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OBČINSKE NOVICE

Redarji niso delali  
od doma
Na Jesenicah so glavni pro-
blemi neustrezno odlaganje 
na eko otokih, nedovoljene 
gradnje na "urbanih vrtič-
kih", "lastninjenje" parkirnih 
mest pri blokih ...
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KRAJEVNA SKUPNOST

Evropski investiciji  
v Javorniškem Rovtu
Urejajo parkirišče pri Domu 
Pristava, ob cesti, ki vodi 
proti domu, pa bodo posta-
vili avtobusno postajališče. 
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MLADI

Predstavitev glasbene 
šole
Namesto Glasbene tržnice 
na trgu pred šolo so letos v 
Glasbeni šoli Jesenice pri-
pravili spletno predstavitev 
šole. Vpis za novo šolsko 
leto bo potekal med 3. in 11. 
majem.
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ZADNJA

Na Španov vrh po 
označeni poti
Večina pohodnikov avtomo-
bile pusti na parkirišču Pr' 
Čop in se nato na Španov 
vrh poda mimo kmetije 
Smolej - Uric. A pot poteka 
po zasebnih zemljiščih.
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Ne želite si, 
da bi zboleli 
za covidom-19
Robert Carotta je zdravnik 
kirurg iz Splošne bolnišnice 
Jesenice, ki je lani jeseni tudi 
sam prebolel covid-19.
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Med narcise 
letos z 
avtobusom
Tri konce tednov v maju, 
ko pričakujejo največ 
obiskovalcev, bodo vozili 
brezplačni avtobusi.
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Urša Peternel

Na prijateljske vezi in sodelo
vanje niti v času koronaviru
sa ne smemo pozabiti, sta 
bila enotna župana Jesenic 
in nemškega Nagolda Blaž 
Račič in Jürgen Großmann 
na virtualnem srečanju, ki je 
potekalo prejšnji petek. Zara
di epidemije se predstavniki 
pobratenih mest niso mogli 
srečati osebno, zato so pri
pravili spletni dogodek, ki so 
se ga udeležili tudi predstav
niki fotografskih društev ter 
kolesarjev iz obeh mest. 
Na dogodku so uradno od
prli tudi virtualno fotograf
sko razstavo obeh fotograf
skih društev, ki je luč sveta 
sicer ugledala marca ob je
seniškem občinskem pra
zniku in si jo je mogoče 
ogledati na spletnih straneh 
obeh občin. Fotografi z Jese
nic in iz Nagolda se predstav
ljajo z najboljšimi fotografi
jami, virtualna galerija pa 
naj bi postala stalnica, foto
grafije v njej naj bi menjali 
vsake štiri mesece.
Kot je ob tem dejal jeseniški 
župan Račič, je zelo po
membno, da v teh težkih 
časih ne pozabimo na ume
tnost, na lepoto. 

"V zadnjem letu nismo mo
gli hoditi v gledališče, na 
koncerte, v muzeje. A ne 
smemo pozabiti, da je tudi 
umetnost nepogrešljiv del 
naših življenj," je spomnil. 
Oba župana sta izrazila ve
selje, da sodobne tehnologi
je omogočajo tudi sodelova
nje na daljavo. 
"Ne moremo se videti v živo, 
a naše veliko prijateljstvo 

ohranjamo po internetu," je 
dejal župan Nagolda in izra
zil upanje, da bodo razmere 
že kmalu omogočale, da se 
srečajo tudi osebno.
Prijateljstvo med Jesenica
mi in Nagoldom traja že vse 
od leta 1994, predlani, ob 
25. obletnici pobratenja, so 
v Nagoldu organizirali pra
znovanje, ki se ga je udele
žila tudi delegacija z Jese

nic. Ob tej priložnosti je 
mesto Nagold Jesenicam 
izkazalo čast s poimenova
njem trga sredi mesta, ki 
zdaj nosi ime Jesenice. Žu
pana Jesenic in Nagolda pa 
sta podpisala tudi novo ura
dno slavnostno listino o po
bratenju, s katero sta se za
vezala h krepitvi prijatelj
skih vezi in njihovi širitvi 
tudi na druga področja.

Virtualno srečanje  
z Nagoldom
Prejšnji petek je potekalo virtualno srečanje Jesenic s pobratenim Nagoldom, v sklopu katerega so 
odprli tudi virtualno fotografsko razstavo obeh fotografskih društev.

Jeseniški župan Blaž Račič in župan nemškega Nagolda Jürgen Großmann sta se 
pogovarjala po spletu.

Urša Peternel

Zaradi epidemije in krize v 
jeklarstvu so v največji jese
niški družbi SIJ Acroni lani 
ustvarili za trinajst odstotkov 
manj prihodkov. A so v leto 
2021 kljub vsemu vstopili 
optimistično, razmere na tr
gih so spodbudne, naročila 
se povečujejo, je povedal 
Branko Žerdoner, glavni di
rektor SIJ Acroni Jesenice. 
"Po prvih ocenah smo v pre
teklem letu v primerjavi z 
letom 2019 beležili trinajst 
odstotkov nižje prihodke. 
Za prav toliko se je v lan
skem letu zmanjšalo tudi 

povpraševanje po jeklu na 
trgu Evropske unije, ki pred
stavlja naš glavni trg," je de
jal Žerdoner. Podatkov o 
poslovanju v lanskem letu 
glavni direktor še ne razkri
va, je pa potrdil, da so fi
nančni kazalniki slabši kot 
leto prej.
"Kljub slabšim finančnim 
kazalnikom nam je uspelo 
ohraniti vodilni tržni delež 
in še naprej ostajamo trdno 
zasidrani med tremi najve
čjimi proizvajalci nerjavne 
debele pločevine v Evropski 

uniji. S hitro prilagoditvijo 
aktivnosti pa smo svoje pro
dajne možnosti celo razširili 
in povečali delež prodaje iz
delkov z najvišjo prodajno 
vrednostjo," je poudaril.
Kljub neugodnim razmeram 
so lani naredili tudi nekaj po
membnih premikov, zlasti 
na področju razvoja zahtev
nejših neorientiranih elek
tropločevin za vgradnjo v ele
ktrična in hibridna vozila. 
In kakšne so razmere na tr
gih letos? "Za letos so raz
mere na trgih spodbudne. 
Kažejo, da bo v letu 2021 
povpraševanje, tudi zaradi 
ukrepov za oživitev gospo

darstva v posameznih drža
vah, naraščalo hitreje, kot bo 
možno slediti s proizvodnjo. 
Poleg tega so zaloge nekate
rih jekel že zdaj na tako niz
kih ravneh, kakršnih ni bilo 
že več desetletij, zato priha
jajo želje po zapolnitvi za
log. Izboljšuje se tudi port
felj izdelkov, saj se poveču
jejo naročila zahtevnejših 
proizvodov, zato z optimiz
mom zremo v prihodnost," 
je dejal glavni direktor.
V podjetju SIJ Acroni je si
cer ta čas 1350 zaposlenih. 

Za trinajst odstotkov 
manjši prihodki
»Kljub slabšim finančnim kazalnikom ostajamo 
trdno zasidrani med tremi največjimi proizvajalci 
nerjavne debele pločevine v Evropski uniji,« pravi 
glavni direktor SIJ Acroni Branko Žerdoner.

Glavni direktor SIJ Acroni Branko Žerdoner / Foto: Borut Žigon
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Po besedah Gregorja Jarko-
viča, vodje Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
občin Jesenice, Gorje, Kranj-
ska Gora in Žirovnica, je 
epidemija v lanskem letu 
močno zaznamovala tudi 
delo redarjev in inšpektor-
jev. Vendar pa zaradi narave 
dela organizacije niso spre-
minjali in tako niso delali od 
doma. 
Zaradi epidemije so imeli 
več dela pri zagotavljanju 
reda zlasti v času množične-
ga obiska trgovin, zdravstve-
nih ustanov in tudi turistič-
nih oziroma rekreativnih 
točk, ki so bile bolj obreme-
njene zaradi epidemioloških 
ukrepov. Nadzirali so spoš-
tovanje ukrepov, prepovedi 
in priporočil, ki sta jih pred-
pisala vlada in NIJZ, pri 
čemer so po Jarkovičevih 
besedah v prvi vrsti svetova-
li, opozarjali, šele v skrajnih 
primerih pa kaznovali.
Kot izhaja iz poročila o delu 
v lanskem letu (obravnavali 
so ga na zadnji seji jeseniš-
kega občinskega sveta) so 
lani v jeseniški občini izve-
dli 4912 redarskih ukrepov, 
kar je 25 odstotkov več kot 
leto prej, zlasti se je povečal 
delež ukrepov ugotavljanja 

prekoračitev hitrosti. Močno 
se je povečalo tudi število 
inšpekcijskih ukrepov, in 
sicer z 80 v letu 2019 na 382 
v lanskem letu. Gre zlasti za 
ukrepe v povezavi s covi-
dom-19, z nedovoljenim 
odlaganjem odpadkov, vars-
tvom cest, gradbenimi zade-
vami ...
In katere so glavne težave v 
jeseniški občini, ki jih opa-
žajo v inšpektoratu in redar-
stvu? Jarkovič je posebej 

omenil neustrezno odlagan-
je odpadkov na nekaterih 
eko otokih, stanje se kljub 
poostrenim ukrepom ne 
izboljšuje. 
Velik problem so tudi nedo-
voljene gradnje in posegi, 
zlasti v sklopu tako imeno-
vanega urbanega vrtičkars-
tva, ki ga ne ureja noben 
predpis. 
Izrazito velik problem je 
pomanjkanje parkirnih 
mest v strnjenih stanovanj-

skih naseljih, je opozoril Jar-
kovič, ki meni, da bi bilo 
treba razmisliti o uvedbi 
enosmernega prometa na 
določenih ulicah. Ob tem se 
občinski redarji redno sre-
čujejo tudi z negodovanjem 
občanov, ki zahtevajo celo 
neukrepanje v primeru krši-
tev, saj menijo, da bi moralo 
biti za vsako vozilo na voljo 
javno brezplačno parkirno 
mesto. Vse bolj pa se pojav-
ljajo tudi "lastninjenja" jav-
nih prometnih površin.

