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OBČINSKE NOVICE

Letos eden največjih 
občinskih projektov
Prihodnji mesec se začenja 
gradnja komunalne infra-
strukture v KS Sava. Izvaja-
lec mora dela dokončati naj-
kasneje v šestih mesecih.

stran 5

KULTURA

Moje moltive – vera, 
upanje, ljubezen
V razstavnem salonu Dolik 
danes odpirajo razstavo Bar-
bare Ravnik z naslovom 
Moje molitve – vera, upanje, 
ljubezen.

stran 6

ZANIMIVOSTI

Za rekreativcem ostane 
oblak izdihanih kapljic
Najverjetnejši prenos okuž-
be je, če sta sprehajalca, te-
kača ali kolesarja postavljena 
neposredno drug za drugim.

stran 8

ZANIMIVOSTI

Idealne snežne 
razmere, a skromnejša 
smučarska sezona
Na smučišču Španov vrh so 
letos kljub rekordni količini 
snega našteli le petnajst 
obratovalnih dni.

stran 16

Kar reče 
trener, je 
zakon ...
Judo klub Jesenice je 
eden od sedmih 
slovenskih inkluzivnih 
judo klubov. 
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Na Stari Savi 
nastajajo 
lesene 
glamping 
hišice

stran 11

Uredništvo časopisa Gorenjski glas  
vam želi lepe velikonočne praznike!
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Urša Peternel

Danes se zaključuje zbira
nje podpisov za peticijo, s 
katero je Občina Jesenice 
želela opozoriti na nujnost 
ohranitve dejavnosti splošne 
bolnišnice na Jesenicah. 
Kot z zadovoljstvom ugotav
ljajo na občini, jim je še 
pred iztekom roka uspelo 
zbrati več kot pet tisoč pod
pisov podpore. Ob tem se 
vsem, ki so oddali svoj pod
pis, iskreno zahvaljujejo. 
Župan Blaž Račič je o na
daljnjih korakih povedal: 
"Delovna skupina trenutno 
pripravlja dopolnitve elabo
rata, ki vsebuje argumente 
oziroma utemeljuje ohrani
tev dejavnosti splošne bolni

šnice na Jesenicah. Dopol
njeni elaborat in podpise 
podpore bomo nato odnesli 
predsedniku vlade, saj po 
naši oceni vprašanje more
bitne selitve splošne bolni

šnične dejavnosti ni le vpra
šanje za zdravstvo, ampak je 
to zelo pomembno razvojno 
vprašanje ne le za Jesenice, 
temveč za celotno regijo, to 
pa bi pri svojih odločitvah 
država morala nujno upo
števati."

Peticija za 
bolnišnico uspela 
V peticiji za ohranitev dejavnosti splošne 
bolnišnice na Jesenicah so zbrali več kot pet tisoč 
podpisov, ki jih bodo odnesli predsedniku vlade.

Splošna bolnišnica Jesenice z novo fasado / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Občina Jesenice ima 20. 
marca, na dan, ko je leta 
1929 trg Jesenice pridobil 
mestne pravice, občinski 
praznik. Osrednja slove
snost je bila letos virtualna, 
potekala je na praznični ve
čer na spletni strani Občine 
Jesenice in televizijskem 
programu ATM. 

Glavna pozornost je bila 
namenjena občinskim na
grajencem, in to za leti 
2020 in 2021. Lani je na
mreč slovesnost zaradi iz
bruha epidemije covida19 
odpadla.
Jeseniški župan Blaž Račič 
je v slavnostnem nagovoru 
poudaril, da je bilo minulo 
leto najbrž eno najbolj ne
navadnih let v sodobni zgo

dovini Jesenic, Slovenije, 
Evrope in sveta. Življenje se 
je zaradi pojava nevarnega 
koronavirusa precej spre
menilo. A kot je dejal žu
pan, so zahtevne razmere v 
koronakrizi v ljudeh še 
okrepile čut za sočloveka, 
krepila se je solidarnost. 
"Iskreno si želim, da nevar
ni virus in bolezen skupaj 
čim prej obvladamo in na ta 

način omogočimo druženje 
ljudi. Na ta način, torej z 
druženjem, sodelovanjem, 
se gradijo medsebojni od
nosi in krepi zaupanje v 
skupnosti in za to smo bili 
v zadnjem letu prikrajšani," 
je med drugim dejal (nago
vor v celoti objavljamo na 
strani 4).

Občina Jesenice  
je praznovala
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Jesenice je potekala na spletu. Župan Blaž Račič je na njej 
podelil občinska priznanja za leti 2020 in 2021. Naziv častna občanka je prejela Rina Klinar.

Častna občanka za leto 2020 Rina Klinar ob županu Občine Jesenice Blažu Račiču / Foto: Foto Vidmar

2., 3. 4. stran

Dopolnjeni elaborat in 
podpise podpore bodo 
odnesli predsedniku 
vlade.
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Urša Peternel

Častna občanka za leto 2020 
je postala Rina Klinar, nek-
danja predsednica Izvršne-
ga sveta Skupščine Občine 
Jesenice, ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve, 
dolgoletna novinarka in 
direktorica Radia Triglav ter 
prostovoljka na različnih 
področjih. 

"Osnovno šolo je obiskovala 
na Koroški Beli, gimnazijo 
pa na Jesenicah. Diplomira-
la je iz sociologije na Fakul-
teti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo, magis-
trirala pa na Fakulteti za 
družbene vede, smer nepro-
fitni management. Leta 
1975 se je zaposlila na Radiu 
Triglav, od leta 1983 do leta 
1989 je bila vodja Skupne 
strokovne službe samoupra-
vnih interesnih skupnosti 
Občine Jesenice, od leta 
1990 do leta 1994 pa pred-
sednica Izvršnega sveta 
Skupščine Občine Jesenice. 
Od leta 1994 do 1996 je bila 
ministrica za delo, družino 
in socialne zadeve Republi-
ke Slovenije. Po prenehanju 
funkcije ministrice je bila 
do upokojitve leta 2014 dire-
ktorica Radia Triglav. Rina 
Klinar je aktivna na različ-
nih področjih. Prosti čas 
namenja delu v lokalni sku-
pnosti in širše. Od leta 2001 
je sodnica porotnica in od 
leta 2014 članica sveta jav-
nega zavoda Gorenjske 
lekarne. Leta 2017 jo je 
Državni zbor Republike Slo-
venije imenoval za članico 
Sveta za radiodifuzijo Repu-
blike Slovenije, leta 2019 pa 
je bila imenovana tudi za 
članico Nadzornega odbora 
Občine Jesenice. Delo pred-
sednice Izvršnega sveta je 
opravljala v najtežjem obdo-
bju delovanja Občine Jeseni-
ce, v obdobju osamosvajanja 
Slovenije, osamosvojitvene 

vojne, visoke brezposelnos-
ti, socialnih stisk in krize 
jeklarstva, prevladujoče 
panoge v občini. Decembra 
leta 1990 je bila med podpi-
sniki poziva občanom, da na 
plebiscitu podprejo odloči-
tev Slovenije za samostojno 
pot. Bila je med podpisniki 
Dogovora o umiku enot JLA 
in zvezne milice iz Občine 
Jesenice z dne 1. 7. 1991. Z 

novinarskim delom, s pred-
stavljanjem dela radia v slo-
venskem prostoru, s pogaja-
nji in s članki v medijih je 
opozarjala na problematiko 
delovanja medijev ter zago-
tavljanje pogojev za njihovo 
uspešno delo na trgu. S tem 
je prispevala tudi k utrjeva-
nju demokracije in človeko-
vih pravic. K ugledu in pre-
poznavnosti Občine Jeseni-
ce pa prispeva tudi s prosto-
voljnim delom. V Območ-
nem združenju veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska dela od ustanovi-
tve leta 1997. Več kot 15 let 
deluje v Slovenskem zdru-
ženju za boj proti raku dojk 
Europa Donna. Več desetle-
tij je bila tudi aktivna krvo-
dajalka, za kar je leta 2019 
prejela priznanje Rdečega 
križa Slovenije za 70-krat 
darovano kri," so zapisali v 
obrazložitvi.
Naziv je nagrajenka posveti-
la svojim najbližjim, se jim 
zahvalila za podporo in 
razumevanje ter se jim obe-
nem opravičila, da je zaradi 
skrbi in dela za druge mar-
sikdaj zanemarila prav njih. 
Ob tem je dejala, da so obči-
na predvsem ljudje; in prav 
njim, njihovemu življenju 
in težavam je bilo posvečeno 
tudi njeno poklicno, politič-
no in prostovoljno delo. V 
nagovoru je opozorila na sti-
ske in negotovosti otrok 
(zlasti s posebnimi potreba-
mi) in mladostnikov zlasti v 
času epidemije. Šolanje na 

daljavo je razgalilo številne 
probleme: nasilje v družini, 
oglobili so dijake zaradi jas-
no izražene želje, iti v šolo. 
"Vse to so glasni kriki, ki jih 
ne smemo preslišati," je 

dejala in poudarila pomen 
sodelovanja, solidarnosti in 
empatičnosti. "Prepričana 
sem, da se srčnost družbe 
kaže v razumevajočem 
odnosu do najranljivejših, 

drugačnih, do tistih s pose-
bnimi potrebami ali visoko 
občutljivih, ki čutijo, vidijo, 
opazijo več kot drugi ... Živi-
mo med ljudmi, a jih veliko-
krat ne vidimo, saj imamo 

vendarle svet v telefonu," je 
dejala. 
Opozorila je na nekulturo 
dialoga v javni komunikaci-
ji, na nujnost razprave o 
univerzalnem temeljnem 

Občina Jesenice je praznovala

Častna občanka za leto 2020 Rina Klinar / Foto: Foto Vidmar

Plaketa Občine Jesenice za leto 2020: Sonja Ravnik

Plaketa Občine Jesenice za leto 2020: Aleksander Novak

Plaketa Občine Jesenice za leto 2020: Farno kulturno 
društvo Koroška Bela, Marija in Andrej Palovšnik

Plaketa Občine Jesenice za leto 2021: KD Možnar Koroška 
Bela, predsednik Črt Laharnar

Plaketa Občine Jesenice za leto 2021: OŠ Poldeta 
Stražišarja Jesenice, ravnateljica Aleksandra Valančič

Plaketa Občine Jesenice za leto 2021: Bogdan Bricelj
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

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

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

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 6/let nik XVI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 24, ki je iz šel 26. marca 2021.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Na osrednji občinski sloves-
nosti je župan Blaž Račič 
podelil tudi priznanje župa-
na za izjemen uspeh na 
maturi, ki ga je prejela nek-
danja dijakinja Gimnazije 
Jesenice in zlata maturantka 

Tjaša Prezelj z Jesenic. Tja-
ša uspešno študira psiholo-
gijo na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, je pro-
stovoljka, veseli jo delo z 
mladimi, vodi angleški 
tabor, tedensko mladinsko 
skupino, je skavtinja, rada 
bere, pleše in potuje.

Priznanje župana za 
uspehe v času šolanja

Tjaša Prezelj je zlata maturantka Gimnazije Jesenice.

dohodku in o tem, kako pos-
krbeti za dostojno življenje 
občanov. "Kot ponosna (ne 
le častna) občanka si želim, 
da bi ljudje v tej dolini radi 
živeli in lahko delali tudi v 
prihodnosti," je še dejala.
Rina Klinar je ena od 21 pre-
jemnikov naziva častni občan 
v občini in četrta ženska.

Plakete Občine Jesenice
Prejemniki plakete Občine 
Jesenice za leto 2020 so 
predsednica Društva diabe-
tikov Jesenice Sonja Ravnik, 
Farno kulturno društvo 
Koroška Bela (priznanje sta 
prevzela Marija in Andrej 
Palovšnik) ter mojster foto-
grafije in član Fotografskega 
društva Jesenice Aleksander 
Novak. 
Plaketo Občine Jesenice za 
leto 2021 pa so prejeli Kul-

turno društvo Možnar Koro-
ška Bela, priznanje je pre-
vzel predsednik Črt Lahar-
nar; Osnovna šola Poldeta 
Stražišarja Jesenice, prizna-
nje je prevzela ravnateljica 
Aleksandra Valančič; ter 
član in nekdanji predsednik 
Fotografskega društva Jese-
nice Bogdan Bricelj.

Plaketa župana
Prejemnik plakete župana za 
leto 2020 je Miloš Jenkole, 
predsednik Zveze društev 
prijateljev mladine Jesenice.
Plaketo župana Občine Jese-
nice za leto 2021 pa so preje-
li jeseniški prostovoljci za 
izjemen prispevek v času 
epidemije. Za priznanje se 
je v njihovem imenu zahva-
lila Maja Radinović Hajdić, 
direktorica Ljudske univer-
ze Jesenice, ki je koordinira-
la delo prostovoljcev.

V kratkih filmčkih so pred-
stavili vse nagrajence, ti pa 
so dobili tudi priložnost, da 
so se zahvalili za priznanje.
Rdeča nit virtualne sloves-
nosti, ki sta jo povezovala 
Branka Smole in Bojan 
Pogačnik, je bil kip železar-
ja, spomenik železarstvu, ki 
stoji v krožišču sredi mesta. 
Poltretji meter visok kip iz 
nerjavečega jekla je zasno-
val in izdelal akademski sli-
kar in oblikovalec Roman 
Savinšek. 
V kulturnem programu so 
nastopili člani Tria Mihelčič 
in Eva Ostanek pri klavirju.
Ob občinskem prazniku so 
Jeseničanom s posnetki vse 
najboljše zaželeli Jasna Gab-
rič, županja pobratene Obči-
ne Trbovlje, Guntram Per-
dacher, župan Občine Šen-
tjakob v Rožu, ter Jürgen 
Grossman, župan mesta 
Nagold.Plaketa župana Občine Jesenice za leto 2020: Miloš Jenkole

Plaketa župana Občine Jesenice za leto 2021: jeseniški prostovoljci
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Letošnja zima je bila radodarna s snegom. Žal ljubitelji zim
skih športov in otroci večje količine snežnih padavin niso 
mogli izkoristi v polni meri, zato pa so imeli vzdrževalci jav
nih površin polne roke dela. Za vzdrževanje cest na Jeseni
cah in v Žirovnici skrbi podjetje JEKO, d. o. o., ki izvaja zimsko 
službo od 15. novembra do 15. marca oz. po potrebi dlje, saj 
se zimska sezona ne ozira na datume. Podjetje JEKO izvaja 
zimsko službo skupaj s 24 podizvajalci. Skupaj vzdržujejo kar 
139 km lokalnih in krajevnih cest ter javnih poti, ki jih sprem
lja razgibanost terena, od ozkih ulic v središču mesta do viju
gastih hribovitih cest. Tu je še 27 km pločnikov in 47.713 m2 

parkirišč, avtobusnih postaj, stopnišč, pešpoti in trgov. 

Zima, sneg in očiščene poti
Ko je na cestah 1. prednostnega razreda (lokalne ceste, rela
cije dializnih bolnikov, dostopov do zdravstvenih domov, 
javnih objektov, pomembnih za oskrbo ljudi in šolskih obje

ktov) več kot 5 cm snega, obenem pa se pričakujemo doda
tne padavine, je vse pripravljeno na začetek pluženja cest. 
Izvajanje zimske službe se v vsakem primeru začne v prime
ru napovedi poledice oz. ko zapade minimalno 10 centime
trov snega. Ekipa najprej očisti ceste in postajališča za javni 
prevoz, nato pločnike in stopnišča, potem parkirna mesta. 

Ste vedeli? 
Ob snežnih konicah je na terenu aktivnih več kot 74 delav-
cev, ki opravljajo delo tudi po 24 ur. V letošnji zimi je bilo do 
sedaj opravljenih 13.350 ur dela delavcev in strojev.

