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OBČINSKE NOVICE

Sistem alarmiranja za 
Koroško Belo
Občina Jesenice bo kupila 
180 tisoč evrov vreden alar-
mni sistem za potrebe spre-
mljanja plazov nad Koroško 
Belo.
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Namesto kloriranja 
UV-dezinfekcija vode
V podjetju Jeko načrtujejo, 
da bodo prihodnje leto zače-
li UV-dezinfekcijo pitne vode 
iz vodnega sistema Peričnik.
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KULTURA

Fotografinje se 
predstavljajo v Doliku
Fotografsko društvo Jeseni-
ce je navkljub epidemiji pri-
pravilo fotografski natečaj 
Slovenske fotografinje se 
predstavijo 2021. 
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ZANIMIVOSTI

Fotografija je proces,  
ki ujame trenutek
Ko se je Nik Bertoncelj pri 
štirinajstih letih prvič sezna-
nil s fotografskim aparatom, 
ga je popolnoma navdušil in 
nikoli več ga ni želel izpustiti 
iz rok.
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Urša Peternel

V ledni dvorani Podmežakla 
na Jesenicah je potekala slo-
vesnost, na kateri je predse-
dnik Republike Slovenije 
Borut Pahor vročil državno 
odlikovanje red za zasluge 
Hokejskemu drsalnemu 
društvu (HDD) SIJ Acroni 
Jesenice. Društvo je prizna-
nje prejelo za neprecenljiv 
prispevek k slovenskemu 
skupinskemu športu in dol-
goletno uspešno delo na po-
dročju spodbujanja športa 
med mladimi. 

»Hokejsko drsalno društvo 
SIJ Acroni Jesenice že več 
kot sedemdeset let skrbi za 
razvoj športa, predvsem ho-
keja, med mladimi na Jese-
nicah in drugod na Gorenj-
skem. S številnimi sijajnimi 
dosežki se je uveljavilo tako 
v slovenski kot mednarodni 
športni javnosti. Jesenice s 
svojo hokejsko tradicijo že 
od nekdaj veljajo za zibelko 
slovenskega profesionalne-
ga hokeja,« je predsednik 
zapisal v obrazložitvi. 

Red za zasluge 
hokejskemu klubu
Predsednik države Borut Pahor je izročil državno 
odlikovanje red za zasluge Hokejskemu 
drsalnemu društvu SIJ Acroni Jesenice.

Red za zasluge je v imenu društva sprejel predsednik Peter 
Bohinec. / Foto: Gorazd Kavčič

Od medicinske 
sestre  
do doktorice 
znanosti
Doc. dr. Sanela Pivač je ena 
redkih medicinskih sester z 
doktoratom znanosti.
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Glavna sestra 
Brane išče 
okrepitve
V jeseniški bolnišnici so 
posneli zabaven videospot, 
s katerim v svojo ekipo 
želijo privabiti mlade.
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V prostorih Zdravstvenega 
doma Jesenice je začela de-
lovati Fajdigova ambulanta, 
brezplačna ambulanta za 
osebe brez osnovnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Od-
prta je ob torkih med 17. in 
19. uro, v njej pa lahko brez-
plačno zdravniško pomoč 

poiščejo osebe, ki nimajo 
urejenega zdravstvenega za-
varovanja. V ambulanti dela-
ta upokojena zdravnica Ale-
ksandra Müllner in upoko-
jena medicinska sestra Ma-
rina Rotar.
Kot je dejal vodja Fajdigove 
ambulante Tomaž Krišelj, v 
Kranju ta deluje od leta 
2017, je dobro obiskana, 

pred epidemijo so letno na-
šteli okrog šestdeset pacien-
tov. Nekaj od njih jih je bilo 
tudi z Jesenic in okolice, 
zato so menili, da je tovrstna 
ambulanta potrebna tudi v 
tem delu Gorenjske. In kdo 
so najpogosteje ljudje, ki 
obiščejo brezplačno ambu-

lanto? Po Krišljevih podat-
kih so to predvsem brezpo-
selni, ki so delo izgubili za-
radi opustitve dejavnosti ali 
stečaja, mladi pred prvo za-
poslitvijo, tuji državljani na 
čakanju na delo v Sloveniji 
in tuji državljani z bivali-
ščem v Sloveniji, ki nimajo 

možnosti pridobitve drža-
vljanstva. Po uradnih podat-
kih je bilo konec lanskega 
leta na Gorenjskem 915 
oseb brez zavarovanja, ven-
dar pa naj bi bilo to število 
dejansko še višje. 

Ambulanta za osebe 
brez zavarovanja
V prostorih Zdravstvenega doma Jesenice ob torkih popoldne deluje Fajdigova ambulanta, ki je 
namenjena osebam brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V njej brezplačno zdravniško pomoč 
nudita zdravnica Aleksandra Müllner in medicinska sestra Marina Rotar.

Fajdigova ambulanta ima prostore v Zdravstvenem domu Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Odprta je ob torkih 
med 17. in 19. uro, v 
njej pa lahko 
brezplačno zdravniško 
pomoč poiščejo osebe, 
ki nimajo urejenega 
zdravstvenega 
zavarovanja.
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Zdravstveni dom Jesenice je 
v sredo organiziral množič-
no cepljenje občanov Jese-
nic, ki je potekalo v Športni 
dvorani Podmežakla. Cepili 
so s cepivom Comirnaty 
proizvajalcev Pfizer/BioN-
Tech. Cepljenih je bilo 
okrog 1500 ljudi. Več o akci-
ji bomo objavili v naslednji 
številki. Ob tem omenimo, 

da je Zdravstveni dom Jese-
nice že prešel na novo apli-
kacijo zVEM, prek katere po 
novem poteka naročanje na 
cepljenje. V portal so uvozili 
tudi prijave vseh, ki so se na 
cepljenje prijavili v preteklo-
sti po elektronski pošti, tele-
fonu ali pri osebnem zdrav-
niku. Vsi so prejeli tudi 
SMS-sporočilo, s katerim so 
morali dokončno potrditi 
prijavo.

Velika cepilna akcija
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Sofinanciranje letnega 
programa športa
V drugi obravnavi so potrdili 
predlog Odloka o sofinanci-
ranju letnega programa 
športa v občini Jesenice. "Z 
odlokom se podrobneje 
določajo izvajalci posamez-
nih programov in področij 
letnega programa športa, 
pogoji in merila za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja let-
nega programa športa, 
način določitve višine sofi-
nanciranja, postopek izbire 
in sofinanciranja izvajanja 
letnega programa športa, 
način sklepanja in vsebina 
pogodb o sofinanciranju ter 
način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciran-
ju," so pojasnili v občinski 
upravi.

Korak k derazglasitvi 
kulturnega spomenika
V prvi obravnavi so sprejeli 
tudi predlog Odloka o spre-
membi in dopolnitvi odloka 
o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov v 
občini Jesenic. Občina Jese-
nice bo s spremembami 
derazglasila kulturni spo-
menik lokalnega pomena 
Jesenice – Poštna postaja, to 
je objekt Hotela Pošta. Obči-
na Jesenice želi stavbo pri-
dobiti v svojo last in jo poru-
šiti, obstoječi prostor pa 
(skupaj s sosednjo prosto 
parcelo) nameniti za reševa-
nje problema mirujočega 
prometa v Centru II, ki je 
eno bolj obremenjenih 
območij v mestu. O deraz-
glasitvi bodo dokončno, 
torej v drugi obravnavi, 
odločali na naslednji seji.  

Premoženjske zadeve
Na seji so sprejeli tudi 
dopolnitev Načrta razpola-
ganja z nepremičnim pre-
moženjem v lasti Občine 
Jesenice in dopolnitev Načr-
ta pridobivanja nepremične-
ga premoženja v last Občine 
Jesenice za leto 2021. Pred-
met prve je prodaja dveh 
nepremičnin na Hrušici, ki 
v naravi predstavljata use-

dalnik, namenjen mehan-
skemu čiščenju odpadnih 
voda v procesu delovanja 
Betonarne Sava, pripadajo-
čega zemljišča k poslovni 
stavbi na naslovu Cesta žele-
zarjev 8a, ter garaže v garaž-
ni hiši Plavž in drvarnice na 
naslovu Cesta Borisa Kidri-
ča 12.
Načrt pridobivanja nepre-
mičnega premoženja v last 
Občine Jesenice pa dopol-
njujejo z dvanajstimi zade-
vami, s katerimi pridobivajo 
zemljišča za različne potre-
be. Ponekod gre zgolj za 
pravno-formalno ureditev 
dejanskega stanja na zgraje-
ni gospodarski javni infras-
trukturi.
Občina Jesenice pa med 
drugim namerava odkupiti 
tudi zemljišče ob TVD Parti-
zan Koroška Bela, kjer naj bi 
v sodelovanju s podjetjem 
SIJ Acroni postavili kolesar-
ski poligon oziroma tako 
imenovani »pump track«, in 
zemljišče na Kočni, kjer sto-
ji otroško igrišče. 

Rebalans dvofazno
Občinski svetniki so na 
mize dobili tudi predlog 
rebalansa proračuna za leto 
2021, ki naj bi ga sprejemali 
po hitrem postopku, a so 

sklenili, da ga bodo obravna-
vali dvofazno. Po predlogu 
rebalansa prihodki in drugi 
prejemki znašajo 23,7 mili-
jona evrov, glede na veljavni 
plan se povečujejo za 1,8 
milijona evrov. Na odhod-
kovni strani naj bi odhodki 
in drugi izdatki v rebalansu 
znašali 29,2 milijona evrov, 
povečujejo se za 1,2 milijona 
glede na veljavni plan.
Na predlog rebalansa je bilo 
podanih več amandmajev, 
razprava se je vnela zlasti 
okrog predloga, da bi name-
nili 200 tisoč evrov za nakup 
hotela Pošta. Po mnenju 
nekaterih občinskih svetni-
kov bi prioriteta morala biti 
pitna voda, zato naj bi denar 
raje namenili za nujno 
obnovo Peričnika. Ob tem je 
župan Blaž Račič poudaril, 
da je pitna voda zagotovo 
prioriteta številka ena, ven-
dar pa trenutno še potekajo 
raziskave na Peričniku, in 
dokler ne bodo končane, ni 
strokovnega odgovora, kaj je 
sploh treba sanirati. Račič je 
zagotovil, da bodo denar za 
sanacijo Peričnika zagotovili 
v proračunu za prihodnje 
leto. Občinska uprava se bo 
do predlogov in amandma-
jev opredelila do naslednje 
seje.

Programi, poročila
Na seji so sprejeli tudi Pre-
dlog programa dela na pod-
ročju zaščite in reševanja v 
občini Jesenice za leto 2021 
s poročilom za leto 2020, ki 
ga je predstavil poveljnik 
jeseniškega štaba Civilne 
zaščite Igor Arh.
Seznanili so se s poročilom 
o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe 
oskrbe s toploto na območju 
občine Jesenice za leto 
2020, ki ga je predstavil 
direktor podjetja Enos OTE 
Robert Pajk.
Prav tako so se seznanili s 
poročilom Akcijske skupine 
o izvajanju Lokalnega ener-
getskega koncepta Občine 
Jesenice za leto 2020, pred-
stavil ga je energetski 
menedžer Metod Ivančič, in 
s poročilom o izvajanju kon-
cesionirane dejavnosti jav-
nega mestnega prometa in 
šolskih prevozov na območ-
ju občine Jesenice v letu 
2020, ki ga je predstavila 
predstavnica podjetja Arriva 
Alpetour Damijana Marn. 
Seznanili so se tudi z infor-
macijo o poslovnem načrtu 
javnega komunalnega pod-
jetja Jeko Jesenice za leto 
2021, ki jo je predstavil dire-
ktor Uroš Bučar. 

Seja občinskega sveta
Jeseniški občinski svetniki so se sestali na 18. redni seji v tem mandatu, potekala je v Kolpernu, na 
njej pa so obravnavali petnajst točk dnevnega reda.

Občinski svetniki so imeli različno stališče glede načrtovanega odkupa Hotela Pošta. Po 
mnenju nekaterih bi denar namesto za odkup morali nameniti za sanacijo zajetja Peričnik.

Urša Peternel

Občina Jesenice bo kupila 
180 tisoč evrov vreden alar-
mni sistem za potrebe spre-
mljanja plazov nad Koroško 
Belo. Gre za lokalni mobilni 
sistem javnega alarmiranja, 
ki vsebuje elektronske sire-

ne, senzorje za nadzor pote-
znih zank, semaforje, dal-
jinske ročne aktivatorje alar-
ma, radijski sistem ter osno-
vni in rezervni napajalni 
sistem za naprave. Obenem 
je treba pridobiti soglasja 
lastnikov zemljišč, na kate-
rih bodo stale alarmne nap-

rave, in zagotoviti denar za 
nadzor investicije ter plačilo 
elektrike za delovanje alar-
mnega sistema.
Nakup so potrdili občinski 
svetniki na zadnji seji, s 
tem ko so investicijo uvrsti-
li v načrt ravnanja s premič-
nim premoženjem, denar 

pa naj bi zagotovili z reba-
lansom občinskega prora-
čuna, ki ga bodo v drugi 
obravnavi potrjevali na 
junijski seji. 
Sistem bo namenjen alarmi-
ranju prebivalcev Koroške 
Bele v primeru sprožitve 
drobirskega toka nad vasjo. 

Sistem javnega alarmiranja  
za Koroško Belo

S sprostitvijo ukrepov zaradi 
epidemije covida-19 so se 
spet odprle možnosti za 
organizacijo različnih (kul-
turnih) prireditev. Po več 
kot pol leta od zadnje kultur-
ne prireditve, ki sem se je 
udeležil sredi oktobra lani 
(premiera predstave Slastni 
mrlič v izvedbi mladinske 
gledališke skupine v Gleda-
lišču Toneta Čufarja), sem 
se pred dnevi udeležil odpr-
tja razstave zabavno-izobra-
ževalnega stripa z naslovom 
Kaj so nevladne organizacije 
v kulturni dvorani Julke in 
Albina Pibernika na Sloven-
skem Javorniku. 
Javno kulturno življenje se 
spet prebuja in tega se vese-
lim, prav tako se veselim, 
da so kulturna društva kljub 
epidemiji ohranila dejavno-
sti, čeprav v prilagojeni 
obliki.
Po cepljenju večjega števila 
ljudi, ki je omogočilo omeje-
vanje širjenja koronavirusa, 
in več kot polletnem zaprtju 
vsega javnega življenja smo 
tako na dobri poti, da se 
ustvarjalci kulturnih vsebin 
spet lahko javno predstavijo 
in da se tudi obiskovalci lah-
ko udeležijo teh prireditev. 