Po Jarkovičevem mnenju 
tudi sedanji sistem odvoza 
kosovnih odpadkov ni naj-
boljši, saj je moteč za okolje, 
kar kažejo prijave občanov, 
kupi odpadkov pred večsta-
novanjskimi stavbami pa 
dalj časa ležijo na zelenicah, 
ko čakajo odvoz. 
Na nekaterih območjih, zla-
sti na Stari Savi, pa zaznava-
jo povečan problem vandali-
zma, povzročanja hrupa in 
smetenja.

Redarji niso delali  
od doma
Na Jesenicah so glavne težave, s katerimi se ukvarjajo občinski redarji in inšpektorji, neustrezno 
odlaganje na eko otokih, nedovoljene gradnje na "urbanih vrtičkih", "lastninjenje" parkirnih mest pri 
blokih, vandalizem na Stari Savi ...

Potem ko so zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov 
ukinili ekološki otok na Dobravski ulici, je bolj obremenjen 
postal eko otok na Savski ulici, so opozorili občinski 
svetniki. Jarkovič je zagotovil, da stanje eko otoka redno 
spremljajo. 

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je namestnik koman-
dirja Policijske postaje (PP) 
Jesenice Admir Midžan 
predstavil poročilo o delu v 
letu 2020. Kot je dejal, so 
lani obravnavali 401 kaznivo 
dejanje, kar je približno toli-
ko kot leto prej, raziskanost 
pa je bila nekaj več kot 
42-odstotna. Lani niso obra-
vnavali nobenega ropa, veli-
kih tatvin ali vlomov pa je 
bilo 65 (leto prej 79). Obrav-
navali so eno kaznivo deja-
nje povzročitve hude telesne 
poškodbe in 19 lahke teles-
ne poškodbe (leto prej 
enajst, število se je torej lani 
močno povečalo). Obravna-
vali so tudi porast primerov 

prevar na spletu, zneski 
oškodovanja so sicer relativ-
no nizki, ker storilci prihaja-
jo iz eksotičnih držav, pa je 
preiskava skoraj nemogoča.
Lani so na območju PP Jese-
nice policisti obravnavali 17 
primerov kaznivih dejanj 
nasilja v družini (leto prej 
deset). Kot je poudaril Mid-
žan, tej problematiki name-
njajo posebno pozornost, 

sproti se odzivajo na zazna-
ne dogodke in zgledno sode-
lujejo z drugimi službami.
Organizirane kriminalitete, 
prepovedanih prehodov 
državne meje in trgovine z 
ljudmi niso zaznali.
Na področju javnega reda in 
miru so obravnavali 657 
kršitev, kar je skoraj še 
enkrat toliko kot leto prej. 
Zabeležili so zlasti več pre-

krškov, ki so bili storjeni 
proti družinskemu članu, 
bilo jih je 65 (leto prej 45). 
Porast povezujejo tudi z epi-
demijo. Izrekli so osem 
ukrepov prepovedi približe-
vanja, kar je enkrat toliko 
kot leto prej. 
Lani so obravnavali manj 
prekrškov na področju pre-
povedanih drog, kar pripisu-
jejo epidemiji, policijski uri, 
prepovedi druženja in jav-
nih prireditev in zaprtju 
gostinskih lokalov. 
Pri delu so v lanskem letu v 
37 primerih uporabili prisil-
na sredstva. 
Ob tem iz poročila izhaja, da 
reakcijski čas jeseniških 
policijskih patrulj ni odsto-
pal od povprečja Policijske 
uprave Kranj.

Epidemija: tudi več 
primerov nasilja v družini
Lani so jeseniški policisti obravnavali sedemnajst primerov kaznivih dejanj nasilja v družini in še 
petinšestdeset prekrškov s tega področja. Izrekli so osem ukrepov prepovedi približevanja.

V jeseniški občini je 
bilo lani zbranih nekaj 
manj kot 77 tisoč 
evrov iz naslova glob 
in sodnih taks.

Policisti niso zadovoljni s stanjem na področju 
varnosti cestnega prometa, saj sta umrla dva 
voznika, več kot leto prej pa je bilo lahko telesno 
poškodovanih. Povečal se je delež 
alkoholiziranih povzročiteljev. Glede na spol 
med povzročitelji prometnih nesreč prevladujejo 
moški, lani so povzročili 217 nesreč, ženske 89.

Pred nami je mesec maj, za 
marsikoga, tudi zame, eden 
najlepših mesecev v letu. 
Mesec maj je mesec pomla-
di, pravijo mu tudi mesec 
ljubezni, je mesec, ko je 
narava že prebujena po zim-
skem spanju, mesec, ko v 
naših krajih spet lahko poz-
dravljamo ptice selivke in, 
ja, maj je tudi mesec, ko na 
pobočjih pod Golico zacveti-
jo narcise (ali ključavnice, 
kot jim tudi rečejo domači-
ni) in so narcisne poljane 
spet odete v belo.
V občini Jesenice je cvetenje 
narcis najzanimivejši narav-
ni pojav. Vsako leto v mese-
cu maju cvetoče ključavnice 
na pobočja pod Golico priva-
bijo številne radovedneže, 
ljubitelje cvetja (in narave), 
pohodnike, planince, skrat-
ka številne obiskovalce od 
blizu in daleč.
Na Občini Jesenice se zave-
damo potenciala, ki ga imajo 
cvetoče narcise in narcisne 
poljane za privabljanje obis-
kovalcev, turistov v našo obči-
no, za razvoj turistične dejav-
nosti. Lani smo sprejeli novo 
turistično strategijo Občine 
Jesenice, vendar jo za zdaj 
lahko izvajamo le omejeno. 
Lani, ko je tudi po Sloveniji 
že  pustoš i l  nevarni 

covid-19, smo se lahko pre-
pričali, da so ključavnice 
velik magnet za obiskoval-
ce ne glede na okoliščine. 
Obiskovalcev namreč ni 
zmotil virus niti s tem 
povezane omejitve. 
Obiskovalcev narcisnih pol-
jan je bilo maja lani veliko – s 
tem da so se k nam pripeljali 
individualno, torej z osebni-
mi vozili in ne tako organizi-
rano kot običajno, ko so za 
organizacijo poskrbela razli-
čna društva, od planinskih 
do turističnih, in so se na 
Jesenice pripeljali z avtobusi. 
Najbolj so naval obiskovalcev 
občutili domačini v vaseh 
pod Golico. Parkirnih povr-
šin za parkiranje osebnih 
vozil je bilo namreč premalo 
za vse obiskovalce. Veliko 
dela so imeli redarji in polici-
sti, domačini pa so bili tudi 
slabe volje.
Za letošnji obisk narcisnih 
poljan v mesecu maju smo 
se na občini pripravili dru-
gače kot pretekla leta. Odlo-
čili smo se, da bomo ob kon-
cih tedna obiskovalce (tudi 
prebivalce občine Jesenice) 

iz doline do Planine pod 
Golico in Javorniškega Rov-
ta pripeljali organizirano, z 
avtobusi, saj bo promet z 
osebnimi vozili omejen 
(omogočen bo le domači-
nom). Na ta način se bomo 
izognili težavam s parkiran-
jem osebnih vozil na in ob 
cestah v vaseh pod Golico 
in, seveda, v gozdovih. 
Želimo si, da bi pohodniki na 
pobočja pod Golico prišli na 
izlet z namenom uživati v 
naravi in zato časovna kom-
ponenta ne bi smela biti bis-
tvena. Tako upamo, da bodo 
obiskovalci novost sprejeli, 
hkrati se nadejamo, da bo 
zaradi manj parkiranih avto-
mobilov tudi manj slabe volje 
med domačini. 

Na ta način na Občini Jeseni-
ce ne promoviramo le naših 
naravnih danosti, ampak 
tudi trajnostno mobilnost, 
vzdržen odnos ljudi do nara-
vnega okolja. Pri obiskovan-
ju narave bi morali to še 
posebno upoštevati.
Takšen pristop k organizaci-
ji obiska narcisnih poljan bo 
letos izveden prvič. Tako 
bomo šele pridobili prve 
izkušnje o takšni organiza-
ciji, ki bodo nato podlaga za 
nadaljnje analize in morebi-
tno dopolnitev ukrepov v 
prihodnjih letih.
Želimo si, da bi naša priza-
devanja obrodila sadove, pri 
čemer pričakujemo razume-
vanje obiskovalcev in doma-
činov. Le tako, skupaj in s 
sodelovanjem, lahko poišče-
mo dolgoročne rešitve, ki 
bodo na eni strani zmanjše-
vale vpliv oziroma pritisk na 
naravno okolje in na drugi 
strani zadovoljile domačine 
iz vasi pod Golico in obisko-
valce. 
Naloga ni enostavna, a verja-
mem, da smo stopili na pra-
vo pot.