Po koncu sezone
Po koncu zimske sezone ekipa zimske službe s cest odstrani 
ostanke posipnih materialov, začasno dopolnjeno prometno 
signalizacijo, začasno prometno opremo. Popravi tudi poškod
be na cestiščih, ki nastanejo zaradi zimskih razmer, ter poskrbi 
za čiščenje, popravilo in hrambo zimske mehanizacije.

JEKO poskrbi za varne in čiste zimske poti
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Spoštovane občanke, spoš-
tovani občani, dragi gosti, 
dobrodošli na praznovanju 
praznika Občine Jesenice. 
Naše praznovanje je zazna-
movano s koronavirusom in 
je osrednjo prireditev mogo-
če spremljati le virtualno, ne 
glede na to pa prijazno poz-
dravljam častne občane in 
občinske nagrajence, občin-
ske svetnike in svetnice ter 
vse, ki ste s svojo prisotnos-
tjo počastili naš praznik. 
Prisrčno dobrodošli.
Minulo leto je bilo najbrž 
eno najbolj nenavadnih let v 
sodobni zgodovini Jesenic, 
Slovenije, Evrope in sveta. 
Življenje se je zaradi pojava 
nevarnega koronavirusa 
precej spremenilo. Več smo 
bili doma in manj v družbi. 
Delo v podjetjih in ustano-
vah je teklo naprej, ponekod 
brez večjih motenj, drugod 
z omejitvami, nekatere deja-
vnosti so povsem zastale. 
Česa podobnega sodobne 
generacije niso še nikoli 
doživele. 
Na Jesenicah si bomo minu-
lo leto zapomnili tudi po 
tem, da sta se za vedno pos-
lovila dva častna občana, 
Janez Pšenica in Boris Bre-
gant, v začetku tega leta pa 
še tretji, Peter Kunc. Čeprav 
je tudi smrt del življenja, 
nas vedno preseneti in zabo-
li. Posebej zaboli, ko se pos-
lovijo veliki, še bolj, ko za 
večno umolknejo največji.
Prijatelja spoznaš v nesreči, 
je znan rek, in če ga nekoliko 
parafraziramo, bi lahko rekli, 
da smo v zadnjem letu lahko 
prišli do novih spoznanj o 
delovanju družbe v zaostre-
nih razmerah. Spoznali smo, 
kako pomembno je za celot-
no družbo čim bolj nemote-
no delovanje različnih druž-
benih sistemov.

Zdravstvo je bilo najbolj 
izpostavljeno, z njim pa šte-
vilni zaposleni v bolnišni-
cah, zdravstvenih domovih, 
domovih za starejše občane 
in podobnih ustanovah, ki 
so opravljali in še opravljajo 
zelo zahtevno delo. Izkazalo 
se je, kako pomembno za 
družbo je delujoče javno 
zdravstvo, kako pomembni 
so ljudje, ki ga držijo gor. 
Vsem se v imenu Občine 
Jesenice iskreno zahvalju-
jem za opravljeno delo in si 
želim, da bi nam še naprej 
stali ob strani in nas navdi-
hovali.
Zahtevne razmere v korona-
krizi so v naših ljudeh še 
okrepile čut za sočloveka, 

krepila se je solidarnost. 
Spoznali smo, kako pomem-
bni so prostovoljci kot nosil-
ci pozitivnih vrednot, ki so z 
osebno držo in dejavnostmi 
ohranjali in krepili poveza-
nost v lokalni skupnosti. V 
kolektivni spomin naše 
občine se je zapisal izjemen 
odziv prostovoljcev, ki so v 
kriznih razmerah ponovno 
pokazali, kako stopiti skupaj 
in nuditi pomoč tistim, ki so 
jo potrebovali. V teh razme-
rah se je ponovno potrdilo, 
da smo skupaj močnejši. V 
imenu Občine Jesenice se 
vsem, ki so kakorkoli sode-
lovali v teh prostovoljskih 
aktivnostih, zahvaljujem za 
pomemben prispevek pri 

gradnji povezane, solidarne 
skupnosti. Našteto nam daje 
veliko razlogov za ponos, 
hkrati upam in želim, da 
bodo tudi prostovoljci v 
lokalni skupnosti predstav-
ljali zgled in navdih.
Življenje se v teh razmerah 
ni povsem ustavilo, čeprav je 
res, da smo se spremenje-
nim okoliščinam morali pri-
lagoditi. Tudi tako, da so bile 
šole in vrtci dolgo časa zaprti, 
vrata so zaprla gledališča in 
druge kulturne ustanove, 
tudi v športnih dvoranah 
upajo, da se vanje čim prej 
vrne nekdanja živahnost. 
Iskreno si želim, da nevarni 
virus in bolezen skupaj čim 
prej obvladamo in na ta način 
omogočimo druženje ljudi. 
Na ta način, torej z družen-
jem, sodelovanjem, se gradi-
jo medsebojni odnosi in kre-
pi zaupanje v skupnosti in za 
to smo bili v zadnjem letu 
prikrajšani. Na naše veliko 
zadovoljstvo pa so številni 
predani prostovoljci pokazali, 
da je tudi v zaostrenih razme-
rah mogoče graditi zaupanje 
v družbi in to je zelo pomem-
bno sporočilo.
Različne dejavnosti v občini 
so se preusmerile v virtualni 
svet, druge so bile izvedene 
v prilagojeni obliki, na ures-
ničitev pa čakajo še nekateri 
naši načrti. Takšen je pro-
jekt uveljavitve participativ-
nega proračuna, ki lani ni 
bil izveden, saj smo želeli 
počakati na čas, ko se bo 
virus umiril in bo omejitev 
druženja manj. A zdaj kaže, 
da to še ne bo tako hitro, kot 
si želimo, zato bomo letos 
projekt izvedli. Okrepiti želi-
mo neposredno demokraci-
jo v občini Jesenice, zato z 
izvedbo ne bomo več odlaša-
li. Projekt prinaša boljšo 
povezanost ljudi v lokalni 

skupnosti, zagotavlja pretok 
informacij med ljudmi in 
institucijami, krepi občutek 
pripadnosti in, nenazadnje, 
s projektom bomo prepoz-
nali želje ljudi po posodobi-
tvah v lokalni skupnosti in 
izvedli projekte, ki jih bodo 
ljudje tudi podprli. Cilji, ki 
jim bomo na ta način sledili, 
so okrepitev medsebojne 
vezi in graditev zaupanja v 
družbi, pa tudi dvig kakovo-
sti bivanja.
K temu cilju, torej dvigu 
kakovosti bivanja, so usmer-
jene tudi druge naložbe v 
občini. Obnova Ruardove 
graščine na Stari Savi je naj-
večji in finančno najzahtev-
nejši občinski projekt. Raz-
vojni potencial urejenega 
muzejskega območja vidi-
mo na področjih kulture in 
turizma, pri čemer želimo 
Staro Savo približati predv-
sem domačinom, pa tudi 
obiskovalcem.
V sodelovanju z republiš-
kim stanovanjskim skladom 
nadaljujemo aktivnosti za 
gradnjo novih stanovanj za 
mlade, nadaljuje se urejanje 
poslovne cone z namenom 
ustvarjanja novih delovnih 
mest na območju nekdanje 
železarne. Izvajajo se še raz-
lični drugi infrastrukturni 
projekti, ki v obdobju grad-
nje vplivajo na življenje 
naših ljudi. 
Med najpomembnejšimi 
aktivnostmi Občine Jeseni-
ce v prihodnje bodo ostala 
prizadevanja za ohranitev 
dejavnosti splošne bolniš-
nice na Jesenicah. Za Jese-
nice je ohranitev bolnišnice 
vitalnega pomena. Ne pris-
tajamo in ne bomo pristali 
na kakršnekoli drugačno 
rešitev, kot je ta, da bolniš-
nica ostane, kar s svojimi 
podpisi pod peticijo izkazu-

jejo tudi številni podpisni-
ki, ki se zavedajo pomena 
ohranitve splošne bolnišni-
ce na Jesenicah. 
Od države pričakujemo, da 
bo upoštevala naše argu-
mente in bo podprla naše 
ambicije, da ohranimo deja-
vnost splošne bolnišnice in 
da skupaj z nami razmišlja 
tudi o podpori prizadevan-
jem občine, da Jesenice pos-
tanejo regijsko zdravstveno 
središče.
Zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo je ena od naših 
prioritet, saj voda iz zajetja 
Peričnik ob izrazitejših 
padavinah kali. Zahteven 
izziv za nas je priprava mož-
nih rešitev za ureditev parki-
ranja v najbolj zgoščeno 
poseljenih delih mesta, z 
nestrpnostjo pričakujemo, 
da bodo naša prizadevanja 
obrodila sadove in bodo 
skladiščeni odpadki na Mali 
Mežakli čim prej postali 
zgodovina.
Ob občinskem prazniku v 
ospredje postavljamo nagra-
jence, prejemnike občinskih 
priznanj. Vsem iskreno čes-
titam za prejeta priznanja, 
še posebej častni občanki, 
magistrici Rini Klinar. 
Vsak od nagrajencev je po 
svojih močeh zaznamoval 
življenje v naši lokalni sku-
pnosti, za kar smo jim hva-
ležni. Hkrati upam in želim, 
da bodo prejemniki priz-
nanj navdihnili še koga, da 
bodo podobno zaznamovali 
življenje v domačem okolju. 
Priložnosti za dokazovanje 
ne bo zmanjkalo.
Ob koncu vsem občankam 
in občanom občine Jesenice 
čestitam ob občinskem pra-
zniku, priložnost izkoriš-
čam še za to, da vsem zaže-
lim prijetno praznovanje.
Hvala.

Županov nagovor ob občinskem prazniku

Župan Občine Jesenice Blaž Račič v slavnostnem nagovoru 
ob občinskem prazniku / Foto: Foto Vidmar

Janko Rabič

Potem ko je lani na začetku 
epidemije tradicionalni 
Jožefov sejem odpadel, jim 
ga je letos na Zavodu za 
šport Jesenice od 19. do 21. 
marca ob spoštovanju vseh 
ukrepov vendarle uspelo 
spraviti pod streho. To sicer 
ni bil tisti tradicionalni spo-
mladanski sejem, ki je pri-
vabljal množice ljudi od bli-
zu in daleč, temveč zgolj 
večja trgovina na prostem 
brez spremljajočih dogod-
kov in priljubljenega luna-
parka za otroke. Petindvaj-
set razstavljavcev je v treh 
dneh na stojnicah na prire-
ditvenem prostoru na Stari 
Savi ponujalo predvsem tek-
stilne izdelke, suho robo in 
nekaj prehranskih izdelkov. 
Marsikdo je pogrešal dreve-
snice, sadike in še marsikaj 

za na spomladanski vrt. Po 
besedah Gabra Šorna z 
Zavoda za šport niso zaznali 
odstopanj od ukrepov. Vsi 
razstavljavci so imeli veljav-
ni negativni izid testa na 
virus, tudi vsi obiskovalci so 
bili z maskami, ni bilo gne-
če ob stojnicah. Večji obisk 

je bil v petek in soboto, mar-
sikoga pa je v nedeljo odvr-
nilo neprijazno mrzlo vre-
me tako rekoč na pragu 
pomladi. Slabši odziv je bil 
letos (delno tudi zaradi 
obveznih negativnih izvi-
dov) lokalnih društev in 
organizacij, ki imajo vedno 

možnost, da se predstavijo s 
svojo dejavnostjo in ponud-
bo. Redni gostje so več let iz 
Društva za delo z mladimi 
Žarek na Jesenicah. Kot sta 
na stojnici povedali prostovo-
ljki Janka Justin in Jana 
Heberle, so imeli na voljo 
lično izdelane predmete za 
domačo rabo in darila iz nji-
hove delavnice v komuni. 
Obiskovalci poznajo dejav-
nosti Žarka in jih podpirajo. 
Med razstavljavci so bili 
tokrat redki z izdelki doma-
če in umetnostne obrti. Dra-
go Reš z Visokega pri Kran-
ju je imel ponudbo ročno 
žganih lesenih izdelkov. 
Prvič je bil na Jesenicah, in 
kot je dejal, so ljudje bolj 
gledali njegove izdelke, 
manj kupovali. Se je pa 
odločil, da bo še prišel na 
Jesenice na mesečne sejme, 
ki potekajo na Stari Savi. 

Namesto Jožefovega sejma 
trgovina na prostem

Kaj so cenzeljci in kaj štupa? Kaj so fantovci in kaj gliste? 
S čim so nekoč na kmetih jedli žgance? Kaj pa je tufahija 
in kaj česnica? To je le nekaj vprašanj iz letošnjega splet-
nega kviza o mavričnosti jeseniške kulture in kulinarike, ki 
sta ga Občina Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice pri-
pravila ob občinskem prazniku. Običajno so na kvizu o 
poznavanju mesta Jesenice sodelovali učenci jeseniških 
osnovnih in srednjih šol, letos pa je bil namenjen širši 
zainteresirani javnosti, dosegljiv pa je bil na spletu. Kot so 
povedali na Občini Jesenice, je na kvizu sodelovalo 132 
ljudi, od tega kar nekaj tudi iz drugih občin. Tistih, ki so na 
vsa vprašanja odgovorili pravilno in se uvrstili v nagradno 
žrebanje, pa je bilo 22. Med njimi bodo izžrebali prejemni-
ke nagrad, med katerimi sta tudi kuharska delavnica s 
kuharsko mojstrico Almo Rekić na Ljudski univerzi Jeseni-
ce za pet oseb in letna uporabnina za kolesarski sistem 
JeseNICE bikes. Kot so še povedali na Občini Jesenice, 
bodo tovrsten kviz, namenjen tudi splošni javnosti, verjet-
no organizirali tudi v prihodnjih letih.

Kviz o kulinariki

Ob občinskem prazniku so člani Foto kluba Nagold in 
Fotografskega društva Jesenice, ki sicer sodelujejo že od 
leta 1994, pripravili virtualno razstavo fotografij na temo 
obeh mest in okolice v zimskem in pomladnem času. 
Galerija FK Nagold je objavljena na spletni strani Občine 
Jesenice, galerija FD Jesenice pa na spletni strani Občine 
Nagold. Skupna virtualna fotorazstava bo postala stalnica 
njihovega sodelovanja, saj se bodo fotografije menjale vsa-
ke štiri mesece in bodo vsakokrat posvečene drugi temi. 

Virtualni fotografski razstavi Jesenic in Nagolda
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NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE 
IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihra-
nite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam upo-
rabo brezplačne deževnice za pra-
nje avtomobila, splakovanje WC-ja, 
pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznje-
nje le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

Ponikalni sistemi
Enostavnejši, učinkovitejši in bolj 
kompaktni sistemi, ki nadomeščajo 
navrtane betonske cevi in kamnita 
nasutja. Sestavite poljubno velikost 
ponikalnice. Vse v povozni izvedbi.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se v iztočnih 
odpadnih vodah pojavljajo masti ali 
olja. 

Urša Peternel

Župan Občine Jesenice Blaž 
Račič in direktor podjetja 
Vodnogospodarsko podjetje 
Srečko Šamperl sta podpisa-
la pogodbo za izvajanje pro-
jekta izgradnje komunalne 
infrastrukture v KS Sava. V 
sklopu projekta, katerega 
pogodbena vrednost znaša 
dobrih 650 tisoč evrov, je 
predvidena gradnja javne in-
frastrukture za odpadno 
vodo po Ulici Cankarjevega 
bataljona in delu Industrij-
ske ulice, obnovili bodo ce-
stno razsvetljavo in cesto ter 
uredili odvodnjavanje, 
vključno z obnovo tako ime-
novanega Čopovega grabna.
Investicija je v okviru tretje 
faze vključena v projekt Od-
vajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju zgornje Save 
– Občina Jesenice, investici-
jo pa bosta sofinancirala Ko-
hezijski sklad in država v 
vrednosti do največ 187 tisoč 
evrov. Preostanek bo finan-
cirala Občina Jesenice iz 
svojega proračuna. 
Dela se bodo začela v začet-
ku aprila, končana pa bodo 
najkasneje v roku šestih 
mesecev. 