Osnovni pogoj za organiza-
cijo kulturnih prireditev, ki 
so tudi priložnosti za druže-
nje, srečanja, izmenjavo 
mnenj in razmišljanj, je 
izpolnjen. Zdaj skupaj z 
organizatorji prireditev in 
ustvarjalci upam, da želja po 
udeležbi na kulturnih prire-
ditvah zaradi koronarazmer 
in različnih omejitev ni pov-
sem usahnila. 
Tako se veselim prvih polet-
nih dni na Stari Savi, kjer so 
se v sklopu Poletja na Stari 
Savi že odvile nekatere kul-
turne prireditve, druge se še 
obetajo. Tako bodo danes v 
dvorani Kolpern nastopili 
različni orkestri, ki delujejo 
v sklopu Glasbene šole Jese-
nice, jutri pa bo na priredit-
venem prostoru na Stari 
Savi tradicionalna Kulturna 
mavrica, ki bo za razliko od 
običajnih Kulturnih mavric 
izvedena v nekoliko okrnje-
ni obliki. Hkrati bodo jutri 

popoldan odprta tudi vrata 
Muzeja delavske kulture v 
Kasarni na Stari Savi. 
Ne glede na vse ocenjujem, 
da sprostitev epidemiološ-
kih ukrepov omogoča varno 
izvedbo prireditev in s tem 
druženje, ki so ga številni 
močno pogrešali, saj smo ne 
nazadnje ljudje družabna 
bitja. Upam, da ukrepi niso 
oziroma ne bodo preveč 
vplivali na naše navade in da 
se bomo obiskovalci vrnili 
na prireditve, saj se šele na 
ta način lahko nadejamo 
vrnitve v običajno življenje, 
kakršnega smo bili vajeni 
pred epidemijo – oziroma v 
življenje, ki bo čim bolj 

podobno tistemu pred nje-
nim izbruhom. 
Verjamem, da so ustvarjalci 
kulturnih vsebin ohranili 
željo po ustvarjanju in kul-
turnem izražanju, prav tako 
verjamem, da so ljubitelji 
kulture ohranili željo, da se 
vrnejo na prireditve, v gleda-
lišča, muzeje, na koncerte. 
Ukrepi za preprečevanje šir-
jenja virusa bodo (v različ-
nih oblikah) najbrž ostali v 
veljavi, a nas vseh skupaj 
skrb ne sme odvrniti od 
udeležbe na prireditvah. 
Le skupaj, torej z ustvarjalci 
na področju kulture na eni 
strani in obiskovalci, ljubite-
lji kulturnih vsebin na dru-
gi, je mogoče zagotoviti, da 
bo kulturno življenje v naši 
lokalni skupnosti ohranilo 
dinamiko in prisotnost v 
okolju. Vsi pa si želimo, bi 
tudi zaščitne maske ostale 
zgolj spomin na neprijetno 
koronsko obdobje … 

Kulturne prireditve. 
Končno …

Župan Blaž Račič

Ne glede na vse ocenjujem, da sprostitev 
epidemioloških ukrepov omogoča varno izvedbo 
prireditev in s tem druženje, ki so ga številni 
močno pogrešali, saj smo ne nazadnje ljudje 
družabna bitja. Upam, da ukrepi niso oziroma 
ne bodo preveč vplivali na naše navade in da se 
bomo obiskovalci vrnili na prireditve, saj se šele 
na ta način lahko nadejamo vrnitve v običajno 
življenje, kakršnega smo bili vajeni pred 
epidemijo – oziroma v življenje, ki bo čim bolj 
podobno tistemu pred njenim izbruhom. 
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»Najpogostejše so kronične 
in psihiatrične bolezni, 
zdravili pa smo tudi manjše 
poškodbe. Imeli smo tudi 
bolnika z rakom, ki je žal že 
umrl. Ljudje pogosto pride-
jo prepozno oziroma takrat, 
ko bolezen že močno napre-

duje. Zato pozivam vse, ki 
zavarovanja iz kakršnegako-
li razloga nimajo in potrebu-
jejo našo pomoč, da pridejo, 
z veseljem jim bomo poma-
gali,« je dejal Tomaž Krišelj. 
Ambulanta nosi ime po le-
gendarnem kranjskem 
zdravniku Božidarju Fajdi-
gi, ki je bil poseben tip 
zdravnika, pošten in ljudski 
človek, ki je imel zelo rad 
svoj poklic. Za svoje storitve 
je pacientom zaračunaval 

simboličnih pet kovačev, 
revnim pa pogosto prav nič. 
»Zato smo se odločili, da 
ambulante za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja 
poimenujemo po njem in 
tako nadaljujemo njegovo 
poslanstvo,« je dejal Krišelj.
Pri odprtju so moči združili 
z Osnovnim zdravstvom 

Gorenjske in Zdravstvenim 
domom Jesenice, ki prispe-
vata prostore in opremo, po 
potrebi tudi laboratorijske 
preiskave, medtem ko bosta 
zdravnica in medicinska se-
stra delali brezplačno. Vesel, 
da so Jesenice dobile tovr-
stno ambulanto, je tudi jese-
niški župan Blaž Račič, ki je 
dejal, da je pomembno, da 
ohranjamo pozitiven odnos 
do ranljivih skupin in jim 
pomagamo tudi na ta način.

Ambulanta za osebe 
brez zavarovanja

Fajdigova ambulanta ima prostore v ZD Jesenice, vhod je s 
strani glavne ceste (za avtobusno postajo). / Foto: Gorazd Kavčič

V ambulanti bo kot prostovoljka delala dolgoletna, zdaj že 
upokojena zdravnica Aleksandra Müllner, ob njej pa 
medicinska sestra Marina Rotar.

Ambulanta nosi ime po legendarnem kranjskem zdravniku 
Božidarju Fajdigi, ki je bil poseben tip zdravnika, pošten in 
ljudski človek, ki je imel zelo rad svoj poklic. Za svoje 
storitve je pacientom zaračunaval simboličnih pet kovačev, 
revnim pa pogosto prav nič. 
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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.
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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, 
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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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1. stran

OBVESTILO

Občina Jesenice obvešča, da sta od 4. junija 2021 dalje na 
spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod rubriko 
»Javna naročila, razpisi in objave« objavljena naslednja javna 
razpisa:

1.  Drugi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
 projektov v letu 2021 in 
2.  Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela 
 v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2021. 

 Župan 
 Blaž Račič

V sklopu volitev in imenovanj so jeseniški občinski svetniki na 
zadnji seji iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu za mandatno obdobje 2018–2022 razrešili Sebastjana Klu-
koviča in na njegovo mesto imenovali Adela Numanovića. 

Volitve in imenovanja

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

AN
D

R
E

J 
O

B
E

R
ŽA

N
 S

.P
.,

 U
L.

 S
TA

N
E

TA
 B

O
K

LA
LA

 1
7

, J
E

S
E

N
IC

E

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je bil dne 28. 5. 2021 na spletni strani 
www.jesenice.si objavljen 

Drugi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe 
turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2021. 

Na spletni strani je na voljo tudi celotna razpisna dokumen-
tacija.

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistič-
nih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo 
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. 

Razpisana višina sredstev znaša 16.860,00 EUR.

Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo  
Občine Jesenice pri gospe Aleksandri Orel (aleksandra.orel@
jesenice.si). 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 5. julij 2021.

 Blaž Račič
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Do leta 2020, ko je bila voda še ne-
obdelana, je bila dovoljena mejna 
vrednost za motnost po pravilniku o 
pitni vodi višja. Zaradi stalne obde-
lave vode od 30.09.2020 se je mejna 
vrednost za motnost znižala na 1 
NTU*, kar je glavni vzrok, da ob obil-
nih padavinah ukrep prekuhavanja 
izdamo pogosteje. Sistem deluje 

tako, da se dezinfekcija s klorom pri 
motnosti 1 NTU avtomatsko izklopi, 
saj je potrebno zagotoviti, da je vsa-
ko onesnaženje s stranskimi pro-
dukti dezinfekcije čim manjše.
V podjetju JEKO, d.o.o. z veliko skrb-
nostjo nadzorujemo pitno vodo in 
dezinfekcijo izvajamo z namenom 
varovanja zdravja uporabnikov. Se-

veda pa si skupaj z občino prizade-
vamo, da čim prej preidemo na UV 
dezinfekcijo, ki bo uporabnikom 
veliko bolj prijazna.

* motnosti izražamo v NTU (nefelometrične turbidi-
metrične enote). Metoda merjenja motnosti temelji 
na primerjavi sipanja svetlobe pri prehodu skozi 
vzorec vode in skozi standardno suspenzijo z znano 
motnostjo.

PREKUHAVANJE PITNE VODE  
NA VODOVODNEM SISTEMU PERIČNIK

Pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik je občasno potrebno prekuhavati.  
Zakaj je v zadnjem času več opozoril za prekuhavanje vode?
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Urša Peternel

Javno komunalno podjetje 
Jeko je lani jeseni začelo 
klorirati pitno vodo iz vodo-
vodnega sistema Peričnik. 
To je povzročilo kar nekaj 
nejevolje med občani, saj je 
še pred nekaj leti veljalo, da 
na Jesenicah pijejo eno naj-
boljših vod v državi. Kot je 
povedal direktor Jeka Uroš 
Bučar, pa načrtujejo, da 
bodo prihodnje leto prene-
hali ukrep kloriranja, 
namesto tega bodo na vod-
nem viru Peričnik uvedli 
UV-dezinfekcijo, ki je upo-
rabnikom bolj prijazna 
metoda.
Ta čas so v postopku prido-
bivanja projektne dokumen-
tacije, računajo, da jim jo bo 
uspelo dobiti do konca leta, 
gradnjo pa bi začeli aprila 
prihodnje leto. Gre namreč 
za dokaj velik objekt, v kate-
rem bo potekala UV-dezin-
fekcija.
Ob tem pa številne občane 
jezi tudi dejstvo, da morajo 

ob vsakem deževju preven-
tivno prekuhavati pitno 
vodo iz Peričnika, saj je ta 
motna. Ob tem so v jeseniš-
ki okoljski organizaciji Alpe 
Adria Green (AAG) predla-

gali uvedbo ultrafiltracije, ki 
bi surovo vodo prefiltrirala v 
čisto. Kot je poudaril predse-
dnik AAG Vojko Bernard, z 
ultrafiltracijo uspešno čisti-
jo vodo med drugim tudi v 
Rižanskem vodovodu 
Koper. 

»Res je, da je postavitev 
ultrafiltracije draga, res pa je 
tudi, da je najdražje človeš-
ko zdravje. Na občini očitno 
ne vedo, da je čista pitna 
voda za vse državljane Slo-

venije ustavna pravica, in ne 
dobra volja občinske politi-
ke,« je oster Bernard.
V Jeku in na Občini Jesenice 
se problema zavedajo, opra-
vljajo redno vzdrževanje na 
zajetju in na omrežju, da bi 
preprečili vdor onesnažene 

vode v sistem. Naročili so 
tudi izvedbo telemetrijskega 
daljinskega nadzora zajetij, 
ki bo izvedeno do poletja in 
bo omogočalo avtomatsko 
izločanje motnih izvirov. 
Poleg tega trenutno poteka-
jo hidrogeološke analize, na 
osnovi katerih bodo predla-
gali strokovne ukrepe za 
ureditev zajetja. 
Občina Jesenice pa je v leto-
šnjem proračunu zagotovila 
sto tisoč evrov za pripravo 
projektne dokumentacije za 
izgradnjo vodohrana in 
obnovo zajetja Peričnik, s 
katero se bo prijavila na raz-
pis za sofinanciranje v 
finančni perspektivi 2020–
2027. 
Glede uvedbe ultrafiltracije 
v Jeku oziroma na Občini 
Jesenice še niso sprejeli 
odločitve, gre pa za veliko 
investicijo, vredno od dva do 
tri milijone evrov. A kot pou-
darjajo, to ne bo rešilo prob-
lema motnosti, za to bo pot-
rebna že omenjena celovita 
ureditev zajetja Peričnik.

Namesto kloriranja 
UV-dezinfekcija vode
V javnem komunalnem podjetju Jeko načrtujejo, da bodo prihodnje leto začeli uporabljati 
uporabnikom bolj prijazno metodo, to je UV-dezinfekcijo pitne vode iz vodnega sistema Peričnik.

Toda zakaj je v zadnjem obdobju voda tako 
pogosto motna in jo je treba prekuhavati? Kot je 
na seji odbora za proračun in finance pojasnil 
direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice 
Marko Markelj, so bili šele pred štirimi leti 
vgrajeni merilci motnosti, prej pa motnosti vode 
niso merili. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
določa, kdaj je zaradi motnosti vode obvezen 
ukrep prekuhavanja. Voda je bila verjetno 
motna tudi pred leti, a se takrat ti parametri 
niso zaznali, ker se meritve niso izvajale.

Urša Peternel

V Skupini SIJ so dosegli 
dogovor s socialnimi part-
nerji o izplačilu regresa v 
višini 1450 evrov. Regres je 
bil izplačan konec maja. Kot 
so sporočili iz Skupine SIJ, 
je izplačani regres tretjino 
višji, kot so ga načrtovali v 
gospodarskem načrtu za 
leto 2021 (1050 evrov) in kot 
je bil izplačan lani. Vodstvo 
je prvotno predlagalo izpla-
čilo regresa v višini 1350 
evrov, nato pa prisluhnilo 
pobudi sindikatov za regres 
v višini 1450 evrov. Tega so 
se razveselili tudi zaposleni 
v jeseniških družbah Skupi-
ne SIJ, torej SIJ Acroni, SIJ 
Elektrode in SIJ SUZ.
Kot je poudaril glavni pod-
predsednik Skupine SIJ 
Tibor Šimonka, je Skupina 
SIJ v prvem četrtletju poslo-
vala pozitivno in po nerevi-
diranih podatkih poslovan-
ja ustvarila 212,3 milijona 
evrov prihodkov od prodaje, 
kar je deset odstotkov več 
kot v enakem obdobju lani. 
To je rezultat okrevanja 

gospodarstva in truda, ki so 
ga vložili vodstva družb in 
zaposleni, je povedal in 
dodal, da skupaj z variabil-
nim sistemom nagrajevan-
ja, novim plačnim siste-
mom, sorazmernim dvi-
gom plač z dvigom mini-

malne plače in nenehnim 
izboljševanjem pogojev 
dela sledijo svojemu dolgo-
ročnemu cilju, da bi postali 
zaželen delodajalec. Ugota-
vljajo namreč, da metalur-
gija med mladimi ni pre-
poznana kot zanimiv in 
privlačen poklic in vsa pod-
jetja v panogi vse težje pri-
dobivajo strokovno usposo-
bljen kader. Zato jih želijo 
privabiti tudi s primernimi 

plačami in izboljšanjem 
pogojev dela.
Tako so lani zaposlenim 
izplačali različne oblike 
nagrad v višini 2,35 milijona 
evrov, uvedli so tudi nov 
plačni sistem, po katerem je 
lani napredovalo od šestde-

set do osemdeset odstotkov 
zaposlenih, letos jih bo še 
dodatnih 25 odstotkov. Plača 
zaposlenih v proizvodnji se 
je v povprečju dvignila od 
pet do dvanajst odstotkov, v 
skupnih službah pa od tri do 
sedem odstotkov. V zadnjih 
enajstih letih so za plače 
namenili 35 milijonov evrov 
več, in to ob primerljivem 
številu in strukturi zaposle-
nih, so poudarili.