Organizirano na 
ogled narcis

Župan Blaž Račič

Za letošnji obisk narcisnih poljan v mesecu 
maju smo se na občini pripravili drugače kot 
pretekla leta. Odločili smo se, da bomo ob 
koncih tedna obiskovalce (tudi prebivalce občine 
Jesenice) iz doline do Planine pod Golico in 
Javorniškega Rovta pripeljali organizirano, z 
avtobusi, saj bo promet z osebnimi vozili 
omejen (omogočen bo le domačinom). Na ta 
način se bomo izognili težavam s parkiranjem 
osebnih vozil na in ob cestah v vaseh pod Golico 
in, seveda, v gozdovih. 
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Zdravstveni dom Jesenice 
še naprej organizira brez-
plačno in prostovoljno mno-
žično testiranje s hitrimi 
antigenskimi testi. Po no-
vem poteka v stavbi tik ob 
zdravstvenem domu, na na-
slovu Titova 78a. Namenje-
no je zdravim občanom ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica. Testiranje po-
teka po urniku, ki je obja-
vljen na spletni strani zdra-
vstvenega doma, načeloma 

pa vsak dan med 7.30 in 10. 
uro. Testiranje je namenje-
no iskanju morebitne okuž-
be med zdravo populacijo, 
naročanje ni potrebno, s se-
boj pa je treba imeti kartico 
zdravstvenega zavarovanja 
in telefonsko številko mobil-
nega telefona, kamor s 
SMS-sporočilom sporočijo 
rezultat testiranja, predvido-
ma v roku ene do dveh ur. 
Pri čakanju na testiranje sta 
obvezna uporaba zaščitne 
maske in upoštevanje var-
nostne razdalje.

Nova lokacija za testiranje
Brezplačno množično testiranje po novem poteka 
v stavbi na naslovu Titova 78a tik ob 
zdravstvenem domu.

Testiranje poteka v stavbi ob zdravstvenem domu, levo od 
glavnega vhoda nad garažami za reševalna vozila. Prostor 
je označen z usmerjevalnimi tablami.
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V zadnjem času so bile motnje oz. prekinitve oskrbe s pi-
tno vodo žal pogostejše. Najpogostejši razlog so bile 
okvare na javnem vodovodnem omrežju, do katerih je pri-
šlo zaradi slabega stanja vodovodnih cevi zaradi dotraja-
nosti ter posledic, povezanih s taljenjem zemljine in pose-
danjem terena. V spomladanskih mesecih namreč prihaja 
do strižnih obremenitev in loma cevi. Nekaj motenj pri 
oskrbi z vodo pa je bilo zaradi predvidenih nujnih vzdrže-
valnih del na vodovodnem omrežju, ko je bilo treba kaj 
popraviti ali zamenjati. V zadnjem času smo izvedli tudi 
povezave vodovodnega omrežja na novozgrajene odseke 
vodovodnega omrežja pri izgradnji druge cevi cestnega 
predora Karavanke, ki jo gradi investitor Dars, d. d. Nove 
odseke vodovoda je bilo treba zgraditi zaradi različnih ra-
zlogov, bodisi ker trasa obstoječega vodovoda poteka po 
zemljiščih, kjer so zdaj novi objekti, kot denimo stebrni 
nosilec novega mostu za drugo cev cestnega predora, ozi-
roma zaradi izgradnje novega mostu pri krožišču na Hru-
šici, saj obstoječa vodovodna infrastruktura poteka preko 
starega dotrajanega mostu. Preko novega mostu pa bo 
zgrajena nova vodovodna cev.

Obveščanje v primeru okvar
Če popravilo okvare ali prevezavo lahko načrtujemo vna-
prej, vas o tem pravočasno in vnaprej obvestimo, v primeru 
višje sile pa to storimo takoj, ko je to mogoče. Kadar pride 
do okvare na glavnih oskrbovalnih cevovodih z vodnih vi-
rov Peričnik ali Završnica, lahko popravilo okvare traja dlje 
časa. Okvaro moramo namreč najprej poiskati, nato izvede-
mo izkop materiala nad vodovodno cevjo, potem pa lahko 
izvedemo popravilo. Zaloge vode v vodohranih hitro poi-

dejo in motnja oskrbe z vodo doseže večji del uporabnikov. 
Pred ponovno vključitvijo v sistem moramo temeljito sprati 
cevovod na najbližji točki od okvare in ga po potrebi dezin-
ficirati. Izpraznjen vodovodni sistem ponovno napolnimo, s 
čimer je vodovodna oskrba vzpostavljena.
Priporočamo, da uporabniki pred prvo uporabo po zaklju-
čenih popravljalnih delih opravite izpiranje hišnega vodo-
vodnega sistema. Če zaznate okvaro, nas o tem čim prej 
obvestite na dežurno telefonsko številko 031 570 977, saj 
s tem pripomorete k zmanjšanju izgube vode, morebitne 
gmotne škode in k hitrejši odpravi okvare. Vabimo vas, da 
izkoristite možnost brezplačnega SMS-obveščanja o mo-
teni oskrbi s pitno vodo. Na to storitev se lahko prijavite na 
spletni strani www.jeko.si.
Tudi upravljavci vodovodnega omrežja si želimo čim manj 
okvar in s tem povezanih motenj pri zagotavljanju oskrbe 
z vodo občanom. Še naprej si bomo prizadevali za prepre-
čevanje oz. kar najhitrejšo odpravo motenj.

V občini Jesenice smo v letu 2021 odpravili: 
·  2 okvari na primarnih cevovodih – vodni vir Završnica,
·  9 okvar na sekundarnih cevovodih,
·   12 okvar na hišnih vodovodnih priključkih
ter izvedli tri prevezave novih odsekov vodovoda na obsto-
ječi vodovod, in sicer dve na Hrušici za investitorja DARS, 
d. d., in eno na Koroški Beli za investitorja Acroni, d. o. o.

V občini Žirovnica pa smo v letu 2021 odpravili:
·   5 okvar na primarnem cevovodu – skupni vod – vodni vir 

Završnica,
·  4 okvare na hišnih vodovodnih priključkih.
Na sekundarnih cevovodih letos ni bilo okvar.

VZDRŽEVANJE JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Urša Peternel

Jeseniški župan Blaž Račič 
je Miho Rebolja razrešil s 
funkcije podžupana Občine 
Jesenice. "Kljub solidnemu 
dosedanjemu sodelovanju z 
Miho Reboljem kot podžu-
panom Občine Jesenice sem 
se po tehtnem premisleku 
odločil, da se mu zahvalim 
za sodelovanje. Izkazalo se 
je namreč, da imava s pod-
županom različne poglede 
na nekatera pomembna 
vprašanja prihodnjega ra-
zvoja naše občine in kon-
struktivno sodelovanje na 
dosedanji način tako v priho-
dnje ni več mogoče," je svojo 
odločitev pojasnil župan. 
Občina Jesenice ima tako 
odslej le enega podžupa-
na, in sicer Miho Rezarja, 
ki funkcijo opravlja nepo-
klicno.
Kot je v odzivu na razrešitev 
Miha Rebolj zapisal na Fa-

cebooku, je bil razlog za 
razrešitev dejstvo, da občin-
ski svetniki na listi SMC na 
zad nji seji niso potrdili žu-
panovega predloga za dvig 
cen obdelave mešanih ko-
munalnih odpadkov. Kot je 
dejal, je župan pogojeval 
njegovo nadaljevanje opra-
vljanja funkcije podžupana 

s podporo pri dvigu cen ob-
delave komunalnih odpad-
kov. "Preden pa se lahko 
pogovarjamo o dvigu cen, v 
SMC od koncesionarja pri-
čakujemo, da izpolni svoje 
dosedanje obveze. In to je 
razlog moje razrešitve," je 
zapisal Rebolj in poudaril, 
da je zanj in druge občinske 
svetnike SMC na prvem 

mestu interes občanov. 
"Zato ne moremo podpirati 
županovih načrtov, ki so za 
občanke in občane škodlji-
vi. Lahko razumemo inte-
res župana, da izpolni svojo 
nepremiš l jeno voli lno 
obljubo, vendar cene za to 
ne smejo plačati ljudje," je 
še dodal Rebolj. 