»Gre za enega večjih projek-
tov na Jesenicah v letošnjem 
letu, s katerim nadaljujemo 
izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja, ki ga moramo 
zgraditi, je pa projekt name-
njen dvigu kakovosti biva-
nja v našem okolju. Glede 
na to, da bo gradnja trajala 
približno pol leta, vse prebi-
valce in tudi obiskovalce 
tega območja prosim za ne-
kaj razumevanja, potrpežlji-
vosti, saj vsi vemo, da vsak 

tak poseg s seboj prinaša 
tudi nekatere ovire tako v 
prometu kot na cestah. 
Upam, da bo teh ovir čim 
manj in da bo čim manj 
tudi slabe volje, ter se bomo 
lahko, ko bo projekt čez pol 
leta zaključen, veselili nove 
komunalne opreme in lep-
šega izgleda naše okolice," 
je ob podpisu pogodbe po-
vedal župan Blaž Račič.
Izvedba tega dela KS Sava 
pa pomeni tudi osnovo za 

nadaljevanje komunalne in 
prometne ureditve preosta-
lega dela naselja. Za uredi-
tev tega dela, ki ga sestavlja-
jo Delavska ulica, Ulica bra-
tov Ruparjev, Ulica Viktorja 
Kejžarja in delno Industrij-
ska ulica, je Občina Jeseni-
ce že izdelala elaborat pro-
metne ureditve, ki predsta-
vlja prvi sklop ureditve ob-
močja, izvedbo pa Občina 
Jesenice načrtuje v priho-
dnjih letih.

Letos eden največjih 
občinskih projektov
Prihodnji mesec se začenja gradnja komunalne infrastrukture v Krajevni skupnosti Sava. Izvajalec, 
Vodnogospodarsko podjetje, mora dela dokončati najkasneje v šestih mesecih. 

Pogodbo sta podpisala župan Občine Jesenice Blaž Račič in direktor VGP Srečko Šamperl.

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Javor-
nik - Koroška Bela so na seji 
sveta v začetku marca pod 
vodstvom predsednika Ma-
teja Brusa sprejeli delovno 
poročilo za preteklo leto in 
nov plan za letos. Kljub tež-
kim časom so v sodelovanju 
z Občino Jesenice uspeli 
uresničiti več projektov in 
različnih del na področju ko-

munalne in cestne infra-
strukture, prometne uredi-
tve in varstva okolja. V sode-
lovanju s krajani so na ustre-
zne strokovne službe posre-
dovali zahteve, mnenja in 
predloge. Zaradi ukrepov so 
bile najbolj okrnjene dejav-
nosti v krajevnih društvih in 
organizacijah, ni bilo mogo-
če izvesti prireditev ob kra-
jevnem prazniku in različ-
nih druženj krajanov. 
Tudi letošnji plan je prilago-
jen aktualnim razmeram in 
ukrepom, vse bodo sproti 
prilagajali. Na seji je predse-
dnik članom podal informa-
cije s sestanka na Občini Je-
senice, kjer so govorili o na-
daljevanju sanacije plazu 
nad Koroško Belo. Letos je v 
načrtu postavitev vse potreb-

ne opreme za mobilni sis-
tem alarmiranja. Občina Je-
senice pripravlja potrebno 
dokumentacijo in finančna 
sredstva, ki naj bi jih zagoto-
vila z rebalansom. Med po-
membne letošnje večje pro-
jekte v krajevni skupnosti 
sodi izgradnja dovozne ce-
ste med obrati Acronija na 
Koroški Beli in Predelavo 
debele pločevine na Sloven-
skem Javorniku. Upajo, da 

se bo s tem rešilo več pro-
blemov in izboljšala kvalite-
ta dela in življenja krajanov 
na tem območju. 
Podpredsednik sveta KS 
Marko Zupančič je na seji 
opozoril na probleme, ki se 
pojavljajo pri zimskem plu-
ženju nekategoriziranih 
cest, poročal pa je tudi s se-
stanka na Občini Jesenice, 
kjer so se pogovarjali o spre-
menjenem prometnem re-
žimu maja, v času cvetenja 
narcis na cestah v Planino 
pod Golico in v Javorniški 
Rovt. Predvideno je, da bo 
cesta do obeh krajev za obi-
skovalce od drugod zaprta, 
prevoz bo organiziran z av-
tobusi, pri urejanju prometa 
pa bodo pomagali prosto-
voljni gasilci.  

Seja sveta KS

Gradnja dovozne ceste med obrati Acronija na Koroški Beli 
in Predelavo debele pločevine na Slovenskem Javorniku.

Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice je prej-
šnji teden sprejel odstop dekanje doc. dr. Ivice Avberšek 
Lužnik. Funkcijo dekanje bo prenehala opravljati konec me-
seca, saj se bo 1. aprila upokojila. Senat je tako sprejel tudi 
sklep o začetku postopka za izvolitev dekana, ime novega 
dekana pa naj bi bilo znano konec maja. V času do izvolitve 
novega dekana pa bo naloge vršilke dolžnosti dekanje opra-
vljala doc. dr. Sanela Pivač, ki je to funkcijo opravljala že 
pred imenovanjem Ivice Avberšek Lužnik. 

Odstopila dekanja Fakultete za zdravstvo

Urša Peternel

Občina Jesenice bo v leto-
šnjem letu nadaljevala ob-
novo prometne infrastruk-
ture na območju južnega 
dela Poslovne cone Jesenice. 
Tako je pred dnevi objavila 
javno naročilo za izbiro izva-
jalca za rekonstrukcijo ceste 
in pločnika na odseku ceste 
od vhoda v območje Dinos 
do uvoza v območje Gradis. 
Gre za tristometrski odsek, 
v sklopu projekta pa bodo 
uredili tudi vodovod. Kot iz-
haja iz javnega naročila, mo-
rajo ponudniki svoje ponud-

be oddati do 27. julija letos. 
Projekt je sofinanciran iz 
sredstev Kohezijskega skla-
da, gre pa za nadaljevanje 
urejanje tega dela mesta.
V sklopu prve faze rekon-
strukcije prometne infra-
strukture na tem območju 
so doslej s pomočjo kohezij-
skih sredstev že obnovili od-
sek Prešernove ceste od 
podjetja Dinos do križišča s 
cesto Spodnji Plavž. 
Zgradili so tudi pločnik, Ob-
čina Jesenice pa je ob tem 
financirala tudi obnovo vo-
dovoda in izgradnjo odvo-
dnjavanja.

Obnova odseka ceste od 
Dinosa do Gradisa
Letos se bo nadaljevala obnova ceste na območju 
južnega dela Poslovne cone Jesenice, in sicer od 
Dinosa do Gradisa.

Občinski svetnik Marko Zupančič je občinsko upravo vpra-
šal, kdaj bodo razširili parkirišče na Pristavi in zgradili avto-
busno postajo v Javorniškem Rovtu. "Gradbena pogodba z 
izbranim izvajalcem je bila podpisana decembra lani, sred-
stva za izvedbo pa so zagotovljena v proračunu občine za 
leto 2021. Dela se bodo začela spomladi," so mu odgovorili.

Parkirišče in avtobusna postaja
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Urša Peternel

Naslov razstave je Moje 
molitve – vera, upanje, lju-
bezen. Zakaj tak naslov?
Tak naslov sem si izbrala 
zato, ker tokrat razstavljam 
slike angelov, sveče in 
pobarvane svilene šale, ki v 
mojem življenju predstavlja-
jo eno od realizacij vere, 
upanja in ljubezni. Vse to 
ustvarjanje pa je vedno 
povezano z meditacijo in 
molitvijo za ljudi, ki bodo te 
izdelke dobili. Namen moje-
ga celotnega ustvarjanja je 
širiti prepričanje, da ljube-
zen vedno prinaša svetlobo 
v življenje in premaga temo. 
Na tej poti, ki ni vedno lah-
ka, nismo sami, imamo raz-
ne pomočnike. Boga, drug 
drugega, lahko pa tudi ange-
le. Ta razstava je posebna v 
tem, da prvič razstavljam 
tudi izdelke drugih dveh 
dolgoletnih ustvarjalnih lju-
bezni, to je sveče in pobarva-
ne svilene šale. Tudi ti izdel-
ki so bili vedno namenjeni 
osrečevanju sebe in drugih. 
Druga posebnost pa je ta, da 
so razstavljene slike iz dveh 
obdobij mojega ustvarjanja, 

in sicer moja začetna dela 
ter slike, ki sem jih ustvarila 
v zadnjem letu. 

So angeli še vedno osrednji 
motiv? 

Angeli so edini moj slikar-
ski motiv, v širšem ustvarja-
nju pa ne. V zadnjem obdo-
bju se večkrat lotim tudi 
ustvarjanja v mešani tehni-
ki, to so največkrat slike iz 

prodnikov in drugih mate-
rialov, ki jih prinesem iz 
narave in kombiniram z 
akrilnimi barvami, lepilom, 
izdelki za reciklažo ter vse 
to nalepim na platno ali 

drugo podlago. Zelo rada 
okrašujem sveče za vse pri-
ložnosti. Motivi so zelo raz-
lični, vezani so na različne 
praznike in dogodke. Vča-
sih pa svoja občutja preli-
jem v abstraktne motive. 
Zelo rada barvam svilo in 
izdelujem voščilnice. Nas-
ploh mi je v užitek ustvarja-
ti in se prepuščam izzivom 
življenja, da me vodijo na 
vseh mojih poteh, tudi 
ustvarjalni. 

To je že vaša 23. razstava, 
kajne?

Tako je. Prva je bila leta 
2006 v Farnem kulturnem 
društvu na Koroški Beli. 
Razstavljam vedno, kadar za 
to dobim priložnost. V vese-
lje mi je, če moje slike visijo 
ne samo v galerijah, ampak 
kjerkoli na javnih prostorih, 
kjer se zadržujejo ljudje. 

Zelo zanimivo področje 
vašega dela pa je delo z otro-
ki, v Doliku že vrsto let vodi-
te ustvarjalne delavnice.
Ustvarjalne delavnice za 
otroke in odrasle so moja 

velika ljubezen. Z njimi 
sem začela v Logatcu leta 
1991 v vrtcu, kjer sem bila 
zaposlena. Nato sem ob 
ponovni preselitvi na Jeseni-
ce delavnice nadaljevala. 
Najprej na pobudo Ksenje 
Šest v okviru njene trgovine 
za ustvarjanje Škrat Škrlat, 
potem v društvu Vzgon, 
društvu Sožitje, društvu 
Barvni krog, po osnovnih 
šolah in v podmladku Doli-
ka, imenovanem Dolinčki. 
Razvila sem model svojih 
socialno-ustvarjalnih delav-
nic, pri katerem je pomem-

bnih več komponent. Cilj pa 
je razvijati socialne in umet-
niško-ustvarjalne veščine z 
namenom bogatiti svet in 
medsebojne odnose. 

Tudi sicer je vaše življenje 
povezano z otroki, saj ste 
zaposleni na OŠ Poldeta 
Stražišarja, kajne? 
Res je, moje življenje je na 
vseh področjih povezano z 
otroki. Sem mati štirih 
otrok, po poklicu učiteljica 
in tudi v prostem času se 
ukvarjam z delom z otroki. 

Vera, upanje, ljubezen
V Razstavnem salonu Dolik danes odpirajo razstavo slik Barbare Ravnik z naslovom Moje molitve – 
vera, upanje, ljubezen. 

Barbara Ravnik razstavlja v Doliku.

Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so 
pripravili pogovor z violon-
čelistom Gregorjem Fele-
tom, ki je svojo glasbeno pot 
začel prav na jeseniški glas-
beni šoli, tam pa deset let 
tudi poučeval. Ob tem je že 
15. leto zaposlen v Simfonič-
nem orkestru RTV Sloveni-
ja. V pogovoru z Natalijo 

Šimunović (po aplikaciji 
Zoom) je spregovoril o svo-
jih glasbenih začetkih, šola-
nju in poklicu glasbenika. 
Kot je dejal, je poklic profe-
sionalnega glasbenika lahko 
zelo lep, izpolnjujoč, a obe-
nem prinaša veliko trdega 
dela in odrekanja. Za glas-
benike so posebej stresne 
avdicije, v tujini se za eno 
samo mesto v orkestru pri-
javi tudi več sto glasbeni-
kov, od tega pa je lahko 
odvisen ves nadaljnji potek 

življenjske poti. Pri nas so 
na avdicijah običajno tri eta-
pe, prvi dve za zaveso, da 
komisija ne ve, kdo igra, v 
tretji etapi pa pred komisijo. 
"Veliko je odvisno, kakšen 
dan imaš, kako si razpolo-
žen, ali si se imel možnost 
kje uigrati ..." je dejal Fele 
in dodal, da na avdicijah 
običajno potrebuješ tudi 
malo sreče. In ko se vse zve-

zde postavijo pravilno, ti 
uspe in dobiš mesto ...
Sam je sedem let obiskoval 
jeseniško glasbeno šolo, 
tam začel igrati tudi v orke-
stru, zatem pa se je odločil 
za Srednjo glasbeno in 
baletno šolo v Ljubljani, 
kjer ga je poučeval Matija 
Lorenz. Od leta 2002 do 
leta 2006 je bil študent 
Akademije za glasbo v Lju-
bljani, po diplomi – zanjo je 
prejel študentsko Prešerno-
vo nagrado – pa je končal 

tudi podiplomski študij vio-
lončela in baročnega vio-
lončela na znamenitem sal-
zburškem Mozarteumu. 
Že v času študija je opravil 
avdicijo v Simfoničnem 
orkestru RTV Slovenija, kjer 

je redno zaposlen že 15. leto. 
Kot je povedal, je delo raz-
noliko, veliko snemajo, igra-
jo žanrsko različno glasbo, 
od baroka do popa, bili so 
tudi na številnih turnejah, 
celo v Omanu, Južni Ameri-

ki ... Zdaj komaj čakajo, da 
začnejo ponovno igrati v 
živo, pred publiko, nazadnje 
so koncertirali septembra. 
Sam sicer igra še v drugih 
komornih zasedbah, zadnje 
čase pa se veliko posveča 

zlasti stari glasbi. »Igram z 
res neverjetnimi glasbeniki 
s tega področja, to mi je ta 
trenutek profesionalni 
hobi,« je dejal.
Spletnega pogovora so se 
udeležili predvsem učenci 
Glasbene šole Jesenice. Kaj 
bi jim glede vadenja svetoval 
Gregor Fele? 
»Brez discipline in trdega 
dela ne gre. V glasbeni šoli 
je bistveno, da vsak dan 
igraš; telo se mora na inštru-
ment navaditi. Tudi če je to 
15 minut na dan, je to bolje, 
kot da en dan izpustiš in 
naslednji dan igraš trikrat 
več ...« je položil na srce 
mladim. 
In nasvet tistim mladim, ki 
razmišljajo o izbiri poklicne 
glasbene poti? Za ta poklic 
se je treba odločiti zelo pre-
mišljeno, je dejal. Konku-
renca je zelo močna, mest v 
orkestrih malo, prav tako 
mest v glasbenih šolah. "Če 
si zelo nadarjen, če si pri-
pravljen trdo delati, pojdi v 
to! A svetujem, da imaš pri-
pravljen tudi plan B, ker 
nikoli ne veš, kako se bo živ-
ljenje obrnilo, da imaš mož-
nost iti tudi v kak drug 
poklic," je še poudaril.