Obenem se zaposleni konec 
leta lahko nadejajo nagrade 
za poslovno uspešnost, 
Skupina SIJ bo z zaposleni-
mi v obliki nagrade za pos-
lovno uspešnost delila del 
dobička, ki bo presegel letni 
načrt. 
Ob napovedanem dvigu 
minimalne plače v začetku 
leta 2021 so sklenili, da plač 
ne bodo dvignili po sistemu 
»uravnilovke« z doplačilom 
do minimalne plače, saj bi 
to prizadelo predvsem naj-
bolj usposobljene zaposle-
ne, večinoma v proizvodnji. 
Zato bodo prilagodili vse 
plačne razrede in ne le dvi-
gnili najnižjih osnovnih 
plač. Pri tem bodo počakali 
na zaključek kolektivnih 
pogajanj o novi tarifni pri-
logi na državni ravni.
Sicer je Skupina SIJ v zad-
njih desetih letih za naložbe 
za posodobitev proizvodnje 
namenila skoraj 700 milijo-
nov evrov. Do leta 2025 
bodo za naložbe, ki izboljšu-
jejo tudi pogoje dela za 
zaposlene, namenili nadalj-
njih 244 milijonov evrov.

V SIJ Acroniju letos za 
tretjino višji regres kot lani
Tudi zaposleni v jeseniških družbah Skupine SIJ so letos prejeli 1450 evrov regresa, kar je za tretjino 
več kot lani. Ob koncu leta se lahko nadejajo tudi nagrade za poslovno uspešnost.

Izboljšujejo tudi pogoje dela, samo letos bodo 
izvedli naložbo v višini 1,5 milijona evrov v 
popolno prenovo jedilnic in opreme kuhinj. V 
sodelovanju z novim ponudnikom prehrane in 
svetovalcem-nutricionistom si prizadevajo tudi 
za zagotavljanje zdrave prehrane na delu, so 
poudarili.

Urša Peternel

Na eni od zadnjih sej občin-
skega sveta je lokalni odbor 
stranke Levica Jesenice – 
Jeseniška alternativa dal 
pobudo glede ureditve par-
kiranja na Plavžu. Predlaga-
li so, da se na delu Plavža 
(na občinski cesti od Tavčar-
jeve 3b do Ceste revolucije 
št. 5 med stolpnico in vrt-
cem) uredi enosmerni pro-
met, na desnem voznem 
pasu občinske ceste pa zari-
šejo parkirna mesta. Enos-
merni promet od omenjene-
ga bloka proti garažni hiši 
pa že poteka. Na delu cesti-
šča med stanovanjskima 
blokoma Cesta revolucije 8 
in 9 pa bi ostal dvosmerni 
promet, vendar bi se zame-
njal znak na začetku tega 
odseka, ki prepoveduje usta-
vljanje in parkiranje v dolži-
ni dvesto metrov. Postavili 
naj bi nov znak, ki bi dovol-
jeval parkiranje na desni 
strani cestišča v omejenem 
časovnem obdobju, denimo 
med 18. uro in 7. uro. Ob 
sobotah, nedeljah in prazni-
kih pa omejitve parkiranja 
ne bi bilo. 

Na Občini Jesenice so poja-
snili, da so na pobudo Kra-
jevne skupnosti Plavž in 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva že predlani 
začeli pripravo strokovnih 
podlag Strategije urbanistič-
ne prenove Plavža, ki obse-
ga območje Krajevne skup-
nosti Plavž od Osnovne šole 
Toneta Čufarja do Spomin-
skega parka. S pomočjo 
opravljenih analiz, teren-
skih ogledov, sestankov s 
Krajevno skupnostjo Plavž 
in spletne ankete so bili evi-
dentirani številni problemi 
območja. Večina se jih 
nanaša prav na pomanjkan-
je parkirnih mest in celost-
no prometno ureditev 
območja, preostanek pa na 
podobo soseske, pomanjka-
nje urbane opreme, ureditve 
otroških igrišč, rekreativnih 
površin in dostopov za fun-
kcionalno ovirane osebe.
Strategija predlaga ukrepe 
na področju prometnih ure-
ditev Plavža, ki zajemajo 
predloge za ureditve prome-
tnih površin za motorna 
vozila in pešce, ureditve par-
kirnih površin, umestitev 
parkirnih hiš, ureditve 
območij umirjanja prometa 
... Obravnavana je bila mož-

nost umeščanja garažnih 
hiš različnih velikosti na več 
lokacijah, z okvirnimi izra-
čuni pridobljenih parkirnih 
mest in z grobo oceno stro-
ška gradnje. Sledijo ukrepi s 
področja ureditve parkirnih 
mest in vozišč ter ostalih 
ureditev. 

Rešitev: gradnja večjih 
parkirnih hiš
Popisali so tudi vsa parkirna 
mesta in ugotovili, da je jav-
no dostopnih parkirnih 
mest okoli 952, lastniških v 
garažah 319, vrtec in šola pa 
imata po ocenah dobrih 
sedemdeset parkirnih mest. 
Skupno število parkirnih 
mest znaša po oceni 1350. 
Pogost pojav na območju so 
zaparkirane intervencijske 
poti in oteženi dostopi za 
pešce. Če bi želeli zagotoviti 
vsaj eno parkirno mesto na 
stanovanje, bi potrebovali 
dodatnih 287 parkirnih 
mest. Če bi želeli zagotoviti 
po dve parkirni mesti na sta-
novanje ter parkirna mesta 
za opravljanje dejavnosti v 
območju (šola, vrtec, pošta, 
banka, lekarna, trgovine …), 
pa bi potrebovali v območju 

dodatnih dva tisoč parkirnih 
mest. To bi bilo mogoče del-
no zagotoviti le z gradnjo 
večjih parkirnih hiš južno 
od železniške proge, čez 
katero bi bilo treba zagotovi-
ti ustrezno prometno pove-
zavo.
Obravnavali so tudi predlog 
za preoblikovanje dvosmer-
ne prometne ureditve cest 
od Ceste Cirila Tavčarja 3b 
do Ceste revolucije 5 ter 
Ceste revolucije 8 in 9 v 
območje z enosmernim 
prometom z vzdolžnim 
pasom za bočno parkiranje. 
A kot so pojasnili, s prome-
tnega in varnostnega vidika 
predloga nista ustrezna. 
Skupno bi na obeh lokaci-
jah pridobili največ 29 par-
kirnih mest, s prometnega 
vidika pa bi predlagana ure-
ditev podaljšala poti motor-
nim vozilom na celotnem 
območju Plavža. 
Z varnostnega vidika bi pre-
dlagana ureditev pomenila 
bistveno zmanjšanje varno-
sti, saj bi bilo treba v skladu 
s cestnoprometnimi predpi-
si vzpostaviti hodnike za 
pešce, omejiti vzvratni dos-
top z motornimi vozili na 
cestišče ter ustrezno urediti 
cesto mimo objektov.

Enosmerni promet 
na Plavžu?
Na Občini Jesenice menijo, da uvedba enosmernega 
prometa s prometnega in varnostnega vidika ne 
bi bila ustrezna.

Če bi želeli zagotoviti po dve parkirni mesti na 
stanovanje ter parkirna mesta za opravljanje 
dejavnosti v območju (šola, vrtec, pošta, banka, 
lekarna, trgovine …), bi potrebovali v območju 
dodatnih dva tisoč parkirnih mest, pojasnjujejo 
na Občini Jesenice.
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Urša Peternel

Ministrica za pravosodje Li-
lijana Kozlovič (pred dnevi 
je sicer odstopila s funkcije) 
je v sklopu delovnega obiska 
na zgornjem Gorenjskem 
obiskala Okrajno sodišče na 
Jesenicah. Srečala se je z 
vodstvom sodišča in si ogle-
dala prostore, govorili pa so 
predvsem o načrtovani ob-
novi stavbe. Ta je stara in 
dotrajana, celovito obnovo 
pa naj bi začeli prihodnje 
leto. Januarja so prejeli prav-
nomočno gradbeno dovolje-
nje, v teku je priprava pro-
jektne dokumentacije, do 
konca leta pa bo objavljen 
razpis za izbiro izvajalca. Po 
ocenah bo investicija stala 
tri milijone evrov, ministri-
ca pa je poudarila, da bo v 
času obnove sodišče nemo-
teno poslovalo. S prenovo 
bodo pridobili tudi dodatne 
prostore, saj jim primanjku-
je razpravnih dvoran, poskr-

beli bodo za energetsko in 
funkcionalno sanacijo, ob-
novo strehe in fasade ter laž-
ji dostop za gibalno ovirane 
in starejše osebe.
Ministrica je obiskala tudi 
območno Obrtno-podjetni-
ško zbornico Jesenice, kjer 
so govorili predvsem o pre-
dlogih sprememb stečajne 
zakonodaje, ki jih pripravlja-
jo na ministrstvu. Številna 
podjetja, zlasti na področju 
turizma, se zaradi epidemije 
srečujejo s težavami, ki jih 
država sicer skuša omiliti s 
subvencijami, a s spremem-
bami zakonodaje želijo za-
gotoviti, da se v čim večji 
meri ohranijo zdrava jedra 
podjetij, da se stečajni po-
stopki vodijo transparentno, 
predvsem prodaja premože-
nja, ki bo potekala preko 
spletnih javnih dražb. Kot je 
dodala Kozlovičeva, pa skrb-
nim podjetnikom dajejo 
tudi možnost, da v času tako 
imenovane grozeče insol-

vence predhodno poskrbijo, 
da podjetje ne zaide v naj-
hujše težave. 

Ministrica je obiskala tudi 
Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice, ki je eden od 48 

gorenjskih izvajalcev sank-
cij. V gledališču že vrsto let 
omogočajo delo v splošno 

korist za probacijske osebe, 
torej osebe, ki jim je bila iz-
rečena prekrškovna sankci-
ja, imajo sodbo sodišča ali 
odloženi pregon. Gre za iz-
vrševanje kazni v skupnosti 
namesto v zaporu. Ministri-
ca se je pogovarjala z direk-
torico gledališča Branko 
Smole, ki je povedala, da so 
izkušnje zelo dobre, od leta 
2010 so na delo v splošno 
družbeno korist sprejeli de-
set oseb. Trudijo se, da jim 
zagotovijo prostor socialne 
rehabilitacije, socializacije 
in jim pomagajo tudi pri 
vstopanju na trg dela. Kot je 
poudarila Smoletova, ne so-
dijo ljudi, kaj so storili, am-
pak jim pomagajo, da se vr-
nejo na pravo pot. Tudi mi-
nistrica je ocenila, da gre za 
izjemno uspešno in učinko-
vito institucijo, ki omogoča 
resocializacijo storilcev, po-
sebej pomembno pa je, da ta 
poteka v lokalnem okolju in 
na področju kulture.

Ministrica napovedala obnovo 
stavbe sodišča
Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je bila na delovnem obisku na Jesenicah. Obiskala je okrajno sodišče in napovedala celovito obnovo stavbe, 
obrtno-podjetniško zbornico ter jeseniško gledališče, kjer omogočajo nadomestno opravljanje kazni z delom v splošno družbeno korist.

Ministrica se je srečala z Branko Smole, direktorico Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, 
kjer kaznovanim osebam omogočajo nadomestno opravljanje kazni z delom v splošno 
družbeno korist. / Foto: Gorazd Kavčič

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
PLAVŽ
Tavčarjeva 3b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne 
skupnosti z dne 8. 12. 2014 objavlja Svet krajevne skupnosti

RAZPIS
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I.  Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:
	   za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, 

ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
	   za vsestransko pomoč pri izvedbah načrtovanih  

aktivnosti v krajevni skupnosti.

II.   Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti 
lahko pošljejo:

	   fizične osebe, 
	   organizacije, 
	   javni zavodi,
	   društva. 

  Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke 
predlaganega kandidata.

III. Razpis traja od dneva objave, 4. 6. 2021, 
 do 14. 6. 2021
  Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev 
 praznika KS Plavž. 

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:
  Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovoj-

nici na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za po-
delitev priznanj, Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice, do 
vključno 14. 6. 2021. Zapečatene ovojnice morajo biti 
označene “Ne odpiraj – priznanje KS za leto 2021”.

  Odpiranje prispelih vlog bo 16. 6. 2021 na sedežu krajevne 
skupnosti. 

  Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge 
bo komisija zavrgla.

 Predsednica KS Plavž
 Ivanka Zupančič l.r.
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Urša Peternel

Na Hrušici se 21. junija spo-
minjajo preboja železniške-
ga predora skozi Karavanke 
daljnega leta 1905. Ta zgodo-
vinski dan so si izbrali za 
krajevni praznik in ga zazna-
mujejo s tradicionalnimi pri-
reditvami. Izvedbo bodo tudi 

letos prilagajali aktualnim 
epidemiološkim razmeram.
V petek, 18. junija, bodo na 
športnih igriščih Na placu 
potekala športna tekmova-
nja. Ob 14. uri se bo začel 
balinarski turnir, ob 16. uri 
pa turnirja v odbojki in nogo-
metu.  Prav tako ob 17. uri bo 
v avli krajevne skupnosti od-

prtje razstave članic sekcije 
ročnih del Kulturno-športne-
ga društva Hrušica in foto-
grafsko-dokumentarne raz-
stave z naslovom Hrušica 
skozi objektiv Janka Rabiča. 
Ob 18. uri bo Na placu prire-
ditev s kulturnim progra-
mom in razglasitvijo rezulta-
tov športnih tekmovanj. 

V nedeljo, 20. junija, bo po-
hod krajanov na Hruščan-
sko planino. Odhod bo ob 
8. uri s Placa, ob 11. uri se 
bo pri pastirski koči na pla-
nini začelo družabno sreča-
nje s krajšim kulturnim 
programom. Za starejše 
udeležence bodo organizi-
rali prevoz.  

Krajevni praznik Hrušice

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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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

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

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.

                        + poštnina

15112 strani

EUR
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Urša Peternel

Fotografsko društvo Jeseni-
ce je navkljub epidemiji pri-
pravilo fotografski natečaj 
Slovenske fotografinje se 
predstavijo 2021, tokrat že 
štirinajsti po vrsti. Na njem 
je sodelovalo 53 slovenskih 
fotografinj z 212 fotografija-
mi. Tema natečaja je bila 
prosta, pokroviteljstvo nad 
natečajem pa je prevzela 
Fotografska zveza Sloveni-
je. Na razstavo je bilo uvrš-
čenih 65 fotografij, izmed 
njih so jih nagradili osem, 
tri so prejele nagrado FZS, 
podelili pa so tudi pet 
diplom. 
Prvo nagrado FZS je prejela 
Barbara Gregurič Silič iz 
Foto kluba Ljubljana za foto-
grafijo Powerful Ania. Dru-
go nagrado je prejela Andre-
ja Ravnak iz Digitalnega 
foto kluba za fotografijo 
Mademoiselle, tretjo pa Kat-
juša Karlovini iz Digitalnega 
foto kluba za fotografijo 
Sound of Silence.
Med prejemnicami diplom 
je tudi članica Fotografskega 
društva Jesenice Barbara 
Toman s fotografijo Sense 
of Place.