Miha Rebolj je bil podžupan 
že v času županovanja To-
maža Toma Mencingerja, za 
podžupana pa ga je po zad-
njih lokalnih volitvah ime-
noval tudi sedanji župan 
Račič. Na začetku je podžu-
pansko funkcijo opravljal 
poklicno, predlani, ko je 
prevzel delo generalnega se-
kretarja stranke SMC v 

Ljub ljani, pa je postal nepo-
klicni podžupan. 
Župan Račič je glede dviga 
cene obdelave mešanih ko-
munalnih odpadkov že na 
seji poudaril, da gre za eno 
najpomembnejših odločitev 
občinskega sveta v tem 
mandatu. Dejal je, da je v 
politiko vstopil samostojno, 
z veliko mero poguma, od-
govorno ter z odkritimi in 
poštenimi nameni. Poviša-
nja cen ne bi predlagal, če bi 
ocenil, da bi sprejeti predlog 
lahko škodoval interesom 
občanov ali lokalne skupno-
sti. Dejal je, da se zaveda, da 
noben dvig cen ni sprejet z 
navdušenjem, verjame pa, 
da je v tem trenutku podani 
predlog najboljša možna re-
šitev in kompromis.
S predlogom Račič ni uspel, 
večina občinskih svetnikov 
je glasovala proti podražitvi; 
ta bi znašala 62 centov na 
osebo na mesec.

Miha Rebolj ni več 
podžupan Jesenic
Župan Blaž Račič je s funkcije razrešil podžupana Miho Rebolja. Občina ima po novem le enega 
podžupana, Miho Rezarja.

Občina Jesenice ima po statutu lahko tri 
podžupane, župan pa za zdaj novega ne bo 
imenoval.

Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli dopolnitev Načr-
ta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Je-
senice za leto 2021. Med drugim so se strinjali, da Občina 
Jesenice pridobi v last nepremičnino na Blejski Dobravi, ki v 
naravi predstavlja stavbno zemljišče površine 43 kvadratnih 
metrov na parkirišču pred stavbo nekdanje pošte.

Nepremično premoženje

Na zadnji koordinaciji so župani Zgornje Gorenjske sprejeli 
pobudo jeseniškega župana Blaža Račiča, da pozovejo drža-
vo, naj definira, kako bi morebitna lokacija gorenjske regij-
ske bolnišnice na območju občine Radovljica vplivala na 
zdravstveno dejavnost v občini Jesenice. Župani o tem želijo 
govoriti tudi z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem.

O bolnišnici želijo govoriti z ministrom
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Urša Peternel

Nadzorni odbor Občine 
Jesenice je lani opravil tudi 
nadzor delovanja Občine 
Jesenice v avtokampu Fini-
da. Gre za tako imenovani 
jeseniški kamp v Umagu na 
Hrvaškem. Sedemnajst 
tisoč kvadratnih metrov veli-
ko zemljišče tik ob morju je 
leta 1961 kupila takratna 
skupna jeseniška občina za 
potrebe letovanja svojih 
zaposlenih. Zaradi delitve 
občin so od leta 2003 kot 
solastnice vpisane Občina 
Jesenice kot 67-odstotna, 
Občina Kranjska Gora kot 
20-odstotna in Občina Žiro-
vnica kot 13-odstotna solast-
nica. Na zemljišču imajo še 
danes (upokojeni) zaposleni 
in njihovi potomci postavlje-
ne počitniške prikolice, za 
kar plačujejo ugoden letni 
pavšal družbi Plava laguna, 
ki je najemnica zemljišča. 
Lani, denimo, je letni pavšal 
znašal 1920 evrov. 
Nadzorni odbor je v lan-
skem letu podrobno pregle-
dal ravnanje Občine Jeseni-
ce z omenjenim premožen-
jem in ugotovil pomanjklji-
vosti, nejasnosti in netran-
sparentnost. V poročilu so 
med drugim zapisali, da 
niso izdelani kriteriji za 
določitev najemnine in da je 

občina v zadnjih letih pre-
malo vlagala v nepremični-
ne, da bi ohranila njihovo 
vrednost. 
V delu kampa, ki je v lasti 
treh občin, naj bi bilo 
osemdeset parcel, najem-
nica, družba Plava laguna, 
je iz najemnin po oceni 
nadzornega odbora lani 
tako prejela nekaj manj kot 
154 tisoč evrov. Od tega je 
Občini Jesenice plačala 
dobrih 32 tisoč evrov naje-
mnine. Od leta 2011 do leta 
2019 je Občina Jesenice s 
kampom imela za dobrih 
130 tisoč evrov presežka 
prihodkov nad odhodki, a 
teh sredstev ni porabila 
namensko, niso jih vlagali 
nazaj v opremljanje zemlji-
šča in s tem ohranjanje 
oziroma zviševanje vred-
nosti premoženja.
Nadzorni odbor je ob tem še 
ugotovil, da glede na geodet-
ske posnetke obstaja verjet-
nost, da del objekta sanitarij 
v avtokampu Finida, ki ga 
upravlja Plava laguna, stoji 
na delu zemljišča, ki je v 
lasti občin. Prav tako ni jas-
no, kaj je z dvema bungalo-
voma, kdo ju uporablja, kdo 
plačuje stroške ...
Nadzorni odbor je zato dal 
več priporočil in predlogov, 
predvsem pa Občina Jeseni-
ce mora poskrbeti za sistem-

sko urejanje zemljišča, pra-
vilno poslovanje in dobro 
gospodarjenje.
Ob tem se nadzorni odbor 
tudi ne strinja z namero 
občin solastnic, da bi zemlji-
šča prodale. Predlani so 
namreč župani ocenili, da 
tega premoženja občine ne 
potrebujejo za opravljanje 
svojih nalog. Dali so opraviti 
cenitev pri hrvaškem sodno 
zapriseženem cenilcu, po 
kateri naj bi vrednost zem-
ljišča znašala 2,7 milijona 
evrov. 
A jeseniški občinski svetniki 
se s prodajo niso strinjali. 
Občina Jesenice je zato 
konec lanskega objavila 
poziv za zbiranje nezavezu-
jočih ponudb za ustanovitev 
stavbne pravice, na osnovi 
katere bi potencialni investi-
torji uredili kamp, ki je zdaj 
komunalno slabo oprem-
ljen, najemniki pa uporab-
ljajo infrastrukturo avto-
kampa Finida.
"Glede na izredno dobro 
lokacijo ob morski obali, pri-
hodke, ki jih občine pridobi-
vajo, ter nespornost lastniš-
tva, je utemeljen razmislek 
o razpolaganju s tem zemlji-
ščem v prihodnje," je ob 
tem še zapisal nadzorni 
odbor, ki zdaj od Občine 
Jesenice pričakuje odzivno 
poročilo.

Nejasnosti v Finidi
Nadzor poslovanja Občine Jesenice v avtokampu Finida je pokazal več 
pomanjkljivosti.

Le trenutek nepazljivosti je 
bil potreben in možu se je 
zgodila nesreča. S traktorjem 
in prikolico je zdrsnil po str-
mem pobočju in hudo poško-
dovan obležal. Na klic 
mimoidočih so se v najkraj-
šem možnem času odzvali 
reševalci Službe nujne medi-
cinske pomoči Zdravstvenega 
doma Jesenice, poklicni 
gasilci GARS z Jesenic, člani 
PGD Blejska Dobrava ter 
člani Gorske reševalne službe 
Jesenice.
Mož je bil tako v najkrajšem 
možnem času deležen hitre 
in učinkovite pomoči, ki je 
omogočila njegovo pripravo 

Prejeli smo

Zahvala

za urgentni helikopterski 
prevoz s kraja nesreče v UKC 
Ljubljana. Prevoz je kar naj-
hitreje opravila posadka 
HNMP s helikopterjem Slo-
venske vojske. 
Stanje mojega moža je še ved-
no kritično in vsi upamo, da 
se ne zgodi najhujše. Vseeno 
pa ne morem mimo dejstva, 
koliko različnih služb in 
posameznikov je prihitelo na 
kraj nesreče in nesebično 
pomagalo. Koliko jih je na 
praznično sončno soboto pus-
tilo ob strani vse svoje druge 
obveznosti, družinska praz-
novanja, načrte in prihitelo 
pomagat mojemu možu. 
Marsikdo od njih bi si lahko 
premislil, pa si ni. Prišel je 
pomagat, čeprav mojega 
Janeza ni poznal.
Dragi reševalci, posamezniki, 
piloti in vsi, ki ste prihiteli na 
kraj, pa tukaj niste omenjeni, 
hvala vam. Iskrena hvala. 
Naredili ste vse, kar ste mogli. 
Stanje mojega moža je sedaj v 
rokah drugih, vseeno pa 
želim, da veste, da vašo srč-
nost in predanost iskreno 
cenimo. 
Naj se vsa ta pripravljenost 
pomagati enkrat tudi vam 
povrne z dobrim. Zaslužite si.
Iskrena hvala!

Julka Alič,  
Blejska Dobrava

Samo 43,92 € s kuponom do 31. 5. 2021.

že 30 let z vami

Urša Peternel

V občini Jesenice so se 
začeli postopki izvedbe 
participativnega proraču-
na, ki omogoča, da se v 
letih 2022 in 2023 del pro-
računskih sredstev, natan-
čneje 280.000 evrov, 
nameni projektom, ki jih 
bodo predlagali in izglaso-
vali občanke in občani. 
Projektne predloge bo 
možno oddati od 3. maja 
do 11. junija 2021, v pomoč 
pri pripravi pa bodo v prvi 
polovici maja organizirane 
informativne delavnice. Te 
bodo zaradi trenutnih epi-
demioloških razmer pote-
kale na spletu, in sicer za 
območje vsake krajevne 
skupnosti posebej, ena 
delavnica bo organizirana 
posebej za področje mla-
dih. 
Spletne povezave do posa-
mezne delavnice bodo do 
konca aprila objavljene na 
spletni strani jesenice.si/
jesodlocam. 