Vaditi je treba redno, vsak dan
Violončelist Gregor Fele je poklicni glasbenik, član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Glasbeno pot je začel v Glasbeni šoli Jesenice, kjer je  
deset let tudi poučeval. 

Violončelist Gregor Fele v spletnem pogovoru v Glasbeni šoli Jesenice / Foto: posnetek zaslona

»V glasbeni šoli je bistveno, da vsak dan igraš; 
telo se mora na inštrument navaditi. Tudi če je 
to petnajst minut na dan, je to bolje, kot da en 
dan izpustiš in naslednji dan igraš trikrat več.«

»Zelo rada z možem hodim v naravo in se 
čudim njeni lepoti in raznovrstnosti. Poslušam 
glasbo v živo ali iz zvočnikov. Prebiram knjige 
in si ogledujem otroške slikanice ter razne 
monografije, pogledam kakšen dober film, 
kuham, pečem in postrežem. Rada se družim in 
pogovarjam z ljudmi.«
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Matjaž Klemenc

Kako ste v Drsalnem klubu 
Jesenice sprejeli prvi val epi-
demije, saj ste kar naenkrat 
ostali brez skupnih trenin-
gov in tekmovanj?
Praktično čez noč smo mo-
rali prekiniti treninge na 
ledu. Kot večina športnih 
klubov smo se tudi mi orga-
nizirali in treninge imeli po 
Zoomu. Vadba je potekala 
naprej. Treningi so bili na-
menjeni vzdrževanju kondi-
cije. Kljub vsemu je manjka-
lo tisto osnovno za naš šport 
– trening na ledu. Nekje 10. 
maja so se začeli skupni 
suhi treningi. Treningi na 
ledu so se začeli v sredini 
julija. 

Ostali ste tudi brez domače 
tradicionalne prireditve Tri-
glav Trophy. Zanjo so pri-
prave verjetno stekle pred 
epidemijo?
Za Triglav Trophy, ki je na 
sporedu v sredini aprila, 
smo v lanskem letu imeli 
praktično vse pripravljeno. 
Manjkale so nam le še me-
dalje in priznanja. Za tako 
tekmovanje, kot je Triglav 
Trophy, je potrebnih naj-
manj dva meseca priprav. 
Treba je prijaviti tekmova-
nje, tu je razpis, sprejem 
tekmovalcev. Za lanskoletno 
tekmovanje smo imeli zado-
sti prijav, a bližajoča se epi-
demija je naredila svoje. 
Tekmo smo odpovedali 9. 
marca, saj smo dali možnost 
tujim tekmovalcem, da so 
lahko normalno odpovedali 
lete v Slovenijo in se s tem 
izognili dodatnim stroškom. 

Triglav Trophy letos bo?
Letos smo dali razpis za dr-
žavno prvenstvo in Triglav 
Trophy. Državno prvenstvo 
naj bi bilo odprtega tipa in v 
sklopu Triglav Trophy. Na 
tem tekmovanju bodo lahko 
nastopili člani in mladinci. 
Kategorije, mlajše od mla-
dincev, ne smejo nastopiti. 
Nastopilo naj bi vsaj štiride-
set tekmovalcev, da se tek-
ma pokrije s finančnega vi-
dika. Vprašljivi so predvsem 
tekmovalci iz tujine. Vsi, ki 
bodo nastopili na tem tek-
movanju, bodo morali opra-
viti PCR-test, ko pridejo in 
ko gredo, ter hitri test, da 
sploh lahko tekmujejo. Če 
bo skupna številka prijavlje-
nih drsalcev in drsalk pre-
majhna, bomo organizirali 
samo državno prvenstvo za 
člane in mladince.

Letos je organizacija glede 
na razmere še veliko večji 
zalogaj kot v preteklosti?

Predpisani ukrepi so k orga-
nizaciji tekmovanja prinesli 
precej stvari, ki jih prej ni 
bilo. Organizirati moraš ho-
tel, v njem "mehurček" in 
vsi tekmovalci morajo biti v 
tem hotelu. Zraven gre že 

prej omenjeno testiranje. 
Brez dobre volje članov klu-
ba in staršev, vsi delamo 
brezplačno, takega tekmova-
nja ne bi mogli organizirati. 

Je bilo v letu 2021 kaj tek-
movanj, na katerih so nasto-
pali vaši drsalci in drsalke?
Če gledamo sezono 
2020/2021, je bil septembra 
pokal Slovenije za vse kate-
gorije, ki je bil v prvem ob-
dobju koronavirusa odpove-
dan. Manjša mednarodna 
tekma je bila še na začetku 
oktobra v Kranju. Letos so 
tekmovali samo člani.

Ste imeli v klubu kaj osipa?
V prvem valu epidemije je 
prenehalo trenirati kar ne-
kaj deklet. V drugem valu 
osipa na srečo ni bilo in 
upam, da tako tudi ostane. 

Že pred epidemijo ni bilo 
lahko biti predsednik klu-
ba, društva. V zadnjem ob-
dobju je to še težje. Kako se 
kot predsednik Drsalnega 

kluba Jesenice spopadate s 
težavami?
V prvi vrsti bi se zahvalil 
nekdanjemu predsedniku 
kluba Vinku Otoviču, ki je 
klub predal v pozitivni fi-
nančni "kondiciji". Žal so 

nam odpadle tekme in prire-
ditvi, ki bi jih organizirali, in 
to skušamo zapolniti s pro-
stovoljnimi prispevki in do-
nacijami. Že prej je bilo to 
težko, sedaj pa je še težje. 
Želimo si, da bi imeli otroci 
čim boljše pogoje in da bi 
bila obenem finančna slika 
kluba čim bolj vzdržna. Ne 
smem pozabiti omeniti, da 
dobimo pomoč od Občine 
Jesenice. S temi sredstvi in s 
prej omenjenimi organizira-
nimi tekmovanji, seveda če 
so uspešna, izpeljemo vad-
bene programe skozi celo-
tno sezono. V mislih je treba 
imeti mlade drsalce in lažje 
se spopadaš s težavami.

Imate v klubu dovolj stro-
kovnega kadra?
Strokovnega kadra imamo v 
klubu toliko, kot ga trenutno 
potrebujemo. Dolgoletni iz-
kušeni trenerki sta Anja in 
Kaja Otovič, z začetniki pa 
dela Ines Bešič. Pojavlja se 
nam težava pri plačah, saj te 
komaj dosegajo slovensko 

minimalno plačo, zato je 
skrb več kot na mestu. Lah-
ko se nam zgodi, da se vrne-
jo v svoje izučene poklice. 
Naš cilj je, da bi eno od tre-
nerk lahko zaposlili v okviru 
javne službe in jo na ta na-
čin zagotovo zadržali, saj 
klub brez dobrega kadra ne 
more uspešno delovati. 

Ste zadovoljni s članstvom?
V najboljših časih smo imeli 
več kot trideset tekmovalk. 
Trenutno je v različnih kate-
gorijah aktivnih 23 članov. 
Imamo dve mladinski repre-
zentantki – Manco Krmelj in 
Laro Hrovat. Kar nekaj per-
spektivnih drsalk je tudi v 
nižjih kategorijah. Imamo 
tudi eno članico, Niko No-
vak. Po končani srednji šoli 
se bo vpisala na Fakulteto za 
šport v Ljubljano in bomo vi-
deli, kako bo z njenim drsa-
njem v prihodnje. 

Trenira tudi kakšen fant?
Fanta imamo trenutno 
samo enega. Nikoli jih ni 
bilo veliko. Bila so obdobja, 
ko nismo imeli niti enega. 
Fantje se na Jesenicah raje 
odločijo za hokej.

Drsanje je individualni 
šport. Verjetno je težko pri-
peljati umetnostnega drsal-
ca ali drsalko do članske ka-
tegorije?
Najtežji prehod je že prej, 
ko gredo iz osnovne šole v 
srednjo šolo. Problem nasta-
ne, če gredo v srednjo šolo v 
Kranj oziroma Ljubljano, saj 
pride do časovne stiske. To 
imajo v tuji veliko bolje ure-
jeno. Pri nas potrebujejo bi-
stveno več motivacije in že-
lje, da naredijo ta preskok. 

Ste v klubu zadovoljni s po-
goji za trening?
Kar se tiče infrastrukture, 
moramo zagotovo biti zado-
voljni. Več ur glede trenin-
ga, kot jih imamo, si trenu-
tno zaradi financ ne more-
mo privoščiti. Skupno ima-
mo 15 ur treninga na teden. 
Želimo si vsaj dvajset ur. Še 
nekaj si želimo, in sicer da 
bi imeli boljše termine tre-
ningov.

Si lahko v prihodnosti obeta-
mo, da bomo videli drsalko 
ali drsalca iz vašega kluba 
na največjih tekmovanjih?
Imeli smo že drsalce, ki so 
nastopali na najvišjem ni-
voju. Delamo dobro, trudi-
mo se. Ali nam bo uspelo 
spet pripeljati drsalko ali 
drsalca za najvišji nivo, pa 
je odvisno od številnih de-
javnikov. Zagotovo pa je to 
naš cilj.

Fantje se raje odločijo 
za hokej ...
Bogdan Aupič z Jesenic je predsednik Drsalnega kluba Jesenice. V njem ta čas trenira dvaindvajset 
drsalk in en drsalec. Zaradi trenutne situacije še ni povsem jasno, ali Triglav Trophy letos bo ali pa bo 
potekalo samo državno prvenstvo.

Bogdan Aupič, predsednik Drsalnega kluba Jesenice 

»V najboljših časih smo imeli več kot trideset 
tekmovalk. Trenutno je v različnih kategorijah 
aktivnih 23 članov. Fanta imamo trenutno samo 
enega. Nikoli jih ni bilo veliko. Bila so obdobja, 
ko nismo imeli niti enega. Fantje se na 
Jesenicah raje odločijo za hokej.«

Matjaž Klemenc

Zadnje štiri tekme hokeji-
stov HDD SIJ Acroni ne 
moremo oceniti z visoko 
oceno. V ligi, kot je Alpska 
liga, vnaprej vpisana zmaga 
nikakor ni samoumevna. V 
zadnjih štirih tekmah re-
dnega dela so železarji tri-
krat igrali doma, zadnje kolo 
pa so odigrali v gosteh. Hi-
ter pogled na tri tekme od 
štirih pokaže, da niso prejeli 
veliko zadetkov, po drugi 
strani pa so sami imeli pro-
bleme z realizacijo. Tekma s 
Fasso bo hitro odšla v poza-
bo, kar se tiče igre. V spomi-
nu bo ostala le minimalna 
zmaga z 1 : 0, kjer je v polno 
zadel Sašo Rajsar. Tekmi z 
Gardeno in Linzem so odi-
grali v dveh dneh. Že proti 
Gardeni ni kazalo najbolje, 
saj so gostje že po slabih 15 
minutah vodili s 3 : 0. Tre-
ner Mitja Šivic je priložnost 
v vratih ponudil Žigi Kogov-
šku, a ga je bil po treh preje-
tih zadetkih prisiljen zame-
njati. Urban Avsenik, ki ga 
je zamenjal in je branil že 
proti Fassi, je dobro opravil 
svoje delo. V nadaljevanju 
so se Jeseničani pokazali v 
boljši luči in dobro minuto 
pred koncem rednega dela 
povedli s 4 : 3. Gostom je v 
zadnji minuti uspelo izid iz-
enačiti in o zmagi je odločal 
podaljšek. V njem je zmago 

Jeseničanom prinesel Crno-
vič. Preostale štiri zadetke 
so prispevali Šturm, Hebar, 
Jezovšek in S. Rajsar. Za 
tekmo z Gardeno imamo 
eno slabo in eno dobro novi-
co. Slaba novica je ta, da v 
ekipi ni bilo več mladega Ka-
nadčana Francesca Pinellia, 
ki je odšel v Dallas na zbor 
reprezentance do 18 let. Pi-
nelli se je dobro znašel v 
rdečem dresu in v nadalje-
vanju sezone ga bo ekipa še 
kako pogrešala. Dobra novi-
ca je ta, da se je po daljši od-
sotnosti zaradi poškodbe v 
ekipo vrnil kapetan Andrej 
Tavželj. Zadnji dve tekmi so 
Jeseničani končali s pora-
zom. Z Linzem so doživeli 
prvi domači poraz v letošnji 
sezoni Alpske lige z 1 : 2, in 
sicer po podaljšku. V polno 
je zadel Širovnik. Zadnja eki-
pa v ligi je presenetila v Pod-
mežakli, a to ne pomeni, da 
si zmage niso zaslužili. Neu-
činkovitost proti Linzu so Je-
seničani ponovili v gosteh 
proti Vipitenu, kjer so izgu-
bili z minimalnim rezulta-
tom 1 : 0. Kljub porazu so 
ostali na drugem mestu za 
SŽ Olimpijo. Lahko bi jih 
prehitel Pustertal, a je doma 
izgubil s Salzburgom.
V končnici, ki se začne jutri, 
se bo hitro videlo, ali je kriza 
Jeseničanov iz zadnjih kol 
minila. Lahko samo upamo, 
da je.

Letos prvič v finalu?

Kljub porazu v zadnjem kolu v gosteh proti 
Vipitenu so jeseniški hokejisti redni del Alpske 
lige končali na drugem mestu.
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Matjaž Klemenc

Tradicionalni Pomladni tek 
poteka vsako leto v času Jože-
fovega sejma. Lani je prav v 
tistem času Slovenijo že do-
segel koronavirus in vse 
športne prireditve so bile od-
povedane, tudi 13. Pomladni 
tek. Ta je na neki način vstop 
rekreativnih tekačev v sezo-
no tekmovanj. V preteklih 
letih je privabil množico tek-
movalcev, pred glavnim te-
kom na deset kilometrov pa 
so se v različnih kategorijah 
na različnih razdaljah merili 
mladi tekači. 

Letošnji tek je bil izpeljan na 
željo tekačev, predvsem da na-
mesto treninga pretečejo de-
set kilometrov v borbi s ča-
som. Upoštevati je bilo treba 
predpise NIJZ. Na start so te-
kači prišli z zaščitnimi maska-
mi in jih sneli, ko so se podali 
na tek. Startali so v 15-sekun-
dnih presledkih. Trasa je pote-
kala od Športnega parka Pod-
mežakla proti Hrušici in po 
isti poti nazaj. Teklo je 32 te-
kačev in 9 tekačic. Med mo-
škimi je bil s 33 minutami 
najhitrejši Jani Mulej, med 
ženskami pa Tanja Rode s ča-
som 47 minut in 32 sekund. 

Letošnji Pomladni tek 
malce drugače
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Urša Peternel

Varna telesna razdalja med 
ljudmi naj bi v času covi-
da-19 znašala najmanj od 
1,5 do dva metra. Kot pravi 
diplomirana fizioterapevt-
ka Jasna Harej iz Zdravs-
tvenovzgojnega centra 
Jesenice, se novi koronavi-
rus prenaša kapljično ozi-
roma z mikro kapljicami 
sline. Ko oseba kiha, kašlja 
in tudi diha, oddaja majhne 
kapljice, nevidne prostemu 
očesu, na katere se virus 
veže in prenaša naprej. 
Oseba se okuži, ko vdihne 
te kapljice ali se jih dotakne 
z rokami in potem seže po 
nosu in očeh. Varna teles-
na razdalja od 1,5 do dva 
metra je določena kot meja, 
čez katero se te kapljice več 
ne širijo.
Zadeva pa se zaplete v pri-
meru gibanja. "Ko nekdo 
med hitro hojo, tekom ali 

kolesarjenjem hitro diha, 
kašlja ali kiha, iz sebe izpu-
sti kapljice z večjo silo. A 
tudi tisti, ki samo diha, puš-
ča oblak izdihanih kapljic. 
Delčki sline v kapljicah kra-
tek čas ostanejo v zraku kot 
aerosol in se v obliki nevid-
nega oblaka lahko prenesejo 

na osebo, ki se rekreira za 
njim," opozarja.
Belgijski in nizozemski razi-
skovalci so na simulacijah 
raziskovali, koliko delcev sli-
ne izloči oseba v času giba-
nja med hojo in tekom. 