Kot je dejal predsednik Foto-
grafskega društva Jesenice 
Stane Vidmar, leta 2019 še 
niso slutili, da bo naslednja 
razstava potekala pod druga-
čnimi pogoji, ne nazadnje 
tudi zaradi omejitve gibanja, 
kar je zahtevalo drugačne 
pristope in iskanje novih 
idej in pogledov. Kljub temu 

razstavo odlikuje raznolikost 
v tematiki in kakovost izbra-
nih fotografij, je poudaril 
Vidmar.
Predsednica žirije Štefi P. 
Borko pa je dejala, da so 
ženske v fotografiji pogosto 
spregledane, a ni mogoče 
zanikati, da so nekatere naj-
bolj prepoznavne slike na 

svetu posnele ženske, ki v 
fotografijo prinašajo edins-
tveno perspektivo in unikat-
ne poglede. Tudi večina 
fotografij na natečaju je 
zavidljive kakovosti, nekaj je 
celo vrhunskih, je ocenila.
Razstava fotografij je na 
ogled v razstavnem salonu 
Dolik do 16. junija.

Fotografinje v Doliku
Na ogled je razstava fotografij natečaja Slovenske fotografinje se predstavijo 2021.

1. nagrada FZS: Barbara Gregurič Silič – Powerful Ania

Krožek ročnih del pri Farnem kulturnem društvu Koroška 
Bela je pripravil razstavo z naslovom Korona vezenine. Pri-
dne roke članic krožka v času pandemije in ukrepov samoi-
zolacije niso mirovale, ampak so ustvarile vrsto lepih izdel-
kov v različnih tehnikah. Izdelki so bili na ogled v Kulturnem 
hramu na Koroški Beli.

Korona vezenine

Čudoviti izdelki, ki jih izdelujejo članice krožka ročnih del. 
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V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališ-
ča je bila na ogled fotografska razstava z naslovom Dvajset 
izbranih avtorja Klemena Klemenca. Predstavil je kolekcijo 
fotografij, s katero je pridobil naziv KMF FZS (kandidat za 
mojstra fotografije Fotografska zveza Slovenije). 

Dvajset izbranih kandidata za mojstra fotografije

Avtor razstave Klemen Klemenc / Foto: arhiv FD Jesenice

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce se že pripravljajo na pole-
tje, ko bo pri njih ponovno 
potekal projekt Poletavci – 
poletni bralci. Namenjen je 
otrokom od sedmega do dva-
najstega leta starosti in spod-
buja polurno branje na dan 
med poletnimi šolskimi 
počitnicami. Otroci lahko 
berejo karkoli, predlogi za 
poletno branje pa so tudi na 
spletni strani Poletavcev. 
Pomembno je, da otroci ob 
tem pridobivajo bralne nava-
de, da tudi neljubitelji knjig 
spoznajo, da je branje lahko 
zabavna in prijetna izkušnja. 
Kot so povedali v Občinski 
knjižnici Jesenice, bo akcija 
potekala od 10. junija do 10. 
septembra. Zgibanke Pole-
tavci bodo otroke čakale v 
vseh enotah Občinske knji-
žnice Jesenice, na voljo bo 
tudi na spletni strani Pole-

tavcev. Izpolnjene zgibanke 
bo mogoče oddati v knjižni-
ci ali na spletni strani. Vsi 
udeleženci bodo nagrajeni 
z majico in priznanjem. 
Glavna nagrada pa bo v 
letošnjem letu elektronski 
pikado. Vsak poletni bralec 
pa bo svoje priznanje jeseni 
v šoli lahko uveljavljal kot 
eno prebrano knjigo za 
Bralno značko.  
Letos bodo k poletnemu bra-
nju prvič povabili tudi bral-
ce, stare vsaj 13 in ne več kot 
16 let. Postali bodo lahko 
NajPoletavci. 
Pozabili pa niso niti na pole-
tne počitniške delavnice, 
osnovnošolce že zdaj vabijo, 
da se jih udeležijo v knjižni-
cah na Jesenicah ali na Hru-
šici. Pripravili so osem 
tedenskih delavnic, potekale 
bodo od ponedeljka do petka 
od 9.30 do 11.30. Obvezne 
prijave bodo zbirali od 7. 
junija naprej. 

Poletavci in počitniške 
delavnice v knjižnici

Janko Rabič

Po več mesecih nemoči ob 
velikih željah po ustvarja-
nju na odrskih deskah so 
se v četrtek, 27. maja, spet 
odprla vrata Gledališča 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Čeprav še ne v povsem 
normalnih razmerah in ob 
upoštevanju aktualnih 
ukrepov so abonentom naj-
prej na ogled ponudili prvo 

ponovitev groteskne kome-
dije Slastni mrlič v izvedbi 
domače mladinske skupi-
ne V12. Premiero so v lan-
skem oktobru dobesedno 
ujeli za rep, saj so jo izve-
dli na predvečer ponovne 
prepovedi vseh kulturnih 
dogodkov. 
V petek so člani igralske 
skupine ponovno uprizorili 
komedijo Vozi Miško. Z njo 
so se naslednji dan podali 

na letošnji Festival komedi-
je v Pekrah in se nadejajo 
ponovne dobre uvrstitve. Po 
besedah direktorice GTČ 
Branke Smole so zelo vese-
li, da je pri vseh spet priso-
ten ustvarjalni nemir, ki so 
ga tako pogrešali. Bo pa 
zagotovo preteklo še nekaj 
časa, da se bodo lahko spet 
vrnili v normalne tirnice. 
V začetku junija so gostite-
lji dveh dogodkov v okviru 

prireditev ob Tednu ljubi-
teljske kulture, Glasbena 
šola Jesenice bo posnela 
baletni večer. Začenjajo 
vaje za nove predstave, pre-
mier za zdaj še ne morejo 
načrtovati. Glede abonma-
ja je tako, da jih je korona-
čas naučil, da ne morejo 
tako kot običajno ob vpisu 
ponuditi programa, in 
bodo raje počakali do sep-
tembra.

Gledališka vrata spet odprta

Janko Rabič

Po virtualni izvedbi 33. 
Čufarjevih dni, uveljavlje-
nem festivalu slovenskih in 
zamejskih ljubiteljskih gle-
dališč, so člani organizacij-
skega odbora pri Gledališču 
Toneta Čufarja letošnje 34. 
začeli v bolj optimističnem 
tonu, z upanjem, da bodo 
takrat razmere dovoljevale 
spet neposredni stik igral-
cev na odru s publiko v dvo-
rani. Vse je decembra pri-
zadela smrt predsednika 

odbora Borisa Breganta, ki 
je pri tem osrednjem gleda-
liškem dogodku na Jeseni-
cah po organizacijski plati 
pustil velik pečat. Kar veli-
ko sreče so imeli pri iskan-
ju novega, saj je zahtevno 
vlogo prevzel Jože Oster-
man, znani kulturni dela-
vec, dober poznavalec raz-
mer v ljubiteljski kulturi. 
Med drugim je bil predsed-
nik Zveze kulturnih druš-
tev Slovenije. Na majski 
seji so ga člani potrdili za 
novega predsednika in 

takoj je prevzel naloge v 
okviru priprav na 34. dneve, 
ki bodo v novembru v osre-
dnji jeseniški gledališki 
hiši.
»Na vsak način je to zame 
velik izziv, zato sem ga tudi 
sprejel,« je povedal ob ime-
novanju. "Vesel sem, da so 
me povabili, čeprav sem naj-
prej malo okleval, če bom 
zmogel. Dvom je bil kmalu 
odveč, saj je delo odbora ute-
čeno, člani poznajo svoje 
naloge in ni bojazni, da bi 
bil kakšen problem pri letoš-

nji izvedbi. Do poletja bomo 
imeli sestavljeno glavno 
ogrodje festivala, tako da 
bomo jeseni le še potrjevali 
stvari in jih dopolnjevali."
Na seji so člani potrdili raz-
pis za 34. Čufarjeve dneve. 
Kljub večmesečnemu one-
mogočanju ustvarjalnosti 
na odru zaradi znanih raz-
mer pričakujejo, da bodo 
ljubiteljska gledališča in 
igralske skupine uspele 
zagotoviti predstave za 
sodelovanje. Razpis bo tra-
jal do 25. septembra. 

Priprave na Čufarjeve dneve  
z novim predsednikom  
Zahtevno vlogo vodenja organizacijskega odbora je prevzel Jože Osterman, znani kulturni delavec, 
dober poznavalec razmer v ljubiteljski kulturi. 
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Hokejski klub Jesenice je bil 
ustanovljen leta 1948, osvo-
jil je že 36 naslovov držav-
nih prvakov, od tega dva-
najst v samostojni Sloveniji. 
Odlikoval se je z uspešnimi 
nastopi v mednarodnih ho-
kejskih ligah in v slovensko 
državno reprezentanco pri-
speval vrsto najboljših re-

prezentantov. Številni so 
nastopili na zimskih olim-
pijskih igrah ter svetovnih 
in evropskih prvenstvih. 
Klub že desetletja ustvarja 
tudi priložnosti za razvoj 
mladih igralcev. V ta namen 
so ustanovili lastno hokej-
sko šolo in tako vzgojili naj-
obetavnejši podmladek med 
vsemi slovenskimi hokejski-
mi klubi. 

Priznanje je sprejel predse-
dnik HDD SIJ Acroni Jese-
nice Peter Bohinec, ki se je 
zahvalil vsem generacijam, 
ki so zaslužne za razvoj ho-
keja na Jesenicah. Kot je de-
jal, je priznanje velika čast 
za hokej in Jesenice, obe-
nem pa je poudaril, da bodo 
za obstoj in nadaljnji razvoj 
hokeja na Jesenicah tako lo-
kalna skupnost kot sponzor-

ji morali narediti več. Ob 
sprostitvi epidemioloških 
ukrepov so na slovesnost po-
vabili zaslužne člane, pod-
pornike, sponzorje. Držav-
no himno je zaigral policij-
ski orkester, krajšo vajo so 
prikazali mladi hokejisti, 
pod strop dvorane pa so dvi-
gnili tudi zastavo, ki obele-
žuje osvojitev 36. naslova 
državnih prvakov.

Red za zasluge 
hokejskemu klubu

Slovesnost je potekala v ledni dvorani Podmežakla. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik si je ogledal vajo mladih hokejistov na ledu.Policijski orkester je s tribune zaigral državno himno.

Rdeča preproga na ledu za predsednika

1. stran

Matjaž Klemenc

Na državnem prvenstvu v 
curlingu, ki je potekalo v Za-
logu, so se merile članske in 
mladinske ekipe.

Na članskem moškem pr-
venstvu se je naslova veselila 
jeseniška ekipa. Igrali so Ga-
ber Bor Zelinka, Bine Sever, 
Simon Langus in Jakob 
Omerzel pod vodstvom Šte-
fana Severja. S tem si je prii-
grala pravico za nastop na 
predkvalifikacijskem turnir-
ju za olimpijske igre 2022 na 
Kitajskem. Druga jeseniška 
ekipa je bila tik pod stopnič-
kami, na četrtem mestu. 
Pri ženskah so tretje mesto 
osvojile Ana Smolej, Eva Se-
ver, Patricija Černe in Alen-
ka Omerzel pod vodstvom 
Nike Černe. 
V mladinskih kategorijah pa 
sta bili na vrhu kar dve jese-
niški ekipi. Zmage so se ve-
selili Gaber Bor Zelinka, 

Bine Sever, Simon Langus 
in Jakob Omerzel. Ekipo je 
vodil Štefan Sever. V finalu 
so premagali ekipo pod vod-
stvom Maksa Omerzela, v 
kateri so nastopili Nejc Vid-

mar, Kristjan Jakopič, Le-
nart Volk in Javor Brin Ze-
linka. 
Pri mladinkah sta tako zlato 
kot srebro šla na Jesenice. 
Naslova so se veselile Maja 
Kučina, Ema Kavčič, Pavla 
Kavčič, Lea Žemlja pod vod-
stvom Ajde Zaveljcina. Sre-
bro pa so osvojile Stela Gre-
gori, Lana Zaveljcina, Lea 
Jere in Liza Gregori. Ekipo 
je vodila Stela Gregori. 
Odigran je bil tudi turnir me-
šanih ekip, kjer so ponovno 
zmagali Jeseničani. Zmago 
so si priigrali Gaber Bor Ze-
linka, Lea Jere, Liza Gregori 
in Simon Langus. Srebrno 
medaljo sta v igri mešanih 
dvojic osvojila Simon Lan-
gus in Liza Gregori.

Medalje z državnega 
prvenstva v curlingu

Matjaž Klemenc

Jeseniški hokejisti so sezo-
no zaključili z odliko. V za-
dnji številki Jeseniških novic 
smo namigovali, da bi se 
lahko zgodil premik igralcev 
iz Dvorane Podmežakla v 
Halo Tivoli. Žal to niso bile 
samo prazne govorice. Zdaj 
je že uradno, da so se v Lju-
bljano k ekipi Slovenske že-
leznice Olimpija preselili 
glavni trener in pet igralcev, 
ki so se pred dobrim mese-
cem z Jesenicami veselili 
naslova državnega prvaka. V 

Ljubljano odhaja prvi trener 
Mitja Šivic, ki je bil dolga 
leta hokejist Olimpije. Rdeči 
dres so za zelenega zame-
njali udarni napad Jaka Sod-
ja, Blaž Tomaževič, Žan Je-
zovšek in vratar Žan Us. 
Zadnja dva sta pred minulo 
sezono prišla na Jesenice 
prav iz Ljubljane. Zadnji je v 
ponedeljek za Olimpijo pod-
pisal napadalec Jaka Šturm. 
Jesenice so ostale tudi brez 
športnega direktorja Marce-
la Rodmana, ki bo v novi se-
zoni pomočnik trenerja v 
beljaškem VSV.

Rdeči dres so zamenjali 
za zelenega
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Urša Peternel

Jeseniški amaterski igralec 
Boštjan Smukavec - Bifti je 
kot glavna sestra Brane zve-
zda novega zabavnega vide-
ospota, s katerim v Splošni 
bolnišnici Jesenice želijo v 
svojo ekipo privabiti nove 
moči, zlasti mlade. Kot pra-
vijo, se tako kot mnoge bol-
nišnice srečujejo z neneh-
nim pomanjkanjem kadra, 
še zlasti v zdravstveni negi.
»Da bi pritegnili predvsem 
mlade, pa seveda tudi ostale, 
smo posneli kratko povabi-
lo, da se nam pridružijo. 
Nenehno razmišljamo, kako 
bi pritegnili kader, primanj-
kuje nam srednjih in diplo-
miranih medicinskih sester, 
ponujamo tudi možnost šti-
pendiranja,« je povedala 
Maja Valjavec iz bolnišnice. 
Novim močem v ekipi ponu-
jajo veliko znanja in izku-
šenj, delo v simpatičnem 
kolektivu, možnost napre-
dovanja ... 

V videospotu ob glavni ses-
tri Branetu nastopajo tudi 
tri prave medicinske sestre: 
Anja Novak, Anja Silvester 
in Manca Košelnik.

Da so z videospotom zadeli 
žebljico na glavico, dokazuje 
odziv na Facebooku. »Letos 
septembra grem na zdravs-
tveno šolo Jesenice, tako da 

pridem čez štiri leta!« se gla-
si eden od zapisov. 
Videospot je na ogled na 
Facebooku, Instagramu in 
spletni strani bolnišnice.