Občani bodo na delavnicah 
lahko izvedeli več o postop-
ku participativnega proraču-
na, hkrati pa bo na njih 
možno oblikovati osnutke 
predlogov projektov, ki bodo 
ustrezali vnaprej določenim 
merilom in bodo tako tudi 
izvedljivi. 

»Projektne predloge bodo 
lahko občani oddali na splet-
ni aplikaciji Consul ali pa na 
posebnem obrazcu, ki ga 
najdejo na spletni strani 
projekta oziroma na sedežih 
krajevnih skupnosti. Del 
obrazca so tudi merila, ki jih 
mora projektni predlog 
izpolnjevati, da se uvrsti na 
glasovanje, zato občane že 
vnaprej vljudno vabimo, da 

si že pred delavnicami obra-
zec in merila ogledajo ter 
razmislijo, kakšne projekte 
bi si želeli, da se v njihovem 
lokalnem okolju izvedejo,« 
so povedali na Občini Jese-
nice. Na spletni strani jese-
nice.si/jesodlocam je objav-
ljen tudi informativni cenik 

s primeri višin stroškov 
nekaterih posameznih naj-
pogostejših del oziroma pro-
jektov. Projektne predloge 
lahko vloži in o njih glasuje 
vsak občan oziroma občan-
ka (fizična oseba) s stalnim 
prebivališčem v občini Jese-
nice, star/-a 16 let ali več. 
Udeležba na delavnici ni 
pogoj za oddajo projektnega 
predloga.

Delavnice za 
participativni proračun
Projektne predloge bo možno oddati od 3. maja do 11. junija 2021, v pomoč 
pri pripravi pa bodo v prvi polovici maja organizirane informativne delavnice.

Delavnice bodo zaradi aktualnih epidemioloških 
ukrepov potekale na spletu. Spletne povezave do 
posamezne delavnice bodo do konca aprila 
objavljene na spletni strani jesenice.si/
jesodlocam. 

Občinski svetniki so se na 
zadnji seji seznanili s poro-
čilom o delu Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske za 
leto 2020 s finančnim poro-
čilom, ki ga je predstavila 
direktorica Eva Štravs Pod-
logar. Kot izhaja iz poročila, 
so lani ustvarili dobrih 19 
tisoč evrov presežka prihod-
kov nad odhodki, ki ga bodo 
namenili za izvajanje in raz-
voj dejavnosti. Po besedah 
Štravs Podlogarjeve je delo 
zaznamovala epidemija, 
številne projekte, delavnice, 
sestanke preselili na splet. 
Izvajali so projekte na štirih 
ključnih področjih: razvoj 
kadrov, razvoj gospodars-
tva, razvoj turizma in razvoj 
podeželja. 

O delu Razvojne 
agencije Zgornje 
Gorenjske
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Urša Peternel

V Javorniškem Rovtu nad 
Jesenicami so začeli urejati 
parkirišče pri Domu Prista-
va in avtobusno postajališče 
ob cesti, ki vodi k domu. 
"Glavni cilj projekta je obno-
va parkirišča pod Domom 
Pristava za obiskovalce tega 
doma in bližnjega Kurirske-
ga doma, ki ga je občina že 
obnovila. Pridobili bomo 
približno 35 urejenih parkir-
nih mest, poleg tega pa v 
sklop projekta spada uredi-
tev avtobusnega postajali-
šča. Urejeno parkirišče 
predstavlja vstopno točko v 
območje Javorniškega Rovta 
za pohodnike, kolesarje in 
druge obiskovalce, obenem 
pa bomo z ureditvijo parkiri-
šča in postajališča omejili 
obremenjevanje širšega ob-
močja z motornim prome-
tom ter pospešili uporabo 
javnega prevoza," je dejal 
jeseniški župan Blaž Račič. 
Občina Jesenice je za uredi-

tev v sklopu projekta Poča-
kaj na bus pridobila sofinan-
ciranje iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj po-

deželja v višini nekaj več kot 
petdeset tisoč evrov, preosta-
lih trideset tisoč evrov pa bo 
zagotovila iz občinskega 

proračuna. Dela bo izvedla 
Gorenjska gradbena družba, 
dokončana pa naj bi bila v 
dveh mesecih.

Evropski investiciji  
v Javorniškem Rovtu
Urejajo parkirišče pri Domu Pristava, ob cesti, ki vodi proti domu, pa bodo postavili avtobusno 
postajališče. Projekt sofinancira evropski kmetijski sklad. 

Pri Domu Pristava se začenja urejanje parkirišča.

TENIŠKI KLUB TOP-TEN 

Vabi, da se nam pridružite!

 VABLJENI VSI SONÈKI

PROGRAMI:  MINI SONČEK (5.–7. leta starosti) 
 MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)

DRUŽABNOST, PESTRA VADBA, STROKOVNOST
so rdeča nit teniške šole, ki jo vodijo trenerji TK Top-Ten 

na zunanjih in pokritem igrišču, v kampu Kamne na Dovjem.

VPIS:
spomladanski: do 1. 5. oz. do zapolnitve mest v skupinah
jesenski: do 15. 9. oz. do zapolnitve mest v skupinah
zimski: do 15. 11. oz. do zapolnitve mest v skupinah

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
telefon: 041 418 444, e-pošta: laraglavic67@gmail.com
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Janko Rabič

V obeh planinskih društvih 
v občini Jesenice je pred 
novo poletno planinsko se-
zono veliko negotovosti in 
odprtih vprašanj. Že dobro 
leto so na gospodarskem 
področju ujeti v klešče ko-
ronavirusa, vse delo je po-
drejeno aktualnim epide-
miološkim razmeram. Lani 
jim je ob sproščanju ukre-
pov uspelo "ujeti" nekaj se-

zone, iztržek od prometa so 
namenili obnovam posto-
jank, ki jih vse bolj načenja 
zob časa. 

Planinsko društvo 
Jesenice
V Planinskem društvu Jese-
nice v teh dneh pripravljajo 
vse za začetek obratovanja 
postojank. Prejšnja leta so 
prvi dve postojanki, Kočo 
na Golici in Kočo pri izviru 
Soče v Trenti, odpirali pred 
prvomajskimi prazniki. Le-
tos bo  drugače, saj zimske 
razmere s snegom tega še 
ne omogočajo. Kljub spro-
ščanju nekaterih ukrepov 
bo zaenkrat še veljal siste-
mom prevzema hrane in 
pijače ob vhodu v postojan-
ko, zunanje strežbe ob mi-
zah še ne bo. 
Tako je tudi v Erjavčevi koči 
na Vršiču, ki je njihova edi-
na postojanka s celoletnim 
obratovanjem. 

Pri Koči na Golici zagotovo 
ne bo tradicionalnega prvo-
majskega kresovanja. 

Planinsko društvo 
Javornik - Koroška Bela
Enako je s pripravami na 
novo poletno sezono v Pla-
ninskem društvu Javornik - 
Koroška Bela, kjer bodo vse 
tri postojanke odprli kasne-
je, Kovinarsko kočo v Krmi 
predvidoma sredi junija, 
Dom Valentina Staniča pod 

Triglavom in Prešernovo 
kočo na Stolu, ki sta sedaj še 
pošteno obdani z visoko 
snežno odejo, pa v mesecu 
juliju. 
V obeh društvih je situacija s 
koronavirusom pomembno 
zavrla načrtovane večje inve-
sticije, ki se zaradi negotovo-
sti, kako bo z odprtjem po-
stojank in izkupičkom sezo-
ne, odmikajo v kasnejši čas. 
Jeseniški planinci se nadeja-
jo, da jim bo uspelo v Koči na 
Golici zgraditi malo čistilno 
napravo, ki so jo že kupili, 
zagotovo pa se bo zamaknil 
začetek obsežnejše obnove 
Koče pri izviru Soče. V PD 
Javornik - Koroška Bela se že 
ob sicer zahtevnih pripravah 
zbiranja dokumentacije in 
dovoljenj zamika velika inve-
sticija v Krmi. Načrtujejo, da 
bodo Kovinarsko kočo pov-
sem obnovili, kar bo za dru-
štvo velik organizacijski in 
finančni zalogaj. 

Negotovost pred 
planinsko sezono
V obeh planinskih društvih v jeseniški občini se  
z velikim pričakovanjem ozirajo proti začetku 
letošnje planinske sezone. 

Pri Koči na Golici letos ne bo tradicionalnega 
prvomajskega kresovanja. 