Simulacija je potekala z raz-
ličnih zornih kotov in brez 
prisotnosti vetra: ko sta dve 
osebi vzporedno druga ob 
drugi, ko sta neposredno 
druga za drugo in druga za 
drugo v diagonalni liniji. 

Študija je ugotavljala izpos-
tavljenost druge osebe dro-
bnim kapljicam, ki jih izloča 
prva oseba. Simulirali so 
hojo s hitrostjo štiri kilome-
tre na uro in tek s hitrostjo 
14,4 kilometra na uro. 

"Simulacije so pokazale, da 
je najmanj verjeten prenos 
virusa v primeru, ko osebi 
hodita ali tečeta druga ob 
drugi, če veter ni premočen. 
V tem primeru ostanejo kap-
ljice na oblačilih. Tudi ob 

diagonalnem položaju je 
manjša verjetnost prenosa 
kapljic. Najverjetnejši prenos 
okužbe je, če sta sprehajalca, 
tekača ali kolesarja postavlje-
na neposredno drug za dru-
gim," navaja Harejeva.
Na podlagi ugotovitev simu-
lacij so raziskovalci prišli do 
sklepov: če se osebe premi-

kajo v liniji ena za drugo, bi 
morala biti razdalja pri hoji 
od štiri do pet metrov, pri 
teku in počasnem kolesarje-
nju deset metrov in pri hit-
rem kolesarjenju dvajset 
metrov. Pri prehitevanju se 
moramo pravočasno posta-
viti izven linije, da s tem pri-
demo iz oblaka aerosolov.

Za rekreativcem ostane 
oblak izdihanih kapljic
Najverjetnejši prenos okužbe je, če sta sprehajalca, tekača ali kolesarja postavljena neposredno drug 
za drugim. Pri prehitevanju se je treba izogniti oblaku aerosolov.

Diplomirana fizioterapevtka 
Jasna Harej

Ko nekdo med hitro hojo, tekom ali kolesarjenjem hitro 
diha, kašlja ali kiha, iz sebe izpusti kapljice z večjo silo. A 
tudi tisti, ki samo diha, pušča oblak izdihanih kapljic. 
Delčki sline v kapljicah se v obliki nevidnega oblaka lahko 
prenesejo na osebo, ki se rekreira za njim.

Urša Peternel

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 
so se razveselili pisanih vol-
nenih izdelkov, tako imeno-
vanih rokavčkov pomagalč-
kov, pisanih gamaš za roke 
za stanovalce z demenco. 
Volnene gamaše, namenje-
ne gretju rok, so spletle čla-
nice krožka ročnih del Druš-
tva upokojencev (DU) Javor-

nik - Koroška Bela. Pisani 
volneni izdelki so nastajali 
vse od lanskega novembra 
do letošnjega februarja, ob 
druženjih na daljavo, ki so si 
jih ustvarjalke organizirale 
kar po telefonu. Rokavčkom 
so med drugim prišile tudi 
različne dodatke, da bi nove 
lastnike ob dotikanju tudi 
pomirili. 
Kot so povedali v domu, so 
bili stanovalci rokavčkov 

zelo veseli. "Naše stanoval-
ke, ki so vešče pletenja, so 
pohvalile raznovrstne vzor-
ce pletenja rokavčkov. Bile 
so mnenja, da so gospe v 
Sekciji ročnih del DU Javor-
nik - Koroška Bela prave 
mojstrice," so povedali.
Projekt pa je bil tudi medge-
neracijski, saj so se z upoko-
jenkami povezali mladi iz 
Mladinskega centra Jeseni-
ce. Pod sloganom »starost, 
modrost, mladost« so poskr-
beli za tehnično in medijsko 
pomoč, izdelke pa so tudi 
fotografirali. 
Tako se kmalu obeta tudi 
fotografska razstava izdel-
kov za spomin na srčno 
delo, sodelovanje in povezo-
vanje.

Pisane volnene gamaše za 
roke stanovalcev z demenco
Članice krožka ročnih del javorniškega društva upokojencev so spletle pisane ročne gamaše, mladi iz 
mladinskega centra pa so poskrbeli za tehnično in medijsko pomoč.

Ob predaji izdelkov vodstvu doma upokojencev

Nastalo je petinpetdeset pisanih volnenih gamaš, ki bodo 
grele roke stanovalcev, ki se soočajo z demenco.

Najverjetnejši prenos okužbe je, če sta 
sprehajalca, tekača ali kolesarja postavljena 
neposredno drug za drugim. Na podlagi 
ugotovitev simulacij so raziskovalci prišli do 
sklepov: če se osebe premikajo v liniji ena za 
drugo, bi morala biti razdalja pri hoji od štiri do 
pet metrov, pri teku in počasnem kolesarjenju 
pa deset metrov.

Urša Peternel

V največji družbi Skupine 
SIJ, jeseniškem podjetju SIJ 
Acroni, so za šolsko oziro-
ma študijsko leto 2021/2022 
razpisali dvajset kadrovskih 
štipendij za dijake in štu-
dente.
Dijakom poklicnih in sred-
njih šol je namenjenih sku-
paj 14 štipendij za poklice 
elektrikar, inštalater stroj-
nih inštalacij, strojni tehnik 
in elektrotehnik. 
Študentom pa ponujajo šest 
štipendij, in sicer za študij 
elektrotehnike, strojništva, 
metalurških tehnologij in 
inženirstva materialov. Pre-

dnost bodo imeli študenti 
višjih letnikov. 
Dve kadrovski štipendiji pa 
so razpisali tudi v drugi jese-
niški družbi Skupine SIJ, in 
sicer v SIJ SUZ, za poklic 
elektrikarja in strojnega teh-
nika. 
Izbranim štipendistom 
obljubljajo stimulativno šti-
pendijo, možnost praktične-
ga usposabljanja z delom, 
mentorstvo in zaposlitev po 
končanem šolanju. Pričaku-
jejo pa prijave nadarjenih, 
delavnih in motiviranih 
dijakov in študentov.
Rok za prijave je za poklicne 
in srednje šole 31. julij, za 
fakultete pa 31. avgust. 

Razpis kadrovskih 
štipendij
V podjetju SIJ Acroni so razpisali dvajset, v SIJ 
SUZ pa dve kadrovski štipendiji.

Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.
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Janko Rabič

U s t v a r j a l c i  č a s a   (44 .  d e l )

Po prvi prireditvi Prvi glas 
Gorenjske 25. marca leta 
1971 v gledališki dvorani na 
Jesenicah je bila vsaka nasle-
dnja stkana iz zanimivih 
zgod in prigod mladih pev-
cev in pevk. Nekateri že z 
nekaj izkušnjami, drugi pov-
sem začetniki. Pred nastopi 
so jih ob tremi spremljale 
različne misli, prepletene z 
željami ter večjimi in manj-
šimi ambicijami uspeti v 
svetu popularne glasbe. Za 
nekatere je bil nastop le v ve-
selje in popestritev prostega 
časa. Že druga prireditev leta 
1972 je imela odmev v šir-
šem slovenskem prostoru, to 
potrjujejo zapisi iz takratnih 
časopisov, predvsem tistih, 
ki so spremljali zabavno 
glasbo. Nastopilo je dvajset 
pevk in pevcev iz različnih 
krajev, spremljal jih je an-
sambel Črne vrane. Ocenje-
valni komisiji je predsedoval 
novinar Evgen Jurič iz revije 
Antena, ki je potem v svojem 
prispevku namenil veliko po-
hvalnih besed nastopajočim 
in organizatorjem. Zmage se 
je razveselila Lidija Turnšek 
iz Lesc, ki ni bila povsem ne-
znano ime med pevkami po-

pevk. Zapela je pesem Mari-
ja Magdalena iz muzikala 
Jesus Christ Superstar. Na-
stopala je z različnimi an-
sambli, nadomeščala Ditko 
Haberl pri Belih vranah. Od 
leta 1975 je pela pri znanem 
jeseniškem ansamblu Cara-
velle. Smrt v prometni nesre-
či leta 1983 je pretrgala nje-
no bogato pevsko kariero. 
Med nastopajočimi je bil 
tudi Aleksander Mežek iz 
Žirovnice. Pozneje je nare-

dil izjemno pevsko kariero 
in je do današnjih dni med 
najbolj prepoznavnim pev-
skimi glasovi pri nas, zunaj 
domačih meja je največ do-
segel v Angliji. 
Na tretji prireditvi mladih 
talentov leta 1973 jih je na-
stopilo 15 pevk in pevcev. 
Zmagal je 25-letni Sergej 
Dobovišek s Slovenskega Ja-
vornika, ki je zapel pesem 
takrat popularnega angle-
škega pevca Engelberta 

Humperdincka A Man Wi-
thout Love. Lepe in zanimi-
ve spomine ima na takratne 
čase. 
»Štirje nastopajoči smo bili 
po moji oceni kar precej 
enakovredni. Po razglasitvi 
sem bil kar malo presene-
čen, a hkrati zares vesel, da 
je zmaga pripadla meni. Za 
nastop sem se prijavil pred-
vsem z namenom, da se do-
kažem kot pevec. Imel sem 
že ansambel Kivado, obvla-
dal inštrumente, le petja ne. 
Bil sem brez izkušenj, šele 
pozneje sem pri študiju solo 
petja spoznal, kje so bile 
moje začetniške napake.« 
Z zmago je poskrbel za za-
nimiv pripetljaj, ki je v veliki 
meri vplival na njegovo glas-
beno pot. Novinar Mitja Vol-
čič iz revije Stop je kar po-
šteno ošvrknil tiste nastopa-
joče, ki so peli v angleškem 
jeziku, seveda tudi zmago-
valca Sergeja. Naslov članka 
je bil Prvi glas Gorenjske 
poje po angleško. 
»Ta novinar je bil potem po-
membno 'kriv' za mojo na-
daljnjo glasbeno pot. Po pi-
sanju v Stopu sem odločno 
sklenil, da dokažem, da 

znam peti tudi v sloven-
skem jeziku. Z ansamblom 
Kivado smo se še isto leto 
prijavili za nastop na Ptuj-
skem festivalu narodno-za-
bavne glasbe, preje smo 
igrali predvsem zabavno 
glasbo. Skladbo Navihanka 
nam je napisal Jože Burnik, 
tekst napisala Svetlana Ma-
karovič, z nami je zapela Na-
taša Turnšek iz Lesc. Pa 
smo se potem tam zares od-
rezali. Prejeli smo drugo na-
grado občinstva in prvo na-
grado za tekst.« 
Po tem drugem uspehu, za 
povrh pa še prigode s sreč-
nim koncem z menjavo kar 
treh harmonikarjev na festi-
valu, se je zares začela prava 
glasbena pot Sergeja Dobo-
viška z ansamblom Kivado 
in drugimi njegovimi glas-
benimi zasedbami, ki še kar 
traja. Nastopal je po vsej 
Evropi, sodeloval pri drugih 
ansamblih. Ob glasbi je še 
človek številnih drugih ta-
lentov, obvlada šest pokli-
cev, še vedno aktiven judo-
ist, poln energije, vedno v 
gibanju. Vsega, kar počne, 
je za zajeten roman, le nek-
do se ga mora lotiti. 

Sergej Dobovišek:  
zmaga na pevskem preizkusu

Sergej Dobovišek je leta 1973 zmagal na Prvem glasu 
Gorenjske.

Urša Peternel

"Tokrat sem dobila poziti-
ven rezultat. Strah in še en-
krat strah. Kolonoskopijo 
sem opravila v bolnišnici 
Jesenice. Hvala in še enkrat 
hvala dr. Jovanu in medicin-
ski sestri za opravljen pre-
gled. Trud, ki sta ga vložila, 
mi je pomagal, da sem pre-
magala strah in vse negativ-
ne misli." Tako je svojo 
osebno zgodbo opisala Ana, 
ena od Gorenjk, ki se je od-
zvala vabilu programa Svit, 
ki je presejalni program 
zgodnjega odkrivanja pre-
drakavih sprememb in raka 
na debelem črevesu in dan-
ki. Z njim odkrivajo raka v 
zgodnejših stadijih, kar bol-
niku omogoči lažje in učin-
kovitejše spopadanje z bole-
znijo ter posledično izboljša 
kakovost njegovega življe-
nja.

Med najpogostejšimi raki
V marcu, ki je mednarodni 
mesec boja proti raku debe-
lega črevesa in danke, na 
kranjski območni enoti 
NIJZ še posebej glasno opo-

zarjajo na pomen prepreče-
vanja in zgodnjega odkriva-
nja bolezni. 
Podatki kažejo, da je na Go-
renjskem rak debelega čre-
vesa in danke med petimi 
najpogostejšimi raki. Žal pa 
je prav na območju Jesenic 
odzivnost v program Svit 
najslabša na Gorenjskem, 
lani je znašala 55,5 odstotka, 
medtem ko je cilj doseči vsaj 
70-odstotno odzivnost.
V letu 2017 je bilo na Go-
renjskem na novo odkritih 
130 rakov debelega črevesa 
in danke, od tega 82 pri mo-
ških in 48 pri ženskah. Iste-
ga leta je zaradi tega raka 
umrlo 66 oseb. 
Vpliv programa Svit je brez 
dvoma precejšen, saj podat-
ki kažejo, da se je v letih de-
lovanja programa pomemb-
no zmanjšala stopnja umr-
ljivosti zaradi omenjenih 
rakov. 

Pravočasen odziv lahko 
reši življenje
"Program Svit toplo priporo-
čam vsem. Moj oče je sode-
lovanje lani zavrnil, danes 
pa ga žal ni več med nami. 

Tudi sam je obžaloval, da se 
ni odzval na povabilo, saj bi 
se bolezen lahko odkrila 
pravočasno. Ta akcija vseka-
kor deluje v dobro vseh, ne 

samo testiranih. Ob bolezni 
namreč ne trpi samo obole-
li, ampak tudi njegovi svojci. 
Pravočasen odziv reši marsi-
katero življenje," je ob tem 
zapisala Nina.
Drago pa je zaupal: "Pozitiv-
na izkušnja! V treh tednih 
sem opravil vse, vključno z 
odstranitvijo treh polipov, za 
katere sploh vedel nisem in 
brez programa Svit verjetno 
tudi ne bi. Za največjega je 
bil že skrajni čas za odstra-

nitev. Hvala programu Svit 
in hvala strokovnjaku v jese-
niški bolnišnici za vse. Kljub 
problemom v zdravstvu po-
teka vse korektno, profesio-

nalno in brez čakalnih vrst, 
za kar poskrbijo prijazni svi-
tovci. Hvala še enkrat!"

Ambasadorji programa
Med ambasadorji programa 
Svit so tudi glasbenik Ale-
ksander Mežek, politik Loj-
ze Peterle, alpinist Viki Gro-
šelj, kantavtor Adi Smolar, 
na območju Zgornje Go-
renjske pa je ambasadorka 
Marija Lili Gričar iz Gozda 
- Martuljka.

Tokrat sem dobila 
pozitiven rezultat
Na območju Jesenic je odzivnost v program Svit najslabša na Gorenjskem, lani je znašala 55,5 
odstotka, medtem ko je cilj doseči vsaj 70-odstotno odzivnost.

Program Svit je namenjen moškim in ženskam, 
starim med 50 in 74 let. Ko nekdo dopolni 50 
let, prejme vabilo k sodelovanju, zatem pa mu 
na dom pošljejo komplet za odvzem vzorcev 
blata, ki jih v priloženi ovojnici odda na pošti. 
Če je izvid negativen, bo v program ponovno 
vabljen čez dve leti. Če pa je izvid pozitiven, ga 
napotijo na kolonoskopijo, kjer zdravnik 
specialist ugotovi, kaj je vzrok krvavitve.