Glavna sestra Brane 
išče okrepitve
V jeseniški bolnišnici so posneli zabaven videospot, s katerim v svojo ekipo želijo privabiti mlade.

Videospot z glavno sestro Branetom je na ogled na Facebooku, Instagramu in internetni 
strani bolnišnice.

Na Srednji šoli Jesenice, kjer izobražujejo za poklice v zdrav-
stveni negi, so v pomoč dijakom pri načrtovanju kariernih 
poti v goste povabili zaposlene iz Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Psihiatrične bolnišnice Begunje, Zdravstvenega doma 
Jesenice in NMP Kranj. Srečanje je potekalo po spletnem 
orodju Teams, dijaki pa so iz prve roke slišali, kako je biti 
član negovalnega tima na ginekološkem, porodniškem, pedi-
atričnem, kirurškem in psihiatričnem oddelku ter v operacij-
skem bloku in kaj pomeni biti dietetik, patronažna medicin-
ska sestra, ortopedski tehnolog, reševalec in fizioterapevt. 

Predstavitev poklicev v zdravstvu

Dijaki so izvedeli tudi, kakšen je poklic reševalca.

Enaintrideseti maj je svetov-
ni dan brez tobaka, ki je 
letos potekal pod geslom 
Odločeni! Opuščamo kaje-
nje! V Zdravstvenovzgoj-
nem centru Jesenice, ki 
deluje v Zdravstvenem 
domu Jesenice, omogočajo 
individualno svetovanje za 
opuščanje kajenja. To za 
zdaj še poteka po telefonu 
in videokonferenci, jeseni 
pa bodo srečanja ponovno 
potekala v živo. Podatki 
kažejo, da se razširjenost 
kajenja na Gorenjskem in 
tudi v Sloveniji zmanjšuje. 
Opustitev kajenja prinese 
številne koristi za zdravje v 
vsakem starostnem obdob-
ju, v času covida-19 pa pred-
stavlja še dodatne koristi za 
zdravje. Kadilci so verjetno 
bolj dovzetni za okužbo in 
imajo zvišano tveganje za 
težji potek bolezni. "Mnogi 
posamezniki težko preneha-
jo kaditi, še zlasti če posku-
šajo sami, brez pomoči. 
Zato vas vabimo, da se nam 
čim prej pridružite pri indi-
vidualnem svetovanju za 
opuščanje kajenja," vabijo.

Odločeni!  
Opuščamo kajenje!

Zveza prijateljev mladine Slovenije že 22. leto organizira 
humanitarni program Pomežik soncu. Od leta 1999 so v 
programu zbrali več kot dva milijona evrov, na brezplačno 
letovanje pa je odšlo več kot deset tisoč otrok. Tudi letos bi 
radi tisoč otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, 
omogočili povsem brezplačne, sproščujoče, varne, ustvar-
jalne in aktivne počitnice. S poslanim SMS-sporočilom 
POMEZIK5 na številko 1919 boste za akcijo prispevali pet 
evrov, sredstva pa je mogoče nakazati tudi na transakcijski 
račun Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Pomežik soncu

Splošna bolnišnica Jesenice je ponovno uspešno prestala 
zunanjo presojo po mednarodnem standardu za bolnišnice 
AACI in standardu ISO 9001:2015. Kot so sporočili iz bolniš-
nice, so presojevalci preverjali, kako v bolnišnici izpolnjujejo 
zahteve obeh standardov. Pohvalili so način spremljanja 
finančne učinkovitosti, multidisciplinarni konzilij za poškod-
bo roke, ureditev čakalnih seznamov za kirurške storitve in 
promotorje za higieno rok. Kot glavno področje, kjer je pros-
tor za izboljševanje, so omenili nadaljnje iskanje izvirnih reši-
tev za pridobitev negovalnega kadra, kar bo dolgoročno omi-
lilo težave zaradi pomanjkanja medicinskih sester in tehnikov 
zdravstvene nege. Bolnišnica je na koncu prejela 343 od mož-
nih 375 točk, kar pomeni 91,47-odstotno skladnost s standar-
dom. To je najvišja ocena od prve akreditacije leta 2011.

Najvišja ocena bolnišnici
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

04 201 42 41 ali narocnine@g-glas.si

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si,  
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Spoznajte vozila Nissan 
z bogato opremo

Nissan Qashqai N-Connecta 

Že za 199 €/mesec*
Bon ob financiranju*
5 let jamstva**

Nissan Micra N-Sport 

Že za 149 €/mesec*
Bon ob financiranju*

5 let jamstva**

Nissan Juke N-Connecta 

Že za 169 €/mesec*
Bon ob financiranju* 

5 let jamstva**

Kombinirana poraba goriva: 6,8 - 5,4 l/100 km. Emisije CO2: 154–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0141 – 0,0335 g/km. 
Emisije trdnih delcev: 0,00020 - 0,00095 g/km. Št. delcev (x1011): 0,02 – 1,67. 
*Informativni izračuni so narejeni na dan 29. 3. 2021 za dobo odplačila 84 mesecev in upoštevajo nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog. EOM = 10,57 % se lahko 
spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Maloprodajna cena za Nissan JUKE 1.0 N-CONNECTA z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 19.050,00 €. 
Skupni znesek kredita v višini 11.021,73 € upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 8.028,27 €. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 15.066,61 €, od tega znašata zavarovalna premija 650,18 € in strošek odobritve kredita 220,43 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 169,00 
€. Maloprodajna cena za Nissan MICRA 1.0 N-SPORT s kovinsko barvo in z že upoštevanim popustom ter DDV, znaša 15.880,00 €. Skupni znesek kredita v višini 9.717,39 
€ upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 6.162,61 €. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.283,58 €, od tega znašata 
zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 194,35 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 149,00 €. Maloprodajna cena za Nissan 
QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON CLD z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.190,00 €. Skupni znesek kredita v višini 12.978,25 € upošteva nespremenljivo obrestno 
mero 7,49 % in polog v višini 9.211,75 €. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 17.741,16 €, od tega znašata zavarovalna premija 765,59 € in strošek 
odobritve kredita 259,57 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 199,00 €. V mesečne obroke je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno 
smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključen bon za financiranje (vrednost se razlikuje glede na model in različico) in brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo. 
Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. **5 let jamstva obsega 3 leta 
tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 30. 
6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do napak v tisku in 
se zanje opravičujemo. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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U s t v a r j a l c i  č a s a   (49 .  d e l )

Urša Peternel

Jeseničanka Sanela Pivač je 
prvega junija prevzela vode-
nje Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin. Doslej je 
opravljala funkcijo vršilke 
dolžnosti dekanje, za štirile-
tni mandat dekanje pa je 
bila izvoljena na volitvah, ki 
so potekale 19. maja.
Svojo poklicno pot je začela 
kot srednja medicinska se-
stra, z vztrajnostjo pa je 
zgradila akademsko kariero 
in danes ima doktorat zna-
nosti. 
Kot pravi, izhaja iz povsem 
običajne jeseniške delavske 
družine. Že od malega je že-
lela pomagati ljudem, hkrati 
pa je razmišljala tudi o po-
klicu učiteljice. Na koncu je 
izbrala poklic medicinske 
sestre, zaključila Srednjo 
šolo Jesenice, zatem pa pri-
dobila še naziv diplomirana 

medicinska sestra. Prva leta 
je delala v Splošni bolnišnici 
Jesenice na intenzivnem od-
delku in kasneje na urgenci. 
Na tisto obdobje ima, kot 
pravi, izjemno lepe spomi-
ne, saj se je ogromno nauči-
la, pa tudi kolektiv je bil kra-
sen, spodbuden, povezova-
len. Iz bolnišnice je odšla na 
fakulteto, kjer je bila preda-
vateljica, predstojnica, pro-
dekanja, vršilka dolžnosti 
dekanje, zdaj pa je dekanja 
fakultete.
Ob veliki spodbudi takratne 
dekanje je nadaljevala štu-
dij, najprej opravila magiste-
rij, zatem pa se lotila še dok-
torskega študija na Medicin-
ski fakulteti v Ljubljani, 
smer javno zdravje. Dokto-
rat je uspešno zagovarjala 
oktobra lani in ga, kot pravi, 
posvetila preminulemu oče-
tu. Prav tisti večer, ko je v 
pregled oddala vprašalnik za 

raziskavo v okviru doktora-
ta, jo je namreč poklicala 
mama, da se oče počuti sla-
bo, in s pomočjo sina in 
hčerke so ga pred prihodom 
reševalcev oživljali. Takrat 
uspešno, žal je preminil ka-
sneje. A dogodek, ki jo je 
tudi osebno pretresel, jo je 
še bolj spodbudil, da se je v 
okviru doktorske disertacije 
lotila tematike pomena izo-
braževanja osnovnošolcev o 
temeljnih postopkih oživlja-
nja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja ob nenadnem 
srčnem zastoju.
»Ta tema je res zelo po-
membna, o postopkih oži-
vljanja je treba učiti že otro-
ke, seveda pa vsebine prila-
goditi njihovi starosti. Kar-
koli naredimo v takem pri-
meru, je dovolj oziroma bo-
lje, kot da ne storimo niče-
sar,« poudarja sogovornica, 
ki je ponosna tudi na takra-

tni odziv obeh otrok (hči 
Tajra bo letos dopolnila pet-
najst let, sin Laris osem-
najst).
Prav praksa iz kliničnega 
okolja – v jeseniški bolnišni-
ci je s pacienti delala osem 
let – ji pomaga tudi pri delu 
s študenti. Kot poudarja, je 
za študente izjemno po-
membno nabiranje izkušenj 
pri delu s pacienti, ki jih 
morajo, tako jim vselej pola-
ga na srce, obravnavati celo-
stno. 
Ker predava tudi o komuni-
kaciji, študentom želi pre-
nesti pozitiven odnos, da 
vztrajajo in ne odnehajo, 
tudi ko je hudo. 
»Tudi v zasebnem življenju 
sem tako usmerjena. Bila 
so težka obdobja, ko je umrl 
oče in sem prevzemala vo-
denje fakultete, veliko odre-
kanj je bilo potrebnih v 
času opravljanja magisteri-

ja in doktorata. K sreči 
imam razumevajočega par-
tnerja in otroka, ki mi stoji-
jo ob strani, povezani pa 
smo tudi s širšo družino. 
Starši so mi dali veliko in 
brez njih ne bi bila tu, kjer 
sem. Spremljajo pa me tudi 
besede moje sestre, ki me 
vselej, ko gre kaj narobe ali 
ni v skladu z mojimi priča-

kovanji, tolaži, da je že za 
nekaj dobro.« 
Ob delu je dejavna tudi v 
Zbornici zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije – Zvezi 
strokovnih društev medicin-
skih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije, 
ki ji je pred kratkim podelila 
tudi najvišje stanovsko pri-
znanje, zlati znak. 

Od medicinske sestre  
do doktorice znanosti
Doc. dr. Sanela Pivač je nova dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Je ena redkih 
medicinskih sester z doktoratom znanosti; njena poklicna pot pa je izjemno zanimiva. Najprej se je 
izšolala za srednjo medicinsko sestro, diplomirala, opravila specializacijo s področja splošnega 
menedžmenta, nekaj let kasneje opravila magisterij, oktobra lani pa še doktorat znanosti. 

Doc. dr. Sanela Pivač: »Medicinske sestre smo tiste, ki 
smo ob pacientu 24 ur. To je lep, razgiban poklic, ki 
zahteva veliko znanja, empatije in razvite komunikacije, da 
znaš poslušati in slišati tako pacienta kot svojce."

Janko Rabič

Družina Lužnik: sozvočje glasbe  
in ljubezni

Naj bo tale zapis o letošnjem 
Tednu ljubiteljske kulture 
malo drugačen. Množica lju-
di svoj prosti čas ob delu ali 
kasneje v upokojenskih vr-
stah namenja različnim lju-
biteljskim dejavnostim, glas-
bi, gledališču, plesu in še 
marsičemu. Zgodbe so si 
različne, vendar s skupnim 
imenovalcem: izražanje svo-
jih hotenj, uresničevanje 
skritih želja. Veliko gorečih 
in z vsem srcem predanih 
ljubiteljski kulturi je v vrstah 
Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora. Tokrat je v 
glavni vlogi družina Lužnik 
iz Javorniškega Rovta. Oče 
Jože, po rodu iz Žirovnice, in 
sin Primož sta pri godbi sku-
paj častitljivih 91 let. V špor-
tnem žargonu vodi Jože s 64 
leti, je eden od godbenikov, 
ki so najdlje pri orkestru. Pri-
možev "rezultat" je zdaj 27 
let. 
"Začelo se je pri godbi v Ži-
rovnici, ko sem imel trinajst 
let," se spominja Jože. "Igrali 
so že moji trije bratje, pa sem 
se še sam pridružil. Najprej 
sem igral trobento, potem 
pozavno. Naredil sem trile-
tno glasbeno šolo, po sedmih 
letih igranja je potem godba 
propadla in sva se z bratom 

Francijem odločila, da nada-
ljujeva pri jeseniški godbi." 
Število vaj, nastopov in kon-
certov gre krepko v tisoče. 
"Vedno je veliko lepih dožive-
tij, kar težko je katero posebej 
omeniti. V spominih ostajajo 
vožnje s takratnim Vlakom 
bratstva in enotnosti v Srbijo, 
številna srečanja z godbeniki 
treh dežel, srečanja z zamej-
skimi planinci, prvomajske 
budnice …" 
Ob tolikšen igranju se kar 
samo vsili vprašanje, koliko 
inštrumentov je Jože moral 
zamenjal v teh letih. Če ure 
in ure pihaš vanj, se verjetno 
obrabi ... "Če instrument 
znaš vzdrževati in negovati, 
je skoraj neuničljiv. Prvo po-
zavno sta mi kupila brata, ker 
sam nisem imel denarja. Po-
tem sem do danes imel le še 
dve pri jeseniški godbi. "
Jože je z družino nekaj časa 
živel na Jesenicah, potem so 
se preselili v novo hišo v Ja-
vorniški Rovt. Kako je vse 
zmogel?
"Kar vse mi je vedno nekako 
uspelo usklajevati, redno 
delo v Elektru Žirovnica, dru-
žino, gradnjo hiše ... Pred-
vsem z velikim razumeva-
njem žene Marije in celotne 
družine."