Janko Rabič

Letošnja spomladanska či-
stilna akcija v občini Jeseni-
ce poteka v drugačnih raz-
merah, kot je bilo to običaj-
no v preteklosti. Posredi sta 
korona in spoštovanje veljav-
nih ukrepov, ponekod čišče-

nje ovira še zima, ki kar noče 
prenehati opletati z repom. 
Glavnina akcije je bila med 
15. in 17. aprilom, ponekod 
jo bodo izvedli kasneje. Za 
organizacijo skrbi Svet za 
varstvo uporabnikov javnih 
dobrin Občine Jesenice v so-
delovanju s krajevnimi sku-

pnostmi. Čiščenje poteka v 
manjših skupinah, najbolj 
obsežno so se v tem terminu 
odstranjevanja vse nepotreb-
ne navlake lotili v krajevni 
skupnosti Blejska Dobrava. 
V fotografski objektiv smo 
ujeli čiščenje okolice jeseni-
škega gledališkega hrama v 

krajevni skupnosti Sava. Gre 
za akcijo z lepo tradicijo, v 
kateri so včasih v večjem šte-
vilu sodelovali uporabniki 
prostorov v prireditvenem 
centru na Čufarjevem trgu, 
člani sveta KS Sava in drugi. 
Tudi onesnaževanja je bilo 
včasih več, predvsem ob že-
lezniški progi. Letos so zapo-
sleni v Gledališču Toneta 
Čufarja ujeli sončen četrtek, 
16. aprila, in temeljito očisti-
li okolico stavbe. Kot je pove-
dala enakovredna udeležen-
ka med vsemi direktorica 
Branka Smole, se zavedajo, 
kaj pomeni lepo, urejeno in 
kulturno okolje. Odstranili 
so plevel, pobrali smeti, od-
padne predmete in drugo 
nepotrebno navlako. Ob či-
ščenju so ugotavljali, da je 
bilo največ cigaretnih ogor-
kov in drugih smeti pred-
vsem v okolici nadstreška za 
kolesa ob parkirnem prosto-
ru za gledališko stavbo. Oči-
tno se sedaj tam na prostem 
zbira več ljudi, zato vsem 
pošiljajo apel, naj smeti po-
spravijo za seboj. 

Čistilna akcija letos potekala 
v drugačnih razmerah
Kljub epidemiji so na Jesenicah izpeljali tradicionalno čistilno akcijo. Eno najlepših tradicij ohranjajo 
uporabniki prostorov v prireditvenem centru na Čufarjevem trgu, ki vsako leto očistijo okolico 
jeseniškega gledališča.

V fotografski objektiv smo ujeli čiščenje okolice jeseniškega gledališkega hrama v krajevni 
skupnosti Sava. Gre za akcijo z dolgoletno tradicijo.
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Janko Rabič

Na Območni izpostavi Javne-
ga sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (JSKD) 
Jesenice so v lanskem letu 
kljub znani situaciji s korona-
virusom v dovoljenih okvirih 
sledili glavnemu poslanstvu, 
spodbujanju ljubiteljske 
ustvarjalnosti, strokovni in 
organizacijski pomoči ljubi-
teljskim kulturnim ustvarjal-
cem na območju treh občin, 
Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica. Uspelo jim je ure-
sničiti okoli devetdeset odsto-
tkov programa, tako območ-
ne prireditve, revije različnih 
ljubiteljskih skupin, priredit-
ve v Tednu ljubiteljske kultu-
re, skupaj 33 prireditev in 17 
izobraževanj. Sodelovali so 
pri izvedbi javnih razpisov za 
sofinanciranje društev in kul-
turnih projektov. Društvom 
in njihovim sekcijam so nudi-
li pomoč pri društvenih dejav-
nostih ter pri izvajanju splet-
nih delavnic in prireditev. 
Posebej vzorno je bilo sodelo-
vanje z Zvezo kulturnih druš-
tev Jesenice, nadaljevali so 
uveljavljeno koprodukcijsko 
sodelovanje z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice in Gledali-
ščem Toneta Čufarja. 
Čeprav letos še vedno vse 
poteka v drugačnih pogojih, 
predvsem v virtualni obliki, 
so vsa prizadevanja usmerje-
na v to, da se ohranja pripa-

dnost do kulture, umetniške-
ga navdiha in ustvarjalnosti. 

Spletna izobraževanja in 
delavnice
"V letošnje koronsko leto 
smo vstopili s programom, 
ki smo ga prilagodili epide-
mični situaciji, predvsem 
izvajanju spletnih izobraže-
vanj, delavnic in seminar-
jev," poudarja vodja območ-
ne izpostave JSKD Jesenice 
Petra Ravnihar. 
"Na gorenjski koordinaciji 
smo se dogovorili, da vsaka 
izmed gorenjskih izpostav 
prevzame skrb za eno izmed 
dejavnosti, ki jih pokrivamo. 
Naša izpostava se je posvetila 
izobraževanjem s področja 
literature ter likovne in foto-
grafske dejavnosti. V januar-
ju smo izvedli še zadnjo dela-

vnico v sklopu regijskih liko-
vnih izobraževanj z akadem-
skima slikarkama Agato Pav-
lovec in Anjo Fabiani. Do 
junija nadaljujemo izvedbo 
regijskih delavnic kreativne-
ga pisanja Osvobajanje domi-
šljije pod mentorstvom Bar-
bare Korun. Udeleženke so 
izrazile želje po nadaljevanju, 
pravijo, da jih delavnice v teh 
časih spodbujajo k osebnost-
nemu razvoju in ustvarjalno-
sti, in se že tudi dogovarja-
mo, v kakšni obliki ter s kak-
šno vsebino bomo delavnice 
nadaljevali tudi jeseni. S 
Fotografskim društvom Jese-
nice enkrat na mesec izvaja-
mo regijske fotografske 
tematske delavnice. 

V aprilu pripravljamo regij-
sko izobraževanje za osmo 
regijsko oziroma državno 
tematsko likovno razstavo 
Videz tipnega za fotografe. 
Z njo želimo spodbuditi 
gorenjske fotografe k novim 
izzivom in sodelovanju na 
naši državni likovni razstavi. 
Izobraževanje bo vodila 
Nataša Kovšca.

Konec aprila in v začetku 
maja bomo štiri srečanja 
namenili spletnemu uspo-
sabljanju Kulturni manage-
ment, na katerem bodo lah-
ko udeleženci skozi praktič-
ni prikaz spoznali strukturo 
projektnega načrtovanja in 
vzporedno skozi teorijo 
tudi praktično razvijali svo-
je ideje. 
V maju pripravljamo foto-
grafske delavnice na temo 
Abstract pod mentorstvom 
Agate Pavlovec in Anje Fabi-
ani, ki bodo služile kot izo-
braževalna podlaga medna-
rodni razstavi Abstract v 
organizaciji Fotografskega 
društva Jesenice in podpori 
naše izpostave. Na Jeseni-

cah bomo gostili regijsko 
srečanje literatov V zavetju 
besede.
Od 21. do 30 maja, v razšir-
jeni obliki do 14. junija, nas 
čaka že osmi Teden ljubi-
teljske kulture. V ospredju 
bosta literatura in instru-
mentalna glasba, s tem pa 
se pridružujemo tudi poča-
stitvi Jurčičevega in Ipavče-

vega leta," našteva Ravni-
harjeva.

Finžgarjeva obletnica
Tudi jeseniška izpostava že 
načrtuje nekatere dogodke. 
"V okviru vseslovenskega 
spletnega dogodka Beremo 
skupaj, ki bo zaživel 20. maja 
na naši spletni strani, se bo s 
svojo poezijo predstavila Jese-
ničanka Lara Stare Knific.
Jurčičevo leto bomo zazna-
movali s prepletom še ene 
obletnice. Mineva 150 let od 
rojstva Frana Saleškega Fin-
žgarja, kratek čas jeseniške-
ga kaplana. V sodelovanju z 
Občinsko knjižnico Jesenice 
in Gledališčem Toneta 
Čufarja Jesenice konec maja 
in v začetku junija priprav-
ljamo dva dogodka. Prvi v 
organizaciji Občinske knjiž-
nice Jesenice bo pogovor z 
dr. Janezom Bogatajem o 
njegovih spominih na Frana 
Saleškega Finžgarja. Na 
drugem, delavnici Kamiši-
baj, se bomo posvetili upri-
zoritvi zgodb izpod peresa 
Josipa Jurčiča in Frana Sale-
škega Finžgarja.
Kljub vsem spletnim aktiv-
nostim si pa seveda vsi želi-
mo, da bi se ljubiteljski kul-
turniki kmalu spet lahko 
posvetili svojemu poslans-
tvu, to je ustvarjanju in 
poustvarjanju v družbi pri-
stne socialne bližine," pou-
darja Petra Ravnihar.

Koronavirus ni načel 
umetniškega navdiha
»Kljub vsem spletnim aktivnostim si pa seveda vsi želimo, da bi se ljubiteljski kulturniki kmalu spet lahko posvetili svojemu 
poslanstvu, to je ustvarjanju in poustvarjanju v družbi pristne socialne bližine,« pravi vodja območne izpostave JSKD Petra Ravnihar.

Petra Ravnihar

Čeprav letos še vedno vse poteka v drugačnih 
pogojih, predvsem v virtualni obliki, so vsa 
prizadevanja usmerjena v to, da se ohranja 
pripadnost do kulture, umetniškega navdiha in 
ustvarjalnosti. 

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav-
ljen Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega 
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Pogodba o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda bo sklen-
jena za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja 
traja pet let.

Rok za posredovanje prijav je 15 (petnajst) dni od dneva obja-
ve razpisa.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.
jesenice.si (Javne objave).