Urša Peternel

Jutri, v soboto, bo Ura za Ze-
mljo, ko povsod po svetu za 
eno uro ugasnejo luči, od 
20.30 do 21.30. Akciji se 
bodo pridružili tudi na Jese-
nicah, povabilo nam je po-
slal Stane Arh iz Društva 
upokojencev Jesenice. "Do-

kažimo, da smo res del veli-
ke skupnosti človeštva. Naj 
bodo Jesenice, Slovenija, 
Evropa, ves svet za eno uro v 
temi. Takrat poglejte vsi v 
zvezdnato nebo, ki bo delno 
osvobojeno svetlobne one-
snaženosti, in pomislite, kaj 
smo mi na naši Zemlji," je 
sporočil.

Ura za zemljo

Jutri, v soboto, bodo med 20.30 in 21.30 povsod 
po svetu ugasnili luči.

Jesenice so se nedavno predstavljaje na enem največjih sve-
tovnih rudarskih sejmov, ki se v normalnih okoliščinah od-
vija v Kanadi, letos pa je potekal povsem virtualno. Evropska 
komisija je zakupila "virtualni paviljon", Slovenija kot člani-
ca unije pa je predstavljala svojo rudarsko dediščino (Mi-
ning heritage in Slovenia). Poleg prestavitve turistične po-
nudbe občine Jesenice, ki je povezana z rudnikom Savske 
jame (Savske jame Fe mine), je bil obiskovalcem spletnega 
sejma na ogled tudi film Gornjesavskega muzeja Jesenice 
The history of iron making and mining (Zgodovina železar-
stva in rudarstva), je sporočila Nena Koljanin s TIC Jesenice.

Jesenice na svetovnem rudarskem sejmu

Jesenice so se na virtualnem sejmu predstavljale s svojo 
rudarsko dediščino, tudi s Savskimi jamami.
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Urša Peternel

V telovadnici na Blejski 
Dobravi je prejšnji teden 
potekal odprti trening inklu-
zivnega juda, ki ga je pripra-
vil Judo klub Jesenice. Klub 
je eden od sedmih sloven-
skih inkluzivnih judo klu-
bov, ki omogočajo enakovre-
dno vključevanje oseb s 
posebnimi potrebami v 
šport. Na Jesenicah sta ga 
leta 2002 ustanovila trener 
juda Brane Dvoršak in nje-
gova žena Tatjana, specialna 
pedagoginja. 
V vseh letih je v klubu treni-
ralo več kot dvajset športni-
kov, ta čas jih treninge red-
no obiskuje šest, vsi so z 
motnjo v duševnem razvoju, 
je povedala predsednica klu-
ba Jana Jerković.
»Delujemo kot društvo, 
klub je v prvi vrsti namenjen 

osebam z motnjo v dušev-
nem razvoju, od samega 
začetka pa delujemo inklu-
zivno, vedno so dobrodošli 
vsi, ki jih veseli vadba juda," 
je dodala. 
Od samega začetka je trener 
Jaka Kolbl Krokar, tudi sam 
bivši judoist, ki je, še ne pol-
noleten, po smrti Braneta 
Dvoršaka prevzel vodenje 
judoistov. 
"Naši judoisti so zelo preda-
ni športniki. Če so le zdravi, 
se redno udeležujejo vadb. 
Kar reče trener, je zakon, 
popolnoma mu zaupajo, ob 
njem se počutijo varne. Še 
vedno, po vseh letih, v inklu-
zivnem judu sem prisotna 
že od leta 2007, odkar treni-
ra moj sin Nik, imam solze 
v očeh, ko jih občudujem, s 
kakšnim žarom se borijo na 
tatamijih in kako veseli so 
vsakega uspeha, kako pono-

sni so, da zastopajo klub in 
Slovenijo na mednarodnih 
tekmovanjih," je poudarila 
Jana Jerković.

Naučiš se samoobrambe
Eden od judoistov je Nik Jer-
ković, ki judo trenira že 
osemnajst let in ima modri 
pas. Kot je povedal, mu judo 
pomeni veliko, v tem športu 
se je našel. 
»Pri tem športu se naučiš 
samoobrambe, smo pa tudi 
dobra ekipa,« je dejal Nik, ki 
je tako kot njegovi sotekmo-
valci doslej sodeloval na več 
igrah specialne olimpijade 
po vsem svetu, od koder so 
se vselej vrnili tudi z več 
medaljami. 
Poleg Nika so v ekipi še 
Adelisa Redžič, Drilona 
Bytiqi, Jože Sajovic, Katari-
na Šimbera in Melita 
Komac, ki se lahko pohvali z 

najvišjim, rjavim pasom; 
stari so od 23 do 47 let.
Kot je poudarila Jana Jerko-
vić, morajo ti tekmovalci v 
vsako borbo vložiti še več 
truda, kajti najprej morajo 
premagati svojo oviranost, 
šele nato se pomerijo z nas-
protnikom.
Na predstavitvi je vlogo tre-
nerja prevzela Tjaša Ristič, 
naša najboljša karateistka, 

doma iz Kranja. Z veliko 
srčnosti je vodila trening 
jeseniških judoistov in jim 
pokazala tudi nekaj veščin 
karateja. Glede na videno so 
bili judoisti tako nad Tjašo 
kot nad treningom navduše-
ni.
Sicer pa v teh dneh poteka 
tudi akcija Vključeni v živ-
ljenje, v sklopu katere Mer-
cator pripravlja dobrodelno 

dražbo otroških risb, ki so 
jih narisali otroci zaposle-
nih, izkupiček ter dodatno 
donacijo pa bodo namenili 
judoistom iz slovenskih 
inkluzivnih judo klubov. 
Jana Jerković je o tem pove-
dala: ''Prejeta donacija bo 
porabljena zelo skrbno, po 
predhodnem posvetu z vse-
mi sodelujočimi. Največji 
del bo porabljen za udeležbo 
na turnirjih. Letos septem-
bra smo prevzeli izvedbo 
mednarodnega turnirja in 
državnega turnirja Special-
ne olimpiade Slovenije. Če 
bodo razmere ugodne, bi 
radi hkrati organizirali tudi 
judo kamp, v sodelovanju z 
inkluzivnim klubom Som-
bor iz Srbije. Končno bomo 
lahko plačali trenerju kak-
šno dnevnico in udeležbo 
na usposabljanjih. Večino 
dela namreč opravi prosto-
voljno. Klub se financira s 
članarinami, donacijami in 
iz občinskih razpisov. Tre-
nutno je največji izziv zago-
toviti delovanje kluba, omo-
gočiti varno vadbo judois-
tom in vzdrževati njihovo 
psihofizično kondicijo. Nih-
če namreč ni pričakoval, da 
bo epidemija tako močno 
vplivala na naša življenja."
Trening so si v znak podpo-
re klubu ogledali tudi jeseni-
ški župan Blaž Račič (kot je 
dejal, je v dijaških letih tudi 
sam nekaj časa treniral 
judo), predsednik Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 
Anton Hribar, predsednica 
društva Sožitje Jesenice, 
Kranjska Gora Nataša Pris-
tov Trček ter nekdanja pred-
sednica Judo kluba Jesenice 
Irena Kolbl.

Kar reče trener, je zakon ...
Judo klub Jesenice je eden od sedmih slovenskih inkluzivnih judo klubov. V njem redno trenira šest oseb s posebnimi potrebami, vsi pa se s tekmovanj, 
tudi svetovnih iger specialne olimpiade, običajno vrnejo z medaljami.

Adelisa, Nik, Drilona, Jože, Katarina in Melita so tokrat opravili trening pod vodstvom naše 
najboljše karateistke Tjaše Ristič. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednica Judo kluba Jesenice Jana Jerković, jeseniški 
župan Blaž Račič in Viktorija Pečnikar Oblak, predsednica 
Komisije za inkluzivni judo JZS, z otroškimi risbami, 
katerih dobrodelna dražba še poteka.

"Vsi, ki delamo z njimi, vemo, koliko truda 
vložijo v vsako borbo, saj morajo najprej 
premagati svojo oviranost, šele nato se pomerijo 
z nasprotnikom. Trudimo se, da so prepoznavni 
v lokalnem okolju, z objavami na družabnih 
omrežjih in medijih. Ljudje jih ne doživljajo več 
kot samo osebe s posebnimi potrebami, ampak 
kot dobre športnike, kar je zelo pomembno za 
njihovo samopodobo," je povedala Jana Jerković.

V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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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.
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Urša Peternel

Solastniki Lushne so Peter 
Ličen, Ignacio Lopez Sola in 
Jaka Ažman, prva dva sta ar-
hitekta, tretji pa komuniko-
log in strokovnjak za marke-
ting. 
Predhodnik Lushne je bil ar-
hitekturni biro, v katerem so 
zasnovali prvi glamping v 
Sloveniji, in sicer projekt 
Gozdne vile v kampu Zaka 
na Bledu. To je bilo leta 
2010 in značilna trikotna 
oblika glamping vile, ki so 
jih kasneje posnemali števil-
ni ostali izdelovalci, je prav 
njihov izum. 
Kot pravi Peter Ličen, so bila 
prva leta za podjetje dokaj 
težka, zadnja leta pa je glam-
ping – gre za glamurozno 
kampiranje – ena najhitreje 
rastočih panog v svetovnem 
turizmu, z letno rastjo od 15 
do 20 odstotkov, in tudi 
sami žanjejo, kar so v prete-
klosti sejali. 
Ker je bil glamping pred de-
setimi leti pri nas malo po-
znan, slovenski trg pa pre-
majhen, so začeli iskati mo-
žnosti v tujini. Preboj jim je 
uspel in danes kar 70 od-
stotkov prometa ustvarijo v 
ZDA. Že kmalu so ugotovili, 
da uspešna glamping desti-
nacija potrebuje več kot le 
privlačne nastanitvene 
objekte. Zato so združili 
znanje z različnih področij, 
od arhitekture, lesnega obli-
kovanja do marketinga in 
turizma, in tako zdaj ne iz-
delujejo več zgolj lesenih 
glamping hišic, temveč na-
ročnikom ponujajo celosten 
razvoj glamping turističnih 
destinacij. To pomeni, da 
naročnika vodijo skozi celo-

ten postopek in skupaj za-
snujejo prepoznavno podo-
bo in zgodbo glamping de-
stinacije.
Po Ličnovih besedah je gla-
murozno kampiranje zani-
miv poslovni model, saj 
turist izkusi počitnice v 
pristnem stiku z naravo, 
obenem pa pri nastanitvi 

uživa udobje hotela s štiri-
mi zvezdicami. Investicija 
je bistveno nižja kot v ho-
tel, prihodki pa enaki. Po-
leg tega postavitev glam-
pinga bistveno manj pose-
ga v okolje kot gradnja ho-
tela, ker uporabljajo pred-
vsem les (smrekov in ma-
cesnov, a žal ne slovenski, 

razlog: kvaliteta, cena, do-
bavni rok, pojasni Ličen), 
pa je gradnja tudi bolj eko-
loška.
Na začetku niso imeli lastne 
proizvodnje, za izdelavo hi-
šic so najemali druga podje-
tja, pred štirimi leti pa so 
zbrali pogum in na Jeseni-
cah postavili lastno proizvo-
dnjo. Na ta način se lažje 
prilagajajo povpraševanju 
na trgu in optimizirajo proi-
zvodnjo, obenem pa uresni-
čujejo individualne želje na-
ročnikov.
Ta čas imajo osem zaposle-
nih, veliko sodelujejo tudi z 
zunanjimi sodelavci. Ekipa 
v proizvodnji je mlada, za-
posleni prihajajo z Jesenic 
in okolice. V zadnjem obdo-
bju lesene polizdelke izdelu-
jejo zunanji partnerji, zapo-

sleni pa jih sestavljajo v 
končne izdelke. Zatem jih s 
kontejnerji odpeljejo do na-
ročnikov po vsem svetu. Kot 
že rečeno, imajo največ na-
ročnikov v ZDA, kjer tudi 
dosegajo višjo dodano vre-
dnost, ponosni so tudi na 
projekte v Veliki Britaniji in 
Španiji.
V Sloveniji so poleg Goz-
dnih vil v kampu na Bledu 
(soavtorica je Marjeta Fen-
dre) zasnovali in izdelali 
tudi objekte v Čokoladni 
vasi v Mariboru in kampu 
Koren v Kobaridu.

Na Stari Savi nastajajo 
lesene glamping hišice
Na Stari Savi, na območju nekdanjih železarskih obratov, zadnja leta deluje vrsta uspešnih manjših podjetij. V nekdanji žičarni 
ima zadnja štiri leta prostore zagonsko podjetje (startup) Lushna, v katerem izdelujejo lesene glamping hišice, ki jih izvažajo po 
vsem svetu, zadnja leta zlasti v ZDA. 

Arhitekt Peter Ličen je 
doma s Sela pri Žirovnici, 
obiskoval je jeseniško 
gimnazijo, od študentskih 
let pa živi v Ljubljani. 

Čokoladna vas v Mariboru / Foto: arhiv Lushne Eden od projektov v ZDA, Eastwind Hotel Expansion v državi New York / Foto: arhiv Lushne

Prvi projekt so bile Gozdne vile na Bledu, ko so prvič predstavili glamping hišico v obliki 
trikotnika.  Foto: arhiv Lushne
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Ime Lushna izhaja iz opisa, da je glamping 
hišica "lušna", v angleščini pa izraz lush pomeni 
okras. "Najlepši okras na svetu je narava," ob 
tem poudarja Ličen in dodaja, da s svojimi 
glamping hišicami samo "uokvirjajo naravo", saj 
so zasnovane tako, da so z okni odprte v okolico, 
naravo, obenem pa omogočajo največjo možno 
zasebnost. "Da pri odprtem oknu lahko v 
spodnjicah ležiš v postelji, ne da bi se bal, da te 
bo kdo videl," to šaljivo ponazori Ličen.

Proizvodnja v nekdanji žičarni na Stari Savi. Ta čas imajo osem zaposlenih. / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Prejšnji teden je na Glasbe-
ni šoli Jesenice potekal tra-
dicionalni Koncert učiteljev, 
ki je vsako leto med najbolj 
obiskanimi. Zaradi omeji-
tev, povezanih z epidemijo 

koronavirusa, pa tokrat nanj 
niso mogli povabiti obisko-
valcev, ki so vsako leto do 
zadnjega kotička napolnili 
dvorano Lorenz. 
A kljub vsemu so s tem kon-
certom simbolično prekinili 
koronsko tišino, ki je vladala 
v koncertni dvorani skoraj 
pet mesecev. Učitelji so 
namreč koncertirali iz praz-
ne dvorane (ob upoštevanju 
priporočil NIJZ), koncertu 
pa so ljubitelji glasbe lahko 
prisluhnili v živo prek pre-
nosa na spletni strani glas-
bene šole.
Učitelji so pripravili deset 
glasbenih točk, v dobro uro 
dolgem koncertu pa so nas-
topili Diana Šimbera (har-
monika), Zilhad Džanano-
vić (harmonika), Miloš Jova-
nić (kontrabas), Leon Šmid 
(klavir), Simon Krajnčan 
Fojkar (kitara), Ana Prek 
(violina), Barbara Einfalt 
(flavta), Eva Mittendorfer 
(flavta), Julija Zadravec (kla-

vir), Arslan Hamidullin (vio-
lončelo), Urška Rihtaršič 
(harfa), Drejc Pogačnik (kla-
vir), Gašper Breznik (rog), 
Monika Korbar (klarinet) in 
Saša Golob (klavir).
Kot je po koncertu dejala 
pomočnica ravnateljice 
Glasbene šole Jesenice 
Karin Vrhnjak Močnik, so 
bili učitelji zelo veseli, da so 
lahko koncertirali, saj te pri-
ložnosti za večino že dolgo 
ni bilo. 
Pri sami izvedbi koncerta so 
sicer imeli nekaj tehničnih 
težav, zlasti s prenosom zvo-
ka, ki pa so bile pričakovane, 
saj so se takšnega projekta z 
neposrednim prenosom 
lotili prvič. 
"Pri tovrstnih koncertih 
bomo vztrajali, seveda pa se 
moramo sproti še marsikaj 
naučiti, da bo optimalen 
zvok prišel tudi do poslušal-
cev oziroma gledalcev," je še 
dodala Karin Vrhnjak Moč-
nik.