Marija je zato morala podpi-
rati kakšen vogal več pri hiši 
in bi si zato verjetno zasluži-
la kakšno častno kolajno. Ni 
ljubosumja med njo in mo-
ževo ljubeznijo do glasbe.
Marija pojasni: "Najin prvi 
zmenek je bil v jeseniškem 
gledališču, kjer je godba ime-
la koncert in je seveda Jože 
igral. Potem se je začela naji-

na skupna pot, 51 let sva že 
poročena. Vedno je bilo treba 
skrbeti za čista oblačila in vse 
drugo za nastope doma in 
tudi gostovanja v tujini. Naj-
prej za moža, potem za sina, 
ko je začel igrati pri godbi. 
Rada imam vso glasbo in 
tako sem vzljubila tudi tovr-
stno. Tudi skupnih doživetij 
je veliko, včasih smo šle žene 

z godbeniki na morje in dru-
ge izlete."
Jože ne pomni, da bi kdaj za-
mudil vaje ali nastope, po-
sebno pozimi je bilo iz Javor-
niškega Rovta težko priti na 
Jesenice. Če ni šlo z avtom 
pa peš, pove. 
In zakaj ta velika pripadnost 
glasbi? "Težko je povedati ..., 
veselje, brez nje enostavno 
ne gre, postane del tebe. Ne-
kaj časa sem igral tudi pri 
plesnem orkestru na Jeseni-
cah, ki ga je vodil Franc Ko-
šir, pomagal pa sem tudi pri 
drugih godbah." 
Sin Primož pri godbi zaradi 
potreb igra tenor, sicer pa 
trobento. "Z očetom sem že 
zelo mlad hodil na nastope, 
izlete, pa sem se odločil, da 
bom tudi sam godbenik. 
Včasih sem igral še pri an-
samblu, in ker je bilo kar na-
porno vse usklajevati, osta-
jam zvest godbi." 
Pri Lužnikovih se bo godbe-
niška tradicija nadaljevala. 
Primožev sin Ožbej ima dva-
najst let in se v glasbeni šoli 
uči igranja trobente. Kmalu 
mu bodo odprta vrata v vrste 
orkestra in še hitreje se bo 
nabralo sto let v družinski 
ljubiteljski godbeni dejavno-
sti. 

Jože Lužnik z vnukom Ožbejem in sinom Primožem
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Štirje učenci Glasbene šole 
Jesenice so se udeležili glas-
benih tekmovanj in nanizali 
lepe uspehe. Na tekmovanju 
Ars Nova v Trstu je Lara Reš 
s flavto v kategoriji C osvoji-
la drugo nagrado (mentorica 
je Barbara Einfalt, korepeti-
torka Julija Zadravec). Na 
tekmovanju Celeia 2021 je 
Lovro Geržina z rogom, 1. 
kategorija, osvojil zlato pla-
keto in drugo mesto. Men-
tor je Gašper Breznik.
Dva učenca pa sta sodelova-
la tudi na 15. mednarodnem 
srečanju harmonikarjev 
Murska Sobota 2021. Taja 
Regeis je v klasični glasbi v 
kategoriji C osvojila drugo 
nagrado, prav tako Leon 
Kusterle v zabavni glasbi v 

kategoriji C. Mentorica obeh 
je Diana Šimbera.
Kot je povedala pomočnica 
ravnateljice Karin Vrhnjak 
Močnik, so bila letošnja tek-
movanja zaradi koronaviru-
sa nekaj posebnega, saj so 
potekala na daljavo. "Učenci 
so tekmovalni program vna-
prej posneli in videoposnet-
ke posredovali organizator-
jem tekmovanj, ki so glasbe-
ne izdelke ocenjevali. Učite-
lji so povedali, da je tudi 
takšen način dela oziroma 
priprave na tekmovanje zah-
teven, saj je za dober video-
posnetek treba vložiti veliko 
časa in truda – enkrat ta 
napakica, drugič spet druga, 
pade koncentracija, še nis-
mo zadovoljni, posnamimo 
še enkrat in podobno," je 
dejala.

Uspehi učencev  
na tekmovanjih

Lara Reš, flavta

Lovro Geržina, rog

Leon Kusterle in Taja Regeis, harmonika

Maša Likosar

Projekt Teden dobre volje 
od leta 2015 organizira Mla-
dinski svet Jesenice in sofi-
nancira Občina Jesenice. 
Soorganizatorji se skozi leta 
menjavajo, tokrat se jim je 
pridružil Klub jeseniških 
študentov. "Cilj projekta je 
predstavitev dogodkov, ki 
vzbujajo dobro voljo, hkrati 
se trudimo, da so družbeno 
aktualni in zanimivi. Na 
vseh dogodkih zbiramo tudi 
sredstva za osebo ali skupi-
no v finančni stiski na pred-
log Centra za socialno delo 
Jesenice, na način, da udele-
ženci namenijo prostovoljne 
prispevke," je pojasnila vod-
ja projekta Nika Ferbežar iz 
Mladinskega sveta Jesenice 
in dodala: "V preteklih letih 
smo imeli bolj množične 
dogodke, zato je bil dobro-
delni namen v ospredju. 
Letos smo podvrženi omeji-
tvi števila udeležencev, zato 
ne pričakujemo, da bomo 
zbrali enako sredstev, kot 
smo jih do sedaj." 
Organizatorji so bili zaradi 
epidemioloških ukrepov 
omejeni tudi pri izbiri 
dogodkov. Na uvodni dan so 
povabili Zavod TransAkcija, 
ki deluje za podporo, infor-
miranje, opolnomočenje in 
zavezništvo transspolnih 
oseb v Sloveniji, njihovo 
ključno poslanstvo pa je 
zagovorništvo človekovih 
pravic in svoboščin trans-
spolnih in spolno nenorma-
tivnih oseb. Tokrat so obrav-
navali tematiko transspolno-

sti v ruralnih okoljih. "Trans 
osebe še vedno doživljajo 
nepravično obravnavanje s 
strani družbe in se posledič-
no soočajo s specifičnimi 
izzivi," je pojasnila Ferbe-
žarjeva. Drugi dan so pripra-
vili družaben večer Mladi vs. 
Osamljenost z družabnimi 
igrami, kot sta aktiviti in 
poker. "Epidemija je vse 
mlade malenkost izolirala, 
zato smo zelo veseli možno-
sti ponovnega druženja in 
snovanja novih poznanstev. 
Obenem se nam zdi prav, da 
se vezi med mladimi ponov-
no vzpostavijo," je dejala 
sogovornica. V četrtek so si 
ogledali dokumentarni film 
z naslovom Ne meč’mo hra-
ne stran!, v katerem par 

raziskuje o tem, koliko hra-
ne ljudje zavržemo. Ko ugo-
tovita, da je problem zavrže-
ne hrane velik, se odločita, 
da se bosta šest mesecev 
prehranjevala le s hrano, ki 
so jo drugi zavrgli. Po filmu 
je sledila "zero waste" (brez 
odpadkov) delavnica izdelo-
vanja vrečk za nakupovanje 
iz bioloških materialov. V 
petek bi morala potekati 
medgeneracijska ekskurzija 
do Doma Pristava v Javorni-
škem Rovtu skupaj z Druš-
tvom upokojencev Jesenice, 
a je bila zaradi premajhnega 
števila prijavljenih odpove-
dana. 
Teden dobre volje so sklenili 
s potopisnim predavanjem 
o Kolumbiji, deželi kave in 

toplih ljudi. "Želja je zorela 
nekaj let, začetek epidemije 
pa me je nagovarjal, da je 
bolje iti na zahod kot vzhod, 
kjer so bile razmere v tistem 
obdobju manj ugodne. 
Kolumbija je dežela v Južni 
Ameriki, ki se je še vedno 
drži negativen sloves. Tis-
tim, ki si upajo, pa ponuja 
čudovite razglede z vrha tri-
tisočakov, pitje vrhunske 
kave nekje sredi številnih 
plantaž, spoznavanje bogate 
kolonialne preteklosti ter 
mnogo drugih doživetij," je 
o Kolumbiji zapisal predava-
telj Andraž Pavlič.
"Interes ni bil enak za vse 
dogodke, največ so ga izka-
zali za potopisno predavan-
je. Zdi se, da je upad zani-
manja posledica večmeseč-
nega zadrževanja v prosto-
rih svojega doma, poleg tega 
ljudi odvrnejo PCT-pogoji. 
A mi se kljub vsem epidemi-
ološkim omejitvam trudi-
mo, da bi ponesli čim več 
dobre volje med ljudi," je 
sklenila Nika Ferbežar in še 
dodala, da bodo septembra i 
kulturni program sklenil z 
dogodkom "Virtualni kon-
cert in umetniški potencial 
mesta Jesenice", kjer bo 
nastopila Alja Wolte Sula 
pred največjim muralom v 
Sloveniji, ki je pri tržnici na 
Jesenicah, pri njegovi prip-
ravi pa je sodeloval tudi Mla-
dinski svet Jesenice.

Širili so dobro voljo, 
risali nasmehe
V sklopu Tedna dobre volje, ki je potekal med 24. in 29. majem, so se odvili dogodki, katerih namen 
je bil narisati nasmeh na obraz, razbiti sivino in biti dobrodelen za nekoga, ki je v finančni stiski. 

Na "zero waste" delavnici, ki je potekala v Kolpernu, so izdelovali vrečke za nakupovanje iz 
bioloških materialov. / Foto: Gorazd Kavčič

Kolumbijo je na potopisnem večeru predstavil Andraž Pavlič. / Foto: zajem zaslona 

Na državnem likovnem natečaju Zdrav dih za navdih v orga-
nizaciji Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije so 
tudi letos s svojimi likovnimi deli sodelovali dijaki Gimnazi-
je Jesenice. Dosegli so izreden uspeh in prejeli kar štiri zlata 
in osem srebrnih priznanj. Zlato priznanje so osvojile Kaja 
Kalan, Linda Koblar Sales, Lana Naumovska in Tea Kavčič. 
Srebrno priznanje pa so prejeli Hana Glavič, Aleksander 
Rijavec, Mark Medja, Alja Resman, Ema Dautović, Ana 
Nikolić, Dora Hodžić Černe in Nika Sintič.

Štiri zlata in osem srebrnih priznanj

Srednjo šolo Jesenice so obiskali predstavniki podjetja Iskra 
ISD Strugarstvo in dijakom na strojni usmeritvi predstavili 
podjetje, ki ima več kot 60-letno tradicijo na področju mehan-
ske obdelave kovin, to je struženja, rezkanja, vrtanja … Izde-
luje izdelke za avtomobilsko industrijo, elektro in pohištveno 
industrijo, logistiko, ventilno industrijo ter tudi stružne dele 
za medicinske pripomočke in sanitarno opremo. Dijakom so 
predstavili možnosti opravljanja delovne prakse, študentske-
ga dela in možnosti redne zaposlitve v podjetju.

Predstavitev podjetja bodočim strojnikom
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Maša Likosar

"Fotografski objektiv ujame 
poseben trenutek, ki je za ve-
dno zabeležen na fotografiji, 
in to je tisti posebni čar foto-
grafiranja," je dejal Nik Ber-
toncelj, ki je konec aprila 
praznoval 21. rojstni dan. 
Pred dvema letoma je zaklju-
čil šolanje na Srednji šoli Je-
senice, program predšolska 
vzgoja, a pot ga je zanesla v 
fotografske vode. Vse, kar ve 
in zna o fotografiji ter foto-
grafski dejavnosti, se je nau-
čil sam. Ukvarja se z različ-
nimi vrstami fotografije, za-
čel je s fotografiranjem nara-
ve in pokrajine, a pri delu je 
spoznal, da ga najbolj privla-
čijo ljudje. "Vsaka moja foto-
grafija ima na neposreden 
ali posreden način v sebi 
vpliv človeka," je pojasnil.
Vešč je terenskega dela, saj 
že vrsto let fotografira lokal-
ne dogodke, poroke, koncer-
te, športne ter kulturne prire-
ditve po vsej Sloveniji. Bolj 
kot umetniška fotografija 
mu je blizu reportažna. "Vsa-
ka fotografija zahteva premi-
slek o svetlobi, postavitvi, lo-

kaciji, detajlih. S tega vidika 
bi lahko rekli, da je fotografi-
ja proces, in ne le hipen pri-
tisk na sprožilec," je povedal. 
Na ogled je postavil dvajset 
samostojnih fotografskih 
razstav in sodeloval na več 
kot 150 razstavah. Aktivno 
sodeluje na domačih in med-
narodnih fotografskih nate-
čajih, kjer je v zadnjih letih 
prejel osemdeset nagrad. 
Lansko leto je osvojil foto-
grafski naziv kandidat za 

mojstra fotografije Fotograf-
ske zveze Slovenija (KMF 
FZS) in naziv mednarodne 
fotografske zveze FIAP (AFI-
AP).
Leta 2014 je prevzel delo 
uradnega fotografa in arhi-
varja pri Farnem kulturnem 
društvu Koroška Bela. Nje-
gova naloga je dokumentira-
nje dogodkov, ki se zapišejo 
v zgodovino kulturne dedi-
ščine celotne jeseniške obči-
ne. Dve leti za tem se je včla-

nil v Fotografsko društvo 
Jesenice, sodeluje tudi z 
Mladinskim centrom Jese-
nice in Gledališčem Toneta 
Čufarja Jesenice. Že četrto 
leto dela v jeseniškem foto-
grafskem studiu Foto Vid-
mar, kjer je spoznal še dru-
ge plati fotografiranja, od 
studijskih fotografij, obdelo-
vanja do tiska fotografij, in 
obenem dobil priložnost, da 
je svoje teoretično znanje 
prenesel v prakso. Svoje fo-
tografsko znanje širi tudi 
med mlade na fotografskih 
krožkih in delavnicah. "Rav-
nokar vodim delavnico, kjer 
mlade poučujem osnove fo-
tografije. Na ta način lahko 
združim svojo pedagoško 
izobrazbo in ljubezen do fo-
tografije," je povedal. V času 
epidemije se je seznanil še z 
video produkcijo. "Snemali 
smo odprtje in predstavitev 
razstave, a upam, da to ne 
bo postalo stalna praksa, ker 
je obisk razstave v živo bolj 
pristen in doživet," nam je 
zaupal in še dodal, da si ne-
koč želi sodelovati z večjo 
svetovno ali slovensko me-
dijsko organizacijo.

Fotografija je proces, 
ki ujame trenutek
Ko se je Nik Bertoncelj pri štirinajstih letih prvič seznanil s fotografskim aparatom, ga je  
popolnoma navdušil in nikoli več ga ni želel izpustiti iz rok. Pravi, da skozenj lahko vidiš svet  
z drugačne perspektive.