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Urša Peternel

V Kolpernu na Stari Savi je 
še do 16. maja na ogled foto-
grafsko-dokumentarna raz-
stava Ustvarjalci časa II, ki 
je nastala ob 50-letnici novi-
narske poti Janka Rabiča. 
Na ogled je štirideset izbra-
nih fotografij iz avtorjeve 
bogate zbirke 15 tisoč foto-

grafij, ki so nastale v petih 
desetletjih bogate novinar-
ske poti. 
Ob tem so v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice v sklopu 
vsebin E-obisk muzeja iz 
domačega naslonjača pos-
neli tudi kratek pogovor z 
avtorjem razstave. Posnetek 
je na ogled na spletni strani 
muzeja.

Ustvarjalci časa II

Farno kulturno društvo 
Koroška Bela pripravlja 1. 
likovni natečaj Branka Čuši-
na. "Razpis smo poimeno-
vali po slikarju Branku Čuši-
nu, ki je bil rojen na Koroški 
Beli, kjer je preživel vsa leta 
svojega življenja in kjer je 
ustvarjal kot slikar. Bil je tudi 
pobudnik za ustanovitev 
Farnega kulturnega društva 
Koroška Bela. Z likovnim 
natečajem želimo, da se 
ohrani spomin nanj in na 
njegov prispevek kraju," je 
povedala predsednica druš-
tva Marija Palovšnik. Tema 
natečaja je Koroška Bela 
(ulice, hiše, vrata, okna, kori-
ta, cerkev, ljudje …), sodelu-
jejo lahko ustvarjalci vseh 
generacij, v vseh ustvarjal-
nih tehnikah: likovne sekcije, 
ljubiteljski likovniki, aka-
demski slikarji, šole, druge 
vzgojno-izobraževalne usta-
nove ... Prispela likovna dela 
bo pregledala in ocenila tri-
članska strokovna komisija, 
priznanja, poimenovana 
čopiči Branka Čušina, pa 
bodo podelili v treh kategori-
jah, in sicer: otroška, mla-
dinska, odrasla. Vsak sode-
lujoči posameznik lahko 
pošlje tri likovna dela, men-
tor (likovni pedagog, učitelj, 
vzgojitelj) pa največ dvajset 
likovnih del na ustanovo 
(šolo, zavod). Poslani likov-
ni izdelki so lahko z vseh 
likovnih področij. Vsa dela 
bodo razstavljena na dveh 
razstavah: nagrajena likovna 
dela 24. junija, to je na kres-
ni večer, vsa ostala pa 4. 
septembra, ko Koroška Bela 
praznuje krajevni praznik. 
Natečaj traja do 10. junija 
2021, ko je zadnji rok za 
sprejem likovnih del. Več 
informacij je na voljo pri Far-
nem kulturnem društvu 
Koroška Bela (Marija in 
Andrej Palovšnik).

Likovni natečaj  
Branka Čušina

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

dacia.siDacia priporoča

+ 5 let jamstva/100.000 km

 ŽE ZA 
89 €/mesec
z                              kreditom*

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

DACIA

DUSTER ECO-G 
NA PLINSKI POGON

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za 
nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.740 € z DDV, s pologom v višini 3.750 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 
88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete 
na uradni spletni strani  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA 
kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. 5 let jamstva obsega  3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, 
karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia. Poraba pri mešanem ciklu: 4,9−8,4 l/100 km. Emisije CO2: 128−156 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0102−0,0325 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00033−0,00067 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,44−0,82. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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V prejšnji številki je v naslovu članka o hokeju prišlo do ure-
dniške napake, naslov bi se moral glasiti Za finale z Asia-
gom (in ne V finalu z Asiagom). Za napako se opravičujemo 
avtorju in bralcem.

Popravek

Matjaž Klemenc

Dobro leto je minilo, odkar 
se srečujemo s koronaviru-
som. Kako ste se v Judo klu-
bu Jesenice spopadli z njim?
Ko so pri nas uradno pove-
dali, da je tudi v Sloveniji 
koronavirus, zame ni bilo 
niti najmanj prijetno, saj sva 
bila s partnerko v tistem ob-
dobju "zataknjena" v Male-
ziji. Zanimivo je bilo, da so 
moji judoisti sami ponudili 
organizacijo zbiranja denar-
ja, če se ne bi mogla vrniti 
domov. Letalske vozovnice 
so nama namreč večkrat od-
povedali. Bilo je kar nekaj 
preprek, da sva se vrnila v 
Slovenijo, nato pa sva mora-
la še v karanteno. Ko sem se 
po dobrem mesecu lahko 
vrnil na trening, ti v dvorani 
niso bili več možni. Name-
sto standardnih treningov 
smo večinoma hodili na 
sprehode in imeli treninge 
za moč, pri tem pa upošte-
vali vse predpise.

Ste bili na drugi val korona-
virusa bolje pripravljeni?
Seveda, a v veliko pomoč so 
bili starši judoistov, ki so 
svoje otroke spodbujali k te-
lesni aktivnosti. Ker ni bilo 
stikov, je bila komunikacija 
po telefonih in video pove-
zavah. Delali so splošne vaje 
za kondicijo in moč. Brez 
pomoči staršev bi bilo to 
praktično nemogoče, saj 
mora biti ena oseba z njimi, 
da zares delajo. Ko so se 
dvorane spet odprle, smo 
porabili veliko domišljije, da 
smo pripravili vaje, ki so bile 
vsaj približno podobne judu. 
Judo je kontaktni šport, zato 
je potrebno razdaljo težko 
držati.

Ko so bili spet možni skupni 
treningi, kaj ste opazili pri 
otrocih?
Na daleč se je videlo, da so 
skoraj vsi pridobili kilogra-
me. Po drugi strani pa so bili 
željni treninga, ponovnega 
snidenja in druženja. Po ne-
kaj skupnih trening se je vi-
delo, da imajo manko pri fi-
zični pripravljenosti. Potreb-
no bo vsaj eno leto, da se spet 
vrnejo na nivo, na katerem 
so bili pred epidemijo. Trudil 
se bom, da jim bom pri tem 
čim bolj pomagal. Se bo pa 
žal našel tudi kdo, ki nikoli 
ne bo več tako dober, kot je 
bil pred epidemijo. 

Za piko na i še ni bilo tek-
movanj. Verjetno je težko 
motivirati judoiste, če ne 
tekmujejo?
Tekmovanja so zelo po-
memben faktor pri motiva-
ciji. Po drugi strani jim ni 

problem trenirati, saj ima-
jo radi judo in druženje. 
Bilo je kar nekaj planira-
nih tekmovanj, ki so se jih 
veselili. Velikokrat sprašu-
jejo, kdaj bomo šli na tek-
movanja v tujino, a moram 
večkrat uporabiti en in isti 
odgovor: Ko bo konec epi-
demije …

Sam ste bili judoist. Niti ni-
ste bili polnoletni, ko ste že 
opravljali trenersko funkci-
jo. Je bilo treniranje drugih 
želja ali je to prišlo sponta-
no?
Takratni trener, Brane Dvor-
šak, me je v to delo sprva 
uvajal le kot pomočnika pri 
ogrevanju, nato pri učenju 
začetnikov, kasneje pa zara-
di večanja in raznolikosti 
skupine pri celotnih trenin-
gih. Ko je bil zaradi zdra-
vstvenih težav vedno več 
časa po bolnišnicah, me je 
prosil, da občasno nadome-
ščam cele treninge, tudi po 
več dni zapored, pri čemer 
mi je pomagala njegova 
žena Tatjana. Posledično 
sem se moral ustrezno izo-
braziti. Najprej za inštruk-
torja juda, kasneje še za tre-
nerja. Prevzel sem vodenje, 
saj sem vedel, da Brane ra-
čuna name. To je bila tudi 
njegova velika želja, preden 
je umrl.

Ste pred tem razmišljali, da 
bi bili trener juda?
Da bi bil trener, mi niti na 
misel ni prišlo. Če bi mi 
kdo ponudil funkcijo tre-
nerja, je zagotovo ne bi 
sprejel. Razvoj dogodkov, ki 
sem jih prej naštel, me je 
vseeno nekako pripeljal 
med trenerje. Vse je šlo po-

časi, korak za korakom, se-
daj pa sem zabredel tako 
globoko, da me je delo v 
trenutni skupini zasvojilo.

Ni veliko judo klubov v Slo-
veniji, ki imajo v svojih vr-
stah judoiste s posebnimi 
potrebami. Trening teh oseb 
je zagotovo izziv za vas?
V Sloveniji je vedno več ta-
kih klubov. Skoraj vsako 
leto se najde kakšen nov 
klub, ki v svoje vrste sprej-
me osebe s posebnimi po-
trebnimi. Znotraj Judo zve-
ze Slovenije smo vedno bo-
lje organizirani preko komi-
sije za inkluzivni judo. Do-
bro smo povezani, vedno 
več je bilo tudi finančnih 
sredstev. Žal je še večji na-
predek ustavila koronakri-
za. Sam trening inkluzivne-
ga juda je zame lažji, kot so 
bili trening pri običajni sku-
pini. Izziv ni toliko judo, 
ampak vse ostale zadeve, ki 
treninge spremljajo. 