Učitelji koncertirali v živo 
V Glasbeni šoli Jesenice so "koronsko tišino" v koncertni dvorani prekinili s Koncertom učiteljev, ki je potekal v neposrednem prenosu po spletu.

Julija Zadravec, klavir, Barbara Einfalt, flavta, in Eva Mittendorfer, flavtaArslan Hamidullin, violončelo, in Urška Rihtaršič, harfa

Leon Šmid, klavir

Ana Prek, violina

Diana Šimbera, harmonika, Zilhad Džananović, harmonika, in Miloš Jovanić, kontrabas  
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V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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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Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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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.
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15.590 €
Z BOGATO OPREMO*

Z UGODNOSTMI DO 2.700 €
*cena velja za model renault captur limited tce 90 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 800 €, ki velja 
ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.400 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za 99 € v vrednosti 351 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor 
tce 90 po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 550 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z 
minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do 
napak. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 5,7−6,6 l/100 km. 
emisije co2: 129−145 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0214−0,0336 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00022−0,00033 g/
km. število delcev (x1011): 0,4−0,55. vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev wltp. ogljikov dioksid (co2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev pm10 in pm2,5 ter dušikovih oksidov. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.
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Renault priporoča   

več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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CAPTUR

Jesenice, 04 58 33 330
Lesce, 04 53 53 450

več na www.asp.si
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Urša Peternel

Kot bi vstopil v neke druge 
čase: vonj po lepilu, v kotu 
sto štirideset let stara singe-
rica, na policah že malo ob-
rabljeni čevlji, ki čakajo la-
stnike ... Tomo Mladenović 
je eden zadnjih čevljarjev na 
Jesenicah.
Tomo se je na Jesenice pri-
selil leta 1973 kot enaindvaj-
setletni fant. Doma je iz juž-
ne Srbije, iz Vranja. Z bra-
tom sta prišla s trebuhom za 
kruhom in takoj dobila služ-
bo v železarni. Tomo je 22 
let vlival tekoče železo, ob 
popoldnevih pa pomagal 
znani jeseniški čevljarki. 

Dodatek k pokojnini
Leta 1991, ko je »stara 
fabr'ka mrknila«, je šel na 
svoje in postal čevljar. Posel 
je šel dobro, v naslednjih le-
tih sta z ženo odkupila sta-

novanje in tudi poslovni 
prostor v sosednjem bloku. 
Tam dela še zdaj, po upoko-
jitvi. Strankam je na voljo 
vsako dopoldne, z vsako po-
klepeta, rad se tudi pošali. 
Popoldneve pa ima zase, za 
sprehode in hribe.
Kot pravi, je dela dovolj za 
sproti, zadnja leta samo s če-
vljarstvom ne bi mogel pre-
živeti, in to kljub temu da je 
poslovni prostor njegov in 
mu ni treba plačevati naje-
mnine. Je pa vse, kar zaslu-
ži, dodatek k pokojnini, ki jo 
je prigaral v železarni, in je s 
tem zadovoljen. Sinova sta 
pri kruhu, eden je informa-
tik, drugi kuhar. 

Popravlja veliko 
planinskih čevljev
In kakšne čevlje prinašajo 
stranke popravit? Kot pravi 
Tomo, popravlja veliko pla-
ninskih čevljev, ki jim lahko 

tudi zamenja podplat, ter 
športnih copat. Razteguje 
tudi kopita novih čevljev, ki 
so lastnikom premajhni ali 
pretesni, zašije kakšno str-
gano torbo ali nahrbtnik ...
»Skozi leta se je delo spre-
menilo, včasih sem v enem 
tednu popravil tudi po štiri-
deset pet pri ženskih čevljih. 
Danes tega ni več ...« 
Kljub temu opaža, da kljub 
poplavi poceni čevljev neka-
teri kupujejo kakovostne če-
vlje, in če se malo strgajo, 
jih ne vržejo stran, temveč 
jih prinesejo popravit. Zato 
je prepričan, da bodo ljudje 
čevljarje vedno potrebovali. 
In kako dolgo bo vztrajal 
on? "Bom vztrajal, dokler 
bom zdrav!" je odločen če-
vljar, ponosen tudi na svoj 
sto štirideset let star šivalni 
stroj, tako imenovano singe-
rico, ki ga bo, kot pravi, pre-
živela ...

Ljudje bodo čevljarje vedno 
potrebovali
Tomo Mladenović je čevljar. Eden zadnjih na Jesenicah. V spodnjem nadstropju bloka na Plavžu že tri desetletja popravlja čevlje, lepi in šiva ... Vztraja ...

Tomo Mladenović ima v delavnici tudi sto štirideset let staro singerico. Pravi, da ga bo 
mašina preživela ...

Urša Peternel

V Planici ta konec tedna po-
teka finale svetovnega poka-
la v smučarskih skokih, za-
radi veljavnih omejitev brez 
gledalcev na prizorišču. A 
navijači si lahko zagotovijo 
svoje mesto na virtualni tri-
buni Zavarovalnice Triglav, 
prijave k navijanju na dalja-
vo so odprte na spletni stra-
ni triglav.si/planica. Prijave 
na posamezno tekmo so od-
prte najdlje do 16. ure pred 
dnem tekme (primer: posa-
meznik, ki želi navijati v so-

boto, se lahko prijavi do 16. 
ure v petek). Po uspešni pri-
javi bodo posamezniki pre-
jeli povezavo za uporabo 
orodja za oddaljena sreča-
nja, na katerem bodo lahko 
v živo delili svoje navijaške 
utrinke. Vse informacije o 
načinu sodelovanja so obja-
vljene na prijavni spletni 
strani.
Kot je dejal eden od naših 
orlov Cene Prevc, je priso-
tnost navijačev, četudi virtu-
alna, pri spoprijemanju s 
tekmovalnimi preizkušnja-
mi izjemno pomembna.

»Planica brez navijačev 
zame ne bi bila slovenski 
športni praznik, ampak le še 
ena tekma svetovnega poka-
la. Zato sem vesel, da se z 
virtualno tribuno Zavaroval-
nice Triglav na prizorišču 
ohranja del nepopisljivega 
vzdušja, ki je značilno za do-
lino pod Poncami. Podpora 
navijačev mi namreč pome-
ni veliko. Ko vidim, koliko 
ljudi navija zame ali me je-
mlje kot zgled, vem, da ne-
kaj v življenju počnem 
prav,« je povedal Cene 
Prevc.

Navijači v Planici na 
virtualni tribuni
Ker finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici poteka brez 
gledalcev na prizorišču, navijače vabijo na virtualno tribuno.

"Podpora navijačev mi pomeni veliko," pravi eden naših 'orlov' Cene Prevc.

Redni del AHL se je končal. Čeprav so varo-
vanci Mitje Šivica na zadnjih dveh tekmah 
doživeli tesna poraza, so si na koncu več kot 
zasluženo priborili drugo mesto. Zdaj čakajo 
na prvega nasprotnika v končnici, ki se zač-
ne že v nedeljo, 28. 3. 2021. Odigrana bo po 
sistemu “best of 5” oziroma na 3 zmage. Po 
odigranih 36. tekmah je čas za krajši stati-
stični povzetek njihovih predstav.
Železarji so v rednem delu sezone zbrali 74 
točk, 2 točki več od tretjega Pustertala in 9 
manj od prve Olimpije. S tem točkovnim iz-
plenom so se gladko uvrstili na mesta, ki pri-
našajo neposredno uvrstitev v končnico. Do-
segli so 121 zadetkov in bili 5. najučinkovitej-
ša ekipa lige. Uspešni so bili tudi v obrambi. 
Manj golov sta dobili le ekipi Olimpije in Asi-
aga. Ob igri z igralcem več so bili solidni. Na 

36 tekmah so zadeli 28-krat. Njihova uspe-
šnost je bila 22,4 %, kar jih uvršča na 6. mesto 
med vsemi ekipami. Ob igri z igralcem manj 
so se odrezali nekoliko slabše. 108-krat se jim 
je pripetilo, da so igrali z igralcem manj, pri 
tem pa so prejeli 23 zadetkov in bili 78,7 % 
uspešni pri branjenju. V tem statističnem ele-
mentu so bili tako 10. med 16. ekipami v ligi. 
Gorenjci so bili z 298 kazenskimi minutami 
četrta najbolj “fair” ekipa lige.
Poglejmo še individualno statistiko. Med po-
samezniki so najbolj izstopali člani prvega 
napada, Jezovšek-Tomaževič-Sodja. Skupaj 
so na 36. tekmah dosegli kar 130 točk, naj-
več Blaž Tomaževič, ki je poskrbel za 10 za-
detkov in kar 38 asistenc. Po odstotku obra-
njenih strelov je bil Žan Us 5. vratar lige. 
Obranil je 92,6 % strelov na svoja vrata.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

ŽELEZARJI REDNI DEL SEZONE 
KONČALI NA 2. MESTU
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 2. aprila 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

UBRANOST,
UJEMANJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

ŠPANSKO
MOŠKO

IME
EVA

(LJUBKO)
IME NAŠE

PEVKE
MAVRIČ

OROSLAV
CAF

ELEMENT
PRI TV 
ANTENI

VSE ZA VAŠ 
RAČUNALNIK
IN TISKALNIK
031 364 184

VRBA IVA
(NAREČNO)

RAZGLA-
SITEV ZA

SVETNIKA
GESLO

TRGOVINA 
E-SPECIALISTI

BOGATA

PREMIKA-
JOČA

SKUPINA
LJUDI

15 NEZNANKA V
MATEMATIKI
SREDOZEM.

OKRASNI 
GRM

8 1 11

ENO OD IMEN 
GLASBILA
ČEMBALO

2 12

MEJNA
KOLIČINA

ALI ZNESEK

KLAVIR

ENOTA ZA
MERJENJE
ALKOHOLA

1 3 16

BIBLIJSKA
MARIJINA

MATI

7 RIMSKI BOG
LJUBEZNI

ŽITO S TRI-
ROBNIM

SEMENOM

SREDINA
KROGLE

IME HOKE-
JISTA

KRANJCA

4 10

ŠPANSKI
VLJUDNOST-
NI NAZIV ZA

GOSPO

ZAPRT 
BALKON

UMBERTO
NOBILE

10 5 2

NIKITA
HRUŠČOV

ENEJEV SIN

VEČJI KOS
POHIŠTVA

14 SNOV V 
ČESNU

VPREŽNA
PRIPRAVA

6 3

ŠESTI
SKLON

SKANDINAV-
SKI DROBIŽ

EMIL
ZATOPEK

LOJZE
POTOKAR

DRŽALO

7 13

STROKOVNI
NASVETI 

IN BOGATA 
PONUDBA,

NIZKE CENE

GLASEN,
BUČEN
PREPIR

POLITIČNI
ALI VOJAŠKI

ODPO-
SLANEC

HIŠNI BOG
PRI RIM-
LJANIH

REDKA,
 MEHKA 
KOVINA

(In)

EDVARD
DEGAS

NAŠ 
BIATLONEC

(JAKOV)

info@
e-kartuse.si
031 364 184

GOVEJA
SAMICA

IZOLACIJA

OBROK, 
DELEŽ

2 GOLOB Z 
RAZVITO
GOLŠO

BRENKALO

8 9

PLASTIČNO
KIPARSKO
DELO NA
PLOSKVI

12 NAČIN
OBRAVNAVE

KOSMATO 
SUKNO ZA

LOV. OBLEKE

PROSTOR ZA
TABORJENJE
ORODJE ZA
IZDELAVO

SODOV

KEMIJSKI
ZNAK ZA
KOBALT

BOLEČINA

7 14

IME IN 
PRIIMEK

AMERIŠKE
PEVKE

IZOBRAŽE-
VALNA

USTANOVA

VELIK GOR-
SKI VRH

PLEMIŠKI
NASLOV

3 JAHAČEV
PRIBOR

TRAVNIŠKA
ZDRAVILNA
RASTLINA

6 9 13

NEKDANJI
AMERIŠKI

KOŠARKAR
(LARRY)

AMERIŠKI
REVOLVER

DUHOVNIK,
ŽUPNIK

IZMEČEK

NASLOV 
PREŠERNOVE

PESMI

11 MESTO V
MALI AZIJI
PRIPADNIK
ŽIDOVSKE

VERE

10 15

UROŠ
SLAK

4 IVO FABINC

NOVI
SAD

POMOŽNI 
DUHOVNIK V
PRAVOSLAV.

SOSEDNJI
ČRKI

5 NERESNICA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA

GERMANIJ

LUNINA MENA

KAREL
ERBEN

4 CESTA 
MARŠALA 

TITA 17,
JESENICE

GORA V
JULIJCIH

NAČIN 
IZRAŽANJA S
PRISPODO-

BAMI GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  6 / 2021

PP. 124, 4001  KRANJ

UMETNOST,
VEŠČINA

PISNI ZNAK
NAJSTAREJ-
ŠE PISAVE

GERMANSKIH
PLEMEN

9 NAŠA NEK-
DANJA

ODLIČNA 
SMUČARKA

(TINA)

13
PRISTANIŠKO

MESTO V 
JEMNU

16

SLOVARČEK: KLAVICIMBAL: drugo ime za čembalo,     JUL: Enejev sin,     DIAKON: pomožni duhovnik,    ALTANA: zaprt balkon     KANJAVEC: gora v Julijcih,
ALEGORIKA: način izražanja s prispodobami,     DIPOL: element pri TV anteni,     MIRTA: sredozemski okrasni grm,     GESLO: slogan

Pravilno geslo je NASVET PRI IZBIRI OČAL, STEKEL. Spon-
zor križanke je OPTIKA MESEC, VIDA MIHELČIČ, s. p., 
Cesta maršala Tita 31, 4270 Jesenice, tel. 04 583 26 63. 
Nagrajenci so: 1. storitev ali nakup v vrednosti 20 evrov: 
Štefka Luskovec, Spodnji Brnik; 2. v vrednosti 20 evrov: 
Ivanka Košelnik, Selo pri Žirovnici; 3. v vrednosti 10 evrov: 
Adelina Tiganj, Jesenice. Za nagrade pokličite Optiko Mesec. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Potrebujemo (za 3 osebe):  
9 srednje velikih krompirjev, 
15 dag bele (ali katerekoli) 
moke, sol, ocvirke ali zaseko.
Priprava: Krompir olupimo 
in narežemo na lističe. Damo 
ga kuhati v velik lonec, soli-
mo. Pomembno je, da krom-
pir skuhamo do mehkega. 
Velik lonec mora biti zato, da 
bomo potem lažje mešali. Ko 
je krompir kuhan, vanj stre-
semo moko, pokrijemo poso-
do in naprej kuhamo. Pusti-
mo pri miru, ne mešamo. 
Mora biti več krompirja in 
manj moke. Počakamo, da 
čez moko prevre voda. Po pri-
bližno petih minutah odstavi-
mo lonec in odlijemo malo 
vode. Koliko vode odlijemo, 
ocenimo po občutku. 
Pomembno je, da zmes ni 
prevodena. Če se nam bo pri 
mešanju zdelo, da je jed pre-
suha oz. pregosta, bomo to 
vodo lahko po potrebi dodaja-
li. Nato zmes krompirja in 

moke mešamo. Najbolje 
bomo to počeli z vilicami za 
pečenko ali z orodjem za tla-
čenje pire krompirja. Meša-
mo precej hitro. Paziti mora-
mo, da je v zmesi zadosti 
vode. Medtem segrejemo 
ocvirke za zabelo. Serviramo 

v večjo skledo. V sredino 
posode naredimo luknjico 
in vanjo vlijemo ocvirke.
"To je stara, preprosta jed, ki 
so jo nekoč jedli na podeže-
lju. Naša mama je mešto 
kuhala za večerjo. Če je je še 
kaj ostalo, jo je naslednji 

dan za zajtrk pogrela tako, 
da jo je prepražila na ocvir-
kih. V tem primeru pride 
jed bolj trda in hrustljava. 
Zraven smo pili belo kavo. 
Nekateri mešto jedo tudi s 
kislim zeljem ali repo," je 
povedala Vera Grgurič.