Nik Bertoncelj pravi, da fotografira s srcem in velikim 
veseljem. / Foto: osebni arhiv Nik Bertoncelj

Zelo rad potuje, s seboj pa vedno vzame fotoaparat. 
Fotografija je nastala na njegovem potovanju po  
Islandiji. / Foto: osebni arhiv Nik Bertoncelj

Blizu mu je reportažna fotografija, kjer lahko ujame 
poseben trenutek in ga za večno zabeleži na fotografiji. 
Fotografija s koncerta Martina Smitha.
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Janko Rabič

Na Zvezi kulturnih društev 
Jesenice so ob Tednu ljubi-
teljske kulture v razstavnem 
prostoru v Kulturnem domu 
na Slovenskem Javorniku 
pripravili dva dogodka. Te-
den dni je bila na ogled raz-
stava zabavno-izobraževal-
nega stripa avtorja akadem-
skega slikarja in striparja 
Cirila Horjaka - Horowitza z 
naslovom 'Kaj so nevladne 
organizacije?'. Kot je na od-
prtju v pozdravnih besedah 
v imenu organizatorjev po-

tujoče razstave poudarila 
Nina Arnuš iz Zavoda Tri – 
trajnostne skupne prakse 
Grozd nevladnih organizacij 
iz Škofje Loke, v Sloveniji 
deluje skoraj 28 tisoč nevla-
dnih organizacij, ki skrbijo 
za ohranjanje ljudskega iz-
ročila, za varovanje okolja, 
za ranljive skupine, njihovo 
delo je pomembno vpeto v 
številna področja vsakdanje-
ga življenja. Tokrat so pou-
darek še posebej dali ljubi-

teljskim kulturnim nevla-
dnim organizacijam in raz-
stava je bila priložnost, da se 
vsi seznanijo z možnostmi 
pomoči, ki jo nudijo na Za-
vodu Tri.  
Zatem je na odprtju predse-
dnik Zveze kulturnih dru-
štev Jesenice Miloš Možina 
predstavil katalog, v katerem 
je predstavljenih šestnajst 
društev, klubov in skupin, ki 
se v občini Jesenice ukvarja-
jo z ljubiteljsko kulturo. 
Predstavljene so tudi osnov-
ne informacije o delu Ob-
močne izpostave Javnega 

sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti Jese-
nice. Katalog je predvsem 
namenjen medsebojnemu 
obveščanju med društvi ter 
seznanjanju širše javnosti o 
bogatih dejavnostih, ki jih 
člani organizirajo. 
Na odprtju so v kulturnem 
programu nastopili godci in 
pevci ljudskih viž Suhe hru-
ške Kulturnega društva Tri-
glav Slovenski Javornik - Je-
senice.

Razstava in katalog

Predstavitev kataloga Zveze kulturnih društev Jesenice

Urša Peternel

Tradicionalni pohod Po poti 
meteorita, četrti po vrsti, bo 
potekal v soboto, 19. junija. 
Pohodniki se bodo zbrali na 
avtobusni postaji na Kočni 
ob 9. uri, kjer jim bodo or-
ganizatorji predstavili pot in 
njene znamenitosti. Pot bo 
pohodnike vodila čez Po-
ljansko babo in planino 
Obranca do Planskega vrha, 
kjer je mesto najdbe meteo-

rita. Pohod bo trajal pribli-
žno tri ure, vrnitev na izho-
dišče na Kočni je predvide-
na ob 12.30.
Organizator pohoda je jese-
niško Društvo za promocijo 
znanosti in fantastike Mete-
orita, udeležba je brezplač-
na, dogodek pa sofinancira 
Občina Jesenice.
Meteorit je nad Jesenicami 
eksplodiral 9. aprila 2009 
ob treh zjutraj, kosi meteori-
ta, okoli trideset kilogramov 

skupne mase, so se po ek-
sploziji razpršili po širšem 
območju Mežakle. Doslej so 
bili najdeni le trije kosi, in 
sicer v okolici Planskega 
vrha: prvi in največji kos 
BOJO s skupno maso 2,293 
kilograma sta 17. maja 2009 
odkrila Jožef Pretnar in Bo-
jana Krajnc, drugega z maso 
0,956 kilograma je 27. avgu-
sta 2009 našel Danijel 
Repe, tretjega z maso 0,361 
kilograma pa sta 21. junija 

2009 našla nemška lovca na 
meteorite Ralph Sporn in 
Martin Neuhofer. Z znan-
stveno analizo so ugotovili, 
da je meteorit kamniti hon-
drit in je krožil med Mar-
som in Jupitrom okoli 4,5 
milijarde let. 
Meteorit Jesenice je šele 
enajsti meteorit v svetu, ki 
so mu lahko točno izračuna-
li in določili orbito, so med 
drugim zapisali v društvu 
Meteorita.

Četrti pohod Po poti meteorita
Četrti pohod do mesta, kjer je na Mežaklo padel meteorit, bo v soboto, 19. junija.
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Janko Rabič

Letošnji obisk Pristave v 
Javorniškem Rovtu, kjer so 
se narcise letos razcvetele 
kasneje kot običajno, je 
pošteno krojilo vreme. 
Mnogi obiskovalci, predv-
sem od daleč, so lovili red-
ke sončne in toplejše dne-
ve. 
"Le dva konca tedna sta bila 
tista prava, da so lahko obi-
skovalci v lepem vremenu 
občudovali narcise in nas-
ploh tukajšnjo naravo," pra-
vi Jože Repe, ki je že sedem 
let oskrbnik Doma Pristava, 
ki je v lasti Občine Jesenice. 
"S sproščanjem ukrepov se 
je po dolgem času nekaj 

skupin izletnikov spet pri-
peljalo z avtobusi. Tudi dež 
jih ni zmotil in kar z dežni-
kom so se odpravili na 
ogled narcis. Prihajajo tudi 
že druge skupine, ki tukaj 
izvajajo različne dejavnosti 
v naravi. Vsi si sedaj želimo 
predvsem, da bi bilo poletje 
bolj normalno. Posledice 
virusa bomo zagotovo še 
nekaj časa čutili, vendar je 
glavno, da vsem lahko spet 
ustrežemo s ponudbo in da 
pri nas res uživajo. Ves čas 
se prilagajamo ukrepom, z 
večjim sproščanjem so 
nekateri kar pozabili, da je 
virus še med nami. Vse 
prosim, da se držijo veljav-
nih ukrepov in navodil."

K prijaznejšemu obisku Pri-
stave bo pripomoglo novo 
parkirišče, ki ga Občina 
Jesenice ureja ob domu. 
Lepo majsko soboto so za 
obisk Pristave izkoristili 
tudi člani Pihalnega orkes-
tra Jesenice - Kranjska 
Gora. Na prostoru ob trav-
niku z narcisami so izvedli 
nastop v okviru letošnjega 
Tedna ljubiteljske kulture v 
občini Jesenice. Z veselimi 
koračnicami so ta dan mar-
sikomu pregnali temne 
misli preteklih mesecev. Iz 
bogatega repertoarja orkes-
tra so zaigrali tudi nekaj 
skladb z zgoščenke Odmev 
ključavnic, ki so jo izdali 
leta 2004. 

Ogled narcis letos tudi v dežju
Tudi obisk Doma Pristava v Javorniškem Rovtu letos kroji vreme, obiskovalci so v maju lovili redke sončne in toplejše dneve. 

"Veseli smo planinca, ki se bo okrepčal s 'čorbo', veseli smo družinice, ki pride na kosilo, 
veseli smo gosta, ki si privošči kaj več kot običajno," pravijo v Domu Pristava.

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je zadnjo majsko soboto popestril s koncertom, 
ki so mu dali naslov Odmev ključavnic.

Pristava v Javorniškem Rovtu, zelena oaza nad Jesenicami

Na nedavnem fotografskem natečaju, ki so ga pripravili v sklopu festivala Meteorita, je 
priznanje za mladega avtorja do 18 let v tematiki Globina prejel Jeseničan Matic Vidmar. 

Foto natečaj
Zdravstvenovzgojni center 
Jesenice v sodelovanju z 
Zavodom za šport Jesenice 
ponovno organizira test 
hoje na dva kilometra pod 
naslovom Ali sem fit? Preiz-
kus bo potekal jutri, v sobo-
to, 5. junija, med 9. in 11. 
uro v Športnem parku Pod-
mežakla – na atletskem igri-
šču. Ob testu bodo izvajali 
tudi meritve krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja, za udele-
žence pa pripravljajo tudi 
prehransko svetovanje, zla-
sti pri sladkorni bolezni tipa 
2. Zaželene so predhodne 
prijave na elektronski naslov 
zvcjesenice@gmail.com. 
"Pridite primerno obuti in 
oblečeni, s seboj je dobro 
imeti tudi stekleničko vode. 
Če želite preveriti, kakšna je 
vaša kondicija, prijazno 
povabljeni!" vabijo v Zdrav-
stvenovzgojnem centru 
Jesenice in Zavodu za šport 
Jesenice.

Test hoje na dva 
kilometraV priročniku je nazorno 

prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina
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Urša Peternel

V spodnjem delu poti na 
Španov vrh iz Planine pod 
Golico je Zavod za šport Je-
senice v sodelovanju z do-
mačini, Občino Jesenice ter 
Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske postavil opozoril-
no tablo, s katero pohodnike 
prosijo, da uporabljajo ozna-
čeno planinsko pot. Na poti 
naj se izogibajo hoji po trav-
nikih, v zadnjem delu poti 
proti zgornji postaji žičnice 
pa naj se držijo desnega 
roba pobočja. Del poti so 
tudi označili z zastavicami.

Na Španov vrh  
po desnem robu pobočja

Del poti proti zgornji postaji žičnice je označen z 
zastavicami, pohodniki naj se držijo desnega roba pobočja.

Urša Peternel

Pred novo sezono so tudi na 
jeseniški strani soteske 
Vintgar opravili nekaj vzdr-

ževalnih del: sanirali so lese-
no razgledno ploščad pri 
slapu Šum, ki jo je načela 
erozija, očistili okolico in 
uredili potko. Sanacijo je fi-

nancirala Občina Jesenice. 
Soteska je v juniju med te-
dnom odprta med 10. in 16. 
uro, ob sobotah in nedeljah 
pa med 9. in 17. uro. 

Obnovljena razgledna 
ploščad pri slapu Šum

Lesena razgledna ploščad, s katere si je mogoče ogledati slap Šum, je obnovljena.

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Janko Rabič

Epidemija je posegla tudi v 
izvedbo letošnje Kulturne 
mavrice Jesenic, ki že dobro 
desetletje skozi folklorne 
plese, glasbo in poezijo na 
poseben način manifestira 
kulturo različnih narodov in 
narodnosti v mestu. Mladin-

ski center Jesenice v sodelo-
vanju z Zvezo kulturnih 
društev Jesenice v soboto, 5. 
junija, pripravlja letošnjo 
prireditev, ki bo manjša po 
obsegu in prilagojena epide-
miološkim razmeram. Na-
slovili so jo Mini kulturna 
mavrica Jesenic. Nastopi do-
mačih folklornih skupin in 

pevskih skupin društev ter 
gostujoče folklorne skupine 
se bodo začeli ob 19. uri na 
prireditvenem prostoru na 
Stari Savi. Najprej bo ob 
17.45 sprevod s prireditvene-
ga prostora do Trga Toneta 
Čufarja, kjer bo kratek na-
stop skupin, zatem se bodo 
vsi vrnili na Staro Savo. 

Letos Mini kulturna 
mavrica Jesenic
Potekala bo v soboto, 5. junija, na prireditvenem prostoru na Stari Savi.

Letos bo zaradi razmer potekala Mini kulturna mavrica Jesenic. / Foto: Urša Peternel (arhiv)

Matjaž Klemenc

Zavod za šport Jesenice je 
organiziral individualni pre-
izkus 6 ur Španovega vrha. 
Vreme ni bilo najbolj po 
godu organizatorju, a vsee-
no se je na preizkušnjo po-
dalo 44 udeležencev, od tega 
30 moških in 14 žensk. Vrh 
so skupaj osvojili kar 186-
krat.
Pri moških je največkrat, de-
vetkrat, Španov vrh dosegel 

Klemen Kejžar. Pri ženskah 
je v šestih urah na vrh se-
demkrat stopila Petra Razin-
ger. 
Tako v moški kot v ženski 
konkurenci so bile po tri sta-
rostne skupine. 
Pobliže si poglejmo najbolj-
še tri v posameznih katego-
rijah. Moški do 35 let: 1. Nejc 
Kralj (8 vrhov), 2. Anže Mu-
žan (7), 3. Aljoša Markež (7); 
moški od 36 do 49 let: 1. 
Klemen Kejžar (9), 2. Stan-

ko Mladenov (8), 3. Nedim 
Džamastagič (3); moški nad 
50 let: 1. Martin Baš (6), 2. 
Miroslav Ražman (5), 3. 
Egon Kepic (5); ženske do 35 
let: 1. Petra Razinger (7), 2. 
Tara Railić (4), 3. Nataša 
Tavželj (3); ženske od 36 do 
49 let: 1. Mojca Juntes (6), 
2. Ksenija Noč (5), 3. Lidija 
Jovanović (4); ženske nad 50 
let: 1. Selvi Marojević (4), 2. 
Julka Dacar (29, 3. Mirsada 
Hadžić (2).

Šest ur Španovega vrha
Največkrat, devetkrat, je Španov vrh osvojil Klemen Kejžar. Pri ženskah je 
bila najboljša Petra Razinger s sedmimi vzponi.
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Sudoku s končno rešitvijo

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 14. junija 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.

Geslo je S KOLESI NA IZLET PO GORENJSKI. Sponzor je 
Občina Jesenice, ki sodeluje v sistemu gorenjska.bike. 
Podarjajo pet paketov za uporabo koles. Nagrajenci so: 
Janez Karun, Cerklje; Anže Dežman, Bled; Katarina Sukič, 
Jesenice, Sonja Cuznar, Lipce; Danica Mlinarec, Jesenice. Za 
nagrade pokličite TIC Jesenice, telefon 04 586 31 78.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Drobnjakovi štruklji
Za testo potrebujemo: 300 g 
moke (tip 500), 2 žlici olja, 
1,5–2 dl vode, mala čajna žlič-
ka soli.
Za nadev: 2 pesti narezane-
ga drobnjaka, 2 žlici olja 
(repično ali navadno), 2 žlici 
stopljenega masla, 1 razžvr-
kljano jajce, sol
Za zabelo: topli ocvirki
Priprava: Sestavine za testo 
zmešamo skupaj, da nasta-
ne klasično vlečeno testo. 
Pustimo ga počivati vsaj pol 
ure na sobni temperaturi. 
Delovno površino pokrije-
mo s prtom ali rjuho, pomo-
kamo jo z ostro moko. 
Potem testo razvaljamo oz. 
razvlečemo. Čezenj najprej 
pomažemo olje. Potem ga 
posujemo z drobnjakom, 
soljo, stopljenim maslom in 
nazadnje še z razžvrkljanim 
jajcem. Nato testo z nade-
vom zavijemo v štrukelj. 

Pomagamo si z rjuho oziro-
ma prtom. Potem ga nareže-
mo na poljubne dolžine – 
trakce. Kuhati ga damo na 
paro (rešetko). Kuhati se 
mora 20–30 minut, odvisno 
od debeline. Ko je kuhano, 
odstavimo. Na deski nareže-
mo na majhne kolobarčke, 
zložimo na krožnik in posu-
jemo s toplimi ocvirki.

Gluhi štruklji
Za testo potrebujemo: 350 g 
moke (tip 500), 2 žlici olja, 
1,5–2 dl vode, pol kocke kvasa, 
sol.
Priprava: Sestavine za testo 
zmešamo skupaj po klasič-
nem postopku za kvašeno 
testo. Pustimo ga vzhajati 
toliko, da naraste za še 
enkrat, to je približno eno 
uro na normalni sobni tem-
peraturi. Potem ga nareže-
mo na štrukeljčke. Damo jih 
kuhati na soparo za 10 
minut. Odstavimo in zloži-
mo na krožnik. Gluhi štru-

klji so odlična priloga h 
golažu, zrezkom v omaki 
itd. Če ostanejo, jih lahko 
prerežemo na pol ter notri 

in čeznje damo sir. Damo 
jih v pečico za nekaj minut, 
da se stopi sir. Vzamemo 
ven in pojemo kot žemljice.