Krompirjeva mešta
Vera Grgurič iz Penziona Pr' Betel iz Planine pod Golico je v sklopu projekta KUHAM DOMAče 
pripravila krompirjevo mešto.
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Sponzor križanke je E-SPECIALISTI, d. o. o., Cesta maršala Tita 17 (bivša pošta) na Jesenicah. Prodajajo kartuše in tonerje 
za vse vrste tiskalnikov. Ponudbo si lahko ogledate na spletni strani www.e-kartuse.si. Za dodatne informacije so vam na 
voljo po tel.: 031 364 184 ali po e-pošti info@e-kartuse.si. Za naše reševalce so namenili pet nagrad po 10 evrov za nakup 
kartuš ali tonerjev v svoji trgovini.

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 črkami 
(1=O, 2=L, 3=N, 4=R, 5=P, 6=A, 7=H, 8=M, 9=I), od leve pro-
ti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v kri-
žanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je SKUPŠČINA.

             SUDOKU JN 6 

                           

  1   7 3  5 4   
6 4    8   9   
     2    9   1 
8  3  6  5  4  1   

  7     6 2  5 
7      2    4 
    5 6  8  2   
2 8   1    7  9  
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Sumljivi moški 

Jeseniški policisti so v Javorniškem Rovtu obravnavali prija-
vo občanke o sumljivem vstopu neznanega moškega v nje-
no stanovanjsko hišo. V hišo je vstopil pri odprtih vratih in 
ob srečanju z lastnico začel hitro ponujati izdelke za vodo-
vod. Iz hiše je odšel, ko je lastnica poklicala svojega partner-
ja. "V drznem ravnanju ni nastala škodljiva posledica. Opo-
zarjamo na izvajanje samozaščitnih ukrepov, kot sta zapira-
nje in zaklepanje vrat, tudi ko so lastniki doma, in ustrezno 
shranjevanje denarnic ter vrednih stvari. Denarnice, denar 
in zlatnina naj ne bodo na predvidljivih mestih. Drzno rav-
nanje prijavite na številko 113," svetujejo gorenjski policisti.

Nadzor motoristov

Gorenjski policisti začenjajo bolj poostren nadzor motori-
stov tako zunaj kot tudi znotraj naselij. Cilj nadzorov je za-
gotoviti večjo varnost in zmanjšati število ter težo posledic 
pri tovrstnih  nesrečah. Lani so na območju Policijske upra-
ve Kranj umrli trije motoristi in en potnik na motornem ko-
lesu, še devet motoristov pa je bilo huje in 14 lažje poškodo-
vanih. V 29 od 46 primerov so bili motoristi povzročitelji 
nesreč. Letos je bilo v nesrečah udeleženih pet motoristov, 
lani v tem času eden, pri čemer je eden letos tudi že umrl. 
Policisti opozarjajo na previdnost, upoštevanje prometnih 
pravil in varno udeležbo v cestnem prometu.

Pes ugriznil drugega psa
Jeseniški policisti so posredovali ob dogodku, ko je pes na 
javnem kraju ogriznil drugega psa. Proti skrbniku poteka 
prekrškovni postopek.

Zasegli avtomobil
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo z mate-
rialno škodo in pobegom in v tej zvezi zasegli osebni avto-
mobil.

Iz kleti ukradli gorski kolesi
Na Jesenicah sta bili iz dveh kleti odtujeni gorski kolesi.

Iz policijskih zapisnikov

Ponedeljek, 29. marec
Interni nastop učencev flavte 

ob 18.30 po Zoomu, Glasbena šola Jesenice

Torek, 30. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop učencev kljunaste flavte in klavirja 
ob 18.30 po Zoomu
www.glasbenasolajesenice.si 

Sreda, 31. marec
Interni nastop učencev kljunaste flavte in klarineta

 ob 18.30 po Zoomu, Glasbena šola Jesenice

Četrtek, 1. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop godalcev 
ob 18.30 po Zoomu na www.glasbenasolajesenice.si 

Torek, 6. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 8. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Aktivnosti Mladinskega centra

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

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev, www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRAN
Staš Hrenič, Žiga Dermitz, Nadica Petrova – JOHHNY GIGGLES 
– MY SUNLIGHT – glasba za sprostitev, www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ 
– Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložno-
stih, ki jih mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak petek in soboto, ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, 
druženje ob kartanju, info; Žiga 040912618

Razstave

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Ogled razstave fotografij »Mandala ideas« Lare Blažič, ki raz-
stavlja fotografije različnih kreacij mandal, www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Ogled razstave fotografij »Greatness of London« Tinkare Lan-
gus, ki razstavlja fotografije vedno zanimivega Londona, 
www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Ogled razstave fotografij »Portugalska« Hane Langus, ki raz-
stavlja fotografije čarobne Portugalske, www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure: Ogled razstave foto-
grafij »PORTRET 2021« Nika Bertonclja, ki razstavlja najbolj-
še fotografije končanega mladinskega fotografskega natečaja.

Božidar Jakac in njegov Jeseniški cikel; iz depojev Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice, likovna razstava; več o možnostih ogleda 
razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, info@gmj.si; 04 583 35 03

Muzej Kosova graščina

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

Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava

Od 26. marca do 9. aprila Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od 
ponedeljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko števil-
ko 030 625 298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so 
zaposleni otrokom in mladim na voljo za učno pomoč, indivi-
dualno delo ter za kakovostno preživljanja prostega časa, vse 
v skladu z upoštevanjem ukrepov vlade Republike Slovenije in 
priporočil NIJZ za zajezitev epidemije koronavirusa.

Simpl sladice so 
drugačne! Nobena 
izmed šestdesetih, 
ki jih najdete v 
knjigi, ne vsebuje 
olja, rafiniranega 
sladkorja, 
mleka, mlečnih 
izdelkov ali jajc, 
hkrati pa vsako 
sestavlja največ 
pet sestavin, 
ki jih imate 
najverjetneje že 
doma. Večina je 
primernih tudi 
za alergike na 
oreščke in tiste s 
celiakijo ...
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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

18Mehka vezava, 19 x 21,5 cm , 180 strani

EUR

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR
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Janko Rabič

Situacija s koronavirusom 
in tudi nekaj drugih dejavni-
kov je vplivalo, da se uprav-
ljavcem smučišča s sedežni-
co v Španovem vrhu nad 
Jesenicami niso uresničila 
optimistična pričakovanja z 
začetka zimske sezone. Po 
besedah direktorja Športne-
ga centra Španov vrh Milana 

Klinarja so se vsi najbolj raz-
veselili obilne snežne pošilj-
ke naravnega snega v lan-
skem decembru. 
»Vsaj deset let ni bilo tako 
idealnih razmer, saj je bilo v 
zgornjem delu smučišča kar 
skoraj meter in pol steptane-
ga snega. Obratovati smo 
začeli 13. decembra, ko smo 
beležili največ, 125 smučar-
jev. Potem so se zadeve zače-

le zaostrovati zaradi virusa, 
obratovanje sedežnice ni bilo 
mogoče. Tudi po ponovnem 
dovoljenju v februarju in v 
začetku marca nam ni uspe-
lo nadoknaditi zamujene pri-
ložnosti. Celotno sezono 
smo imeli petnajst obratoval-
nih dni. Malo smo bili razo-
čarani tudi zaradi domačih 
ljubiteljev tega smučišča. 
Niso pokazali ravno patriot-

skega čuta, saj so po tem, ko 
so se odprle občinske meje, 
raje šli smučat drugam. Tudi 
brezplačna smuka v času 
zimskih počitnic za učence 
in dijake v sodelovanju z 
Zavodom za šport Jesenice 
ni bila ravno posrečena obli-
ka, predvsem zaradi zahtev-
nih postopkov za pridobitev 
brezplačne vozovnice. Nam 
je pa v sezoni uspelo zadosti-

ti vsem pogojem za varno 
smuko, tudi iz zdravstvenega 
vidika z obveznimi negativ-
nimi testi za smučarje, kar 
so potrdili tudi obiski inšpek-
cijskih služb.« 
Po Klinarjevih besedah je 
bila posebna zgodba z obve-
znimi negativnimi testi na 
koronavirus, ki so jih morali 
vsi predložiti ob nakupu 
vozovnic  
»Ker v občini nismo uspeli 
najti skupnega jezika z 
odgovornimi, sem se sam 
povezal z Mihom Plankom 
z Zdravstvenega zavoda 
Zdravje iz Ljubljane. Brez 
problemov so nam priskoči-
li na pomoč, študentje so na 
spodnji postaji žičnice ves 
čas opravljali brezplačne 
teste. Ko se je to razvedelo, 
so se k nam hodili testirat 
trgovke, prodajalke, zaseb-
niki in drugi, ki so potrebo-
vali teste na delovnih mes-
tih. Doživeli smo celo, da se 
je k nam prišel testirat smu-
čar, ki je potem odšel na 
smučanje v Kranjsko Goro.« 
Upravljavci smučišča po 
zimski sezoni zrejo naprej v 
prihajajočo poletno sezono. 
Želijo naprej uresničevati 
načrte, ki so jih začeli ob 

prevzemu smučišča, predv-
sem s ciljem obogatiti turi-
stično ponudbo za številne 

obiskovalce, ki v poletnih 
mesecih radi zahajajo v ta 
del Gorenjske. Spremljali 

bodo epidemiološke razme-
re in sproti sprejemali odlo-
čitve. 

Idealne snežne razmere,  
a skromnejša smučarska sezona
Na smučišču Španov vrh so letos kljub rekordni količini snega našteli le petnajst obratovalnih dni.

Letošnjo zimo je bila na Španovem vrh prava snežna idila ... / Foto: Športni center Španov vrh

"Študentje so na spodnji postaji žičnice ves čas 
opravljali brezplačne teste. Ko se je to razvedelo, 
so se k nam hodili testirat trgovke, prodajalke, 
zasebniki in drugi, ki so potrebovali teste na 
delovnih mestih. Doživeli smo celo, da se je k 
nam prišel testirat smučar, ki je potem odšel na 
smučanje v Kranjsko Goro ..."

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so vse enote že nekaj časa 
odprte in delujejo po red-
nem urniku. Obiskovalce pa 
prosijo, da v knjižnico vsto-
pajo posamično, nosijo 
maske in upoštevajo varno-
stno razdaljo.
Ker prireditev, ki so pred 
epidemijo popestrile dogaja-
nje v knjižnici, še vedno ne 
morejo organizirati, pa sku-
šajo bralce k različnim deja-
vnostim pritegniti drugače. 

Pravljična sedmica
Tako so pripravili izziv Prav-
ljična sedmica, ki je name-
njen otrokom, ki radi poslu-
šajo pravljice. V knjižnici 
imajo na voljo več kot štiri-
sto zgoščenk s pravljicami z 
vsega sveta. "Mogoče je med 
njimi tudi kakšna posebna, 
taka, ki bo postala čisto vaša 
in jo boste hoteli poslušati 
še enkrat, pa še enkrat in … 
kar naprej!" vabijo k poslu-

šanju otroke in jim za poslu-
šanje obljubljajo tudi nagra-
do. Vsakdo, ki bo poslušal 
pravljico in narisal risbico 
po vsebini (ali izdelal kak 
predmet), to prinesel v knji-
žnico, si bo prislužil Brihtin 

žig. Ko bo zbral sedem 
žigov, pa bo prejel knjižno 
nagrado. 

Družinski kotiček
Drugi izziv se imenuje Dru-
žinski kotiček – Zimzelene 
pravljice. "V vsakdanjem 
življenju kar naprej beremo 
in ob tem sprejmemo veliko 
informacij, ki na nas ne 
naredijo nobenega posebne-
ga vtisa. Zbledijo in se niko-

li več ne vrnejo. Obstajajo pa 
besedila, ki nam že v najz-
godnejših letih življenja 
pomagajo obvladovati stiske 
in nas oblikujejo kot oseb-
nost: pravljice. Pripovedova-
li so nam jih babice in ded-

ki, matere in očetje. In niso 
odšle, temveč so v nas pusti-
le globoko sled. Morda je v 
nas ostala določena misel ali 
stavek, morda znamo še 
danes natančno opisati nas-
lovnico knjige ali glavnega 
junaka. Spomnimo se, kako 
smo se ob pravljici bali, 
jokali, se jezili ali pa samo 
toplo nasmehnili," so zapi-
sali v knjižnici in starše 
povabili, naj kakšno od teh 
pravljic poiščejo med Zim-

zelenimi pravljicami v Dru-
žinskem kotičku knjižnice 
in ob branju podoživijo zgo-
dbe, ki so jim pomagale 
razumeti svet in sebe, danes 
pa bodo pomagale njihovim 
otrokom.

Filmska osmica
Tretji izziv pa so poimeno-
vali Filmska osmica. Vabijo 
ljubitelje filmske umetnosti, 
da si v obdobju od 1. febru-
arja do 30. marca ogledajo 
vsaj osem predlaganih fil-
mov in nato v knjižnici 
oddajo izpolnjen obrazec, ki 
je priložen DVD-ju. Za 
nagrado bodo prejeli vstop-
nico za ogled filma po lastni 
izbiri v Linhartovi dvorani v 
Radovljici. 
Filmska osmica poteka v 
knjižnicah na Jesenicah, v 
Kranjski Gori in Žirovnici.

Izposoja avdio knjig
Članom Občinske knjižnice 
Jesenice pa omogočajo tudi 

izposojo avdio knjig v slo-
venskem jeziku z uporabo 
pametnih telefonov. Izposo-
ja avdio knjig se izvaja v 
mobilni aplikaciji Audibo-
ok, aplikacija je dostopna v 
aplikaciji Google Play (za 
vse Android telefone) ali v 
aplikaciji App Store (za 
Apple telefone). Ponudbo 
avdio knjig knjižnice bodo 

ves čas dopolnjevali, avdio 
knjige, ki jih ponujajo za 
izposojo, pa so namenjene 
vsem starostnim skupinam. 
Postopek izposoje avdio 
knjig je sicer povsem enos-
taven, pogoj za izposojo pa 
je le urejeno članstvo v knji-
žnici ter naložena aplikacija 
Audibook na mobilnem 
telefonu.

V knjižnico po pravljice, filme ...
Vse enote Občinske knjižnice Jesenice so odprte, ker pa prireditev, ki so pred epidemijo popestrile dogajanje v knjižnici, še vedno ne morejo organizirati, 
skušajo bralce k različnim dejavnostim pritegniti drugače. 

V čarobnem svetu knjig ... / Foto: Gorazd Kavčič

Lani so bile v slovenskih knjižnicah najbolj 
brane knjige Belo se pere na devetdeset, Dolina 
rož, Tole bo bolelo: skrivni dnevnik mladega 
zdravnika, Jezero, Leninov park, Moški, ki ni 
poklical, Luciferka ...