Dvakrat štruklji
V sklopu projekta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske KUHAM DOMAče je Polona Fister Toplišek z 
Mišač pripravila štruklje.

Drobnjakovi štruklji / Foto: Ambrož Černe

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=R, 2=U, 3=K, 4=P, 5=O, 6=I, 7=C, 8=J, 9=A), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je STOPALNIK.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

STAREŠINA,
VODJA NEKE
SKUPNOSTI

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

ORIS, OČRT,
BESEDNI 
PRIKAZ

S PRAŠIČA
ODRTA, NE-
RAZREZANA

SLANINA

LADISLAV
GUZELJ

VRSTA
DREVOREDA

IME IGRALCA
MULEJA

RESTAVRACI-
JA TURIST

Z VAMI
TUDI V ČASU 

COVIDA

BAMBUS, IZ
KATEREGA

IZDELUJEJO
RIBIŠKE
PALICE

KDOR KAJ 
IŠČE,

ISKALEC

STVARNIK
SVETA PRI
EGIPČANIH

RESTAVRACIJA IN
PICERIJA
TURIST

VAS VABI

NEKDANJI
JUGO 

NOGOMETAŠ
(JOSIP)

13 3 ZNAČILNA
OBLIKA

MOŽNOST,
POTENCIAL-

NOST

1 9

OMEJENOST,
NEUMNOST

2 11

NAŠ 
GRAFIČNI

OBLIKOVA-
LEC

(IGOR)

HČI, KI NIMA
NE BRATA NE

SESTRE

NARAVA

6 3 12

RDEČKAST
VOL

MORSKA 
PTICA, ALK

TIP FIATOVE-
GA AVTA

11
ŽITO S 

TRIROBIM
SEMENOM

4 13

OTO
PESTNER

10 MERI NAM
ČAS

INKVIZICIJ-
SKA MUČILNA

NAPRAVA

IME PESNICE
KOVAČ

RUDAR

5 11

LIKOVNA
OPREMA

V FILMU ALI
GLEDALIŠČU

NAŠ ZBORO-
VODJA
(EGON)

SOSEDA
IRANA

6 12

LES TISE

DUHOVNI,
ŽUPNIK

LOJZE 
DOLINAR

IZOTOP
TORIJA

2 14

HRANO 
LAHKO 

NAROČITE 
TUDI PO

TELEFONU

INDONE-
ZIJSKA 

TISKOVNA
AGENCIJA

IME NEK-
DANJEGA 
SOVJET.

VESOLJCA
TITOVA

ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA

JAHALNA 
ŠOLA, 

PROSTOR ZA 
DRESIRANJE
IN JAHANJE

KONJ

SPOSOB-
NOST

MIŠLJENJA

MARKO
OKOREN

PRIPRAVNIK
ZA 

DUHOVNIŠKI
POKLIC

IME NEKDAN-
JEGA

DIRKAČA F-1
LAUDE

GLAVNO 
MESTO

ARMENIJE 

NAŠ PROFES.
KOLESAR

(KRISTJAN)
DOMAČA
ZABAVA

12 SOBNA
RASTLINA

SLOVENSKA
TISKOVNA
AGENCIJA

8 7 5

TURŠKI 
VELIKAŠ

LIKOVNA
UMETNOST
STRNJENA
SKUPINA

LJUDI

ŽGANI
APNENEC

IME NOGO-
METAŠA
ŠILJAKA

KRAVICA,
TELIČKA

KITAJSKI 
NAZIV ZA
JAPONSKI
BUDIZEM

8 13

SPECIALIST 
ZA NEVROKI-

RURGIJO

2 OČKA

OLIVER
HARDY

14 NAŠ PESNIK
“ OSVITI ”
(FRANCE)

BODEČ
PLEVEL

15 9 15

RASTLINA
Z GROZDI

RUMENO-
RJAVA BARVA

KUKAVICA
TROPSKE
AMERIKE

NASILEN TAT

NAŠ PISATELJ
(IGO)

MANJŠA OSA

GLAVNI
ŠTEVNIK

5 10 8

KEMIJSKI 
ZNAK ZA

 AMERICIJ

V KOPNO 
SEGAJOČ 

DEL MORJA

KOFI ANAN

9 KUHANJE

LUDOLFOVO
ŠTEVILO

16 MEŠČAN
(ZASTARELO)

RADOVAN
GOBEC

4 16

MAJHNEMU
MEDVEDU
PODOBNI
AMERIŠKI
SESALCI

4
SEVERNO 
AMERIŠKI
INDIJANEC

DESNI
PRITOK
SAVE V 
BOSNI

1 GOSTILNA IN 
PICERIJA NA 

SLOVEN-
SKEM

JAVORNIKU
POSTREŽEJO

VSM TUDI
NA SENČNI

TERASI 

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  11/ 2021

PP. 124, 4001  KRANJ

PREBIVALEC
POKRAJINE 

ANAM V 
VIETNAMU

VDOLBINA
V STENI

7 KRVNI SO-
RODNIK PO

MOŠKI, 
OČETOVI 
STRANI

SLOVARČEK: GERMAN: ime sovjetskega vesoljca Titova,     ARALIJA: sobna rastlina,    SKOBLAR: nekdanji jugo nogometaš (Josip),    MESTJAN: meščan (zast.),
AKOLIT: pripravnik za duhovnika,     ANTARA: indonezijska tiskovna agencija,     TONKIN: bambus za ribiške palice,     ONIČ: naš pesnik (France)

Sponzor križanke je GOSTILNA IN PICERIJA TURIST na Cesti Borisa Kidriča 37c na Slovenskem Javorniku. Bogata izbira 
malic in kosil po naročilu, pic in jedi z žara. Postrežejo vam jo v prostorih lokala ali na terasi. Naročeno hrano po telefonu 
0592 52 290 pa vam dostavijo tudi na izbrani naslov. Za naše zveste reševalce so pripravili pet nagrad: zapitek v lokalu v 
višini 10 evrov. Vljudno vabljeni, da jih obiščete in pokusite njihove dobrote.
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Urša Peternel

Vandali so se pred časom 
ponovno znesli nad urbano 
opremo na Stari Savi. Med 
drugim so poškodovali ta-
blo, ki označuje Korenovo 
hišo. Kot je povedala Nena 
Koljanin iz TIC Jesenice, so 
tablo zdaj obnovili, pri če-
mer upajo, da bo odslej osta-

la nepoškodovana. Stara 
Sava je bila predlani progla-
šena za kulturni spomenik 
državnega pomena, Občina 
Jesenice pa si že vrsto let 
prizadeva, da bi lepo obnovi-
la in oživila ta zgodovinsko 
pomemben del mesta. Zato 
je vandalizem na tem obmo-
čju še toliko bolj nespreje-
mljiv.

Vandali poškodovali 
tablo Korenove hiše

Poškodovana tabla ...

... in tabla po tem, ko so jo obnovili.

Petek, 4. junij
POLETJE NA STARI SAVI – Koncert orkestrov

Ob 18.00, Banketna dvorana v Kolpernu, v izvedbi Glasbene šole Je-
senice

Sobota, 5. junija
ZVC test hoje na 2 km z meritvami v izvedbi ZD Jesenice

Športni park Podmežakla od 9. do 11. ure

POLETJE NA STARI SAVI – Mini kulturna mavrica Jesenic
Ob 18.00, Muzej na prostem, hala ob Tržnici Jesenice, v izvedbi ZŠJ–
MCJ in ZKDJ

MINI KULTURNA MAVRICA JESENIC – Folklorni nastopi domačih in 
gostujočih folklornih skupin; KUD Triglav Slovenski Javornik - Jeseni-
ce, KŠD Bošnjakov BISER Jesenice, Makedonsko KD ILINDEN Jeseni-
ce, KŠD Hrušica – FS Julijana, Kvintet Vintgar Blejska Dobrava, KD 
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, Folklorna skupina Ivan Na-
vratil Metlika, Godci Ivan Navratil Metlika. Sprevod vseh skupin s 
Stare Save ob 17.45 do Trga Toneta Čufarja, čez nov most, s kratkim 
plesnim programom na Trgu Toneta Čufarja ob 18. uri.

Torek, 8. junija
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop učencev tolkal 
Ob 18.30 v dvorani Lorenz (prenos v živo na www.glasbenasolajese-
nice.si)

Abstraktna fotografija/fotografska delavnica
Ob 19. uri po Zoomu, JSKD Jesenice in Fotografsko društvo Jesenice

Sreda, 9. junija
Nastop učencev violine 

Ob 18.30 v dvorani Lorenz (prenos v živo na www.glasbenasolajese-
nice.si)

 

Četrtek, 10. junija
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop učencev petja
Ob 18.30 v dvorani Lorenz (prenos v živo na www.glasbenasolajese-
nice.si)

Petek, 11. junija
ZVC test hoje na 2 km z meritvami v izvedbi ZD Jesenice

Športni park Podmežakla od 17. do 19. ure

Sobota, 12. junija
Volilni zbor članov Društva upokojencev Jesenice ob 16. uri

Dvorana Kolpern

Torek, 15. junija
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Osvobajanje domišljije/regijska delavnica kreativnega 
pisanja

Ob 16. uri po Zoomu, JSKD OI Jesenice

Brezplačna predstavitev Tao joge obraza z Alenko Jeraša
Preko aplikacije ZOOM ob 19.00 uri

prijave: leninaobraznajoga@gmail.com

Dogodki od 4. junija do 18. junija
Četrtek, 17. junija
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Petek, 18. junija
KRAJEVNI PRAZNIK KS Hrušica

Ob 16. uri – Prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici 
– Športne igre (balinanje, odbojka, nogomet)

Ob 17. uri – Avla krajevne skupnosti Hrušica – Odprtje razstave »Hru-
šica skozi objektiv Janka Rabiča« in razstave »Ročnih del« aktiva žena 
KŠD Hrušica

Ob 19. uri – Prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici 
– Kulturni program ob praznovanju krajevnega praznika

Aktivnosti Mladinskega centra
ONLINE – PO SPLETU

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

MLADINSKI CENTER JESENICE

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

MLADINSKI CENTER JESENICE

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob 
kartanju, info Žiga 040/912-618

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od ponedelj-
ka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030 625 298 
ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom in 
mladim na voljo za učno pomoč, individualno delo ter za kakovostno 
preživljanja prostega časa, vse v skladu z upoštevanjem ukrepov vla-
de Republike Slovenije in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije koro-
navirusa.

Razstave
BANKETNA DVORANA KOLPERN 

Ljudje sveta, mednarodna gostujoča razstava nagrajenih fotografij 
Fotografskega društva Jesenice

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času 
javnih prireditev v Banketni dvorani

Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava. Razstava bo na ogled do 4. 
julija 2021

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Miha Baloh, gledališki in filmski igralec, muzejska razstava

Ogled razstave v mesecu juniju: tor.–čet., 10:00–12:00 in 16:00–18:00

Razstava bo na ogled do 31. julija 2021.

MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure: ogled razstave risb »V DO-
MIŠLJIJI« mlade umetnice Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive 
risbe barvnih in črno-belih tehnik. Razstava je nastala tudi z dolgole-
tnim zglednim sodelovanjem s Srednjo šolo Jesenice. Razstava je na 
ogled tudi ON-LINE na www.mc-jesenice.si, virtualni zapis je obliko-
vala Lara Blažič.

V Mladinskem centru Jesenice razstavlja risbe mlada 
umetnica Nina Šlibar.

V Kosovi graščini je na ogled muzejska razstava  
o Mihi Balohu.

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR
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Zabavno, družabno ...

Jeseničan Boštjan Smukavec - Bifti je zvezda novega 
promocijskega videospota, s katerim Radovljičani to poletje 
Slovence vabijo v svoje mesto. Bifti je sicer amaterski 
igralec, ki trenutno igra v predstavah Vozi, Miško in Za 
zmeraj!, sicer pa je sekretar Zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice, ki skrbi za to, da so počitnice v 
jeseniškem letovišču Pinea pri Novigradu čim bolj 
prijetnejše. Njegov moto je: Kar lahko storiš danes, preloži 
na jutri, mogoče ti jutri ne bo treba.

Suzana Jonke in Helena Stražiščar sta simpatični in 
zgovorni prodajalki nove industrijske prodajalne Pomurskih 
mlekarn, ki so jo pred kratkim odprli na Titovi cesti sredi 
Jesenic. Prva je domačinka, Jeseničanka, druga pa živi v 
Lescah. Kot sta povedali, je obisk nove trgovine, ki je 
obogatil ponudbo Jesenic, že v prvih dneh zelo dober, 
Jeseničani so se hitro navadili na odlične mlečne izdelke in 
ostale izdelke s prekmurskih kmetij, ki jih ponujajo na 
policah prodajalne. / U. P., foto: Gorazd Kavčič

Jesenice je obiskala ekipa Denis Avdić SHOW Radia 1, ki jo sestavljajo Denis Avdič, Jana Morelj, Anja Ramšak in Miha 
Deželak. Jutranje-dopoldanski program so oddajali s Čufarjevega trga, obiskal pa jih je tudi jeseniški župan Blaž Račič, ki 
je povedal, zakaj so Jesenice "top". Presenetil jih je s kremnimi rezinami jeseniškega podjetja Conditus in poskrbel za 
smeh z izjavo, da blejske kremšnite v resnici prihajajo – z Jesenic.

Šesterica mladih navdušenih fotografov obiskuje fotografsko delavnico, ki jo vodi mladi, a izkušeni in večkrat nagrajeni 
jeseniški fotograf Nik Bertoncelj. Delavnice potekajo v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in Ljudske univerze 
Jesenice, fotografi pa v objektive lovijo motive Stare Save ter industrijske in kulturne dediščine Jesenic. No, njih pa je v 
objektiv na trgu na Stari Savi ujel njihov mentor Nik.

Magistrica zdravstvene nege Ksenija Noč in diplomirana 
medicinska sestra Nevenka Vrhovnik sta zaposleni v 
Zdravstvenovzgojnem centru Jesenice. Skupaj z ekipo 
sodelavk predano delata na področju preventive, skrbita za 
zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja. K zdravemu 
življenjskemu slogu pa Jeseničane spodbujata tudi z 
lastnim zgledom, saj sta ljubiteljici športa in hribov.

Po dolgem času, ko je zaradi epidemije javno življenje skoraj povsem zamrlo oziroma se je preselilo na splet, so se tudi 
na Jesenicah vendarle začeli nekateri dogodki v živo. Eden prvih je bilo odprtje Fajdigove ambulante, brezplačne 
ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v Zdravstvenem domu Jesenice. Tako je izjavo v živo številnim 
medijem dal tudi župan Blaž Račič, ki je nekdanji novinar, a zdaj že tretje leto stoji na drugi strani mikrofonov ... 

 F
o

to
: G

o
ra

zd
 K

av
či

č

Na fotografijah, ki smo jih posneli ob začetku nove sezone 
kolesarskega sistema Gorenjska.bike, sta dve simpatični 
dekleti, Lucija Ilijev z Blejske Dobrave in Nina Koljanin z 
Jesenic. Prva je dijakinja Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica, druga pa Gimnazije Jesenice. Na kolo za 
zdravo telo! / Foto: Gorazd Kavčič