Osebe s posebnimi potreba-
mi iz vašega kluba so zelo 
uspešne na tekmovanjih.
Uspehi so prisotni že kar 
nekaj časa. Medalje ne 
osvajamo samo na domačih 
tekmovanjih, ampak tudi v 
mednarodni konkurenci. 
Medalje in pokali z medna-
rodnih tekem so spodbuda 
za vse naše člane za še bolj-
še delo in seveda tudi zame. 
Tisti, ki šele začenjajo, pri 
vrstnikih vidijo, kam se z 
dobrimi delom da priti. Na-
nje sem najbolj ponosen, 
ko se dobro borijo, ne glede 
na končni uspeh. Če priga-
rajo klubu kakšen pokal, 
smo ga pa kot ekipa tudi 
veseli.

Je zanje dovolj tekmovanj?
Doma imajo vsako leto dr-
žavno prvenstvo. Gremo 
tudi na tekme v tujino, seve-
da glede na finančne zmo-
žnosti. Sodelujemo s klubi 
iz Avstrije in Italije. V Slove-
niji največ sodelujemo s klu-
bi iz Ljubljane, Kopra, Celja 
in Murske Sobote. Trenutno 
žal tekmovanj ni zaradi zna-
nih razmer.

Ste zadovoljni s pogoji za 
trening?
Smo skromni. Treniramo v 
mali telovadnici na Blejski 
Dobravi in z njo smo zado-
voljni. Med vsemi, ki treni-
rajo, jih šest tekmuje. Tre-
nutno sem sam trener za 
vse, kar ni najlažje. Potre-
bovali bi še enega trenerja, 
ki bi delal s temi šestimi, ki 
tekmujejo, sam pa bi se po-
svetil novincem. En trener 
je dovolj za deset tekmoval-
cev. Pri osebah s posebnimi 
potrebami je številka dru-
gačna, en trener naj bi bil 
za dva tekmovalca.

Marca ste v telovadnici na 
Blejski Dobravi pripravili 
trening inkluzivnega juda. 
Je bila promocija uspešna?
Glede na opazovanje šte-
vilk se promocija glede fi-
nančnega stališča obrestu-
je. Znotraj te promocije se 
prodajajo risbice otrok za-
poslenih v Mercatorju na 
internetni dražbi. Do zdaj 
je prodano več kot 270 ris-
bic, okoli 590 pa jih je še 
na prodaj. Tu gre za sode-
lovanje Mercatorja, Judo 
zveze Slovenije in Olimpij-
skega komiteja Slovenije. 
Sam na promociji zaradi 
bolezni nisem bil prisoten, 
zato bi se rad lepo zahvalil 
predsednici kluba Jani Jer-
kovič, ki je dogodek orga-
nizirala, karateistki Tjaši 
Ristič ter kolegici Viktoriji 
Oblak Pečnikar, ki sta na-
mesto mene vodili trening, 
ter vsem ostalim, ki so se 
dogodka udeležili ali pa 
kako drugače pomagali pri 
promociji. Ali bomo zaradi 
promocije dobili kakšnega 
novega člana, bomo pa še 
videli.

Je kakšen pogoj, da se osebe 
s posebnimi potrebami pri-
družijo vašemu klubu?
Predznanje ni potrebno, te-
lesna pripravljenost tudi ne. 
Lahko se nam pridruži vsak, 
ki ima voljo. Tudi če ima 
oseba slučajno telesne ali 
duševne oviranosti, so to 
samo ovire, judo pa je eno 
od orodij za njihovo prema-
govanje. To zgovorno kaže 
naša skupina inkluzivnih 
judoistov.

Koronavirus bo pustil 
posledice
Judo klub Jesenice, katerega trener je triintridesetletni Jaka Kolbl z Blejske Dobrave, ima v svojih 
vrstah tudi judoiste s posebnimi potrebami.

Jaka Kolbl, trener v Judo klubu Jesenice / Foto: osebni arhiv

Matjaž Klemenc

Uvod Alpske lige seže v se-
zono 2016/2017 in jeseniški 
hokejisti so od vsega začetka 
njen del. Lanska sezona se 
je zaradi koronavirusa kon-
čala po rednem delu. Četrt-
finale, v katerem so imeli 
Jeseničani za nasprotnika 
Asiago, se je na žalost kon-
čal brez končnice in končne-
ga zmagovalca. Sezone 
2016/2017, 2017/2018 in 
2018/2019 so se za »žele-
zarje« končale z izpadom v 
polfinalu. Letos smo upali, 
da bo šlo za stopničko ali 
celo dve stopnički višje. V 
končnico so startali z druge-
ga mesta in s tem imeli do 
polfinala prednost domače-
ga igrišča. 
Že četrtfinale s Cortino je 
bilo zelo zanimiva in napeta 
zgodba. Res je, da so Jeseni-
čani četrtfinale dobili s 3 : 0 
v zmagah, a so se morali še 
kako potruditi, da so izločili 
Cortino, ki jih je v treh tek-
mah dodobra izmučila. V 
polfinalu so za tekmeca do-
bili neugodni Asiago. Že 
prva tekma je pokazala, da 
gre za zelo izenačeni ekipi, 
kjer bodo odločale malenko-
sti. Prva tekma na Jesenicah 
se je končala šele po podalj-
šku, po 73 minutah. Za 
končnih 4 : 3 je zadel Mašič. 
Ostale tri gole sta prispevala 
Jezovšek, ki je zadel dvakrat, 
ter Sodja. Drugo tekmo v 
Asiagu so izgubili s 4 : 1. Za 
vodstvo Jesenic z 1 : 0 je za-
del Hebar. Zadnji, četrti gol 
so prejeli v prazno mrežo, 
ko so poizkušali s šestimi 
igralci v polju, brez vratarja. 
V tretji tekmi so Jeseničani 
izgubili prednost domačega 
igrišča. Tekmo so slabo za-
čeli, saj so po osmih minu-
tah že zaostajali z 0 : 2. Na 
srečo se niso vdali. Naredili 
so preobrat in na zadnjo tre-
tjino so šli s prednostjo 3 : 2 
(Dumić, Sodja, Šturm). Za-
dnja tretjina, kar se tiče go-
lov, je pripadla Asiagu. Na 
začetku tretjine so v pol mi-

nute preobrnili na 4 : 3. 
Končni rezultat 5 : 3 so dose-
gli z golom v prazno mrežo. 
Po porazu doma so mnogi 
Jeseničane že odpisali. Tre-
ner Mitja Šivic in igralci 
niso bili takega mnenja. 
Verjeli so, da lahko odločil-
no tekmo pripeljejo v Pod-
mežaklo, in uspelo jim je. 
Za zmago s 3 : 2, ko je zadel 
Planko, so potrebovali 75 
minut. V rednem delu sta 
zadela S. Rajsar in Stojan. V 
odločilni tekmi se žal ni iz-
šlo in še en finale Alpske 
lige je splaval po vodi. Jese-
ničani so z golom Sodje po-
vedli z 1 : 0, a dva gola go-
stov v drugi tretjini sta pri-
nesla končni rezultat 1 : 2. 
Bolj se je tekma bližala h 
koncu, bolj so gostje igrali 
trdo, na mejah dovoljenega. 
Najbolj padata v oči dva oči-
tna prekrška nad Tomaževi-
čem (udarec z roko v glavo 
in klasično spotikanje). Zato 
se ne gre čuditi, da je mirne-
mu Tomaževiču prekipelo, 
naredil je prekršek in dobil 
dve kazenski minuti, kar je 
pomenilo zelo malo možno-
sti za podaljšek. 
Želja Jeseničanov za finale 
je bila velika in njihovo raz-
očaranje na koncu toliko 
večje. 
Jeseničani so v Alpski ligi 
doma le trikrat izgubili. V 
rednem delu po podaljšku z 
Linzem in v polfinalu dva-
krat z Asiagom.
Z izpadom v Alpski ligi pa 
za Jeseničane še ni konec 
sezone. Nadaljevanje tek-
movanj je odvisno od tega, 
kdaj bo Olimpija končala 
finale z Asiagom. Verjame-
mo, da Olimpijo čakajo tež-
ke tekme, a na utrujenost 
Olimpije ni pretirano raču-
nati. Ko se pomerita Jeseni-
ce in Olimpija, je prisoten 
poseben adrenalin. Če pa 
gre še za finale državnega 
prvenstva, je ta še večji. Te-
žave se pozabijo in na teh 
tekmah šteje le končna 
zmaga. Prvak se slavi, sre-
brni gre hitro v pozabo …

Zakleti finale
S porazom v peti tekmi polfinala so jeseniški 
hokejisti zaključili letošnjo zgodbo v Alpski ligi. 
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Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce deluje mobilna paliativna 
enota, ki je edina takšna 
enota v državi. Pred dnevi je 
zaznamovala desetletnico 
delovanja; prvo leto so v njej 
obravnavali osemdeset paci-
entov, lani pa že 750. Vodja 
enote je zdravnica, speciali-

stka anesteziologije Mateja 
Lopuh, ki je pred desetimi 
leti tudi orala ledino na pod-
ročju paliativne oskrbe pri 
nas. 

Oskrba na domu
Kot pojasnjuje, je paliativna 
ali blažilna oskrba namenje-
na lajšanju motečih simpto-
mov kronične neozdravljive 
bolezni. Do nje je upravičen 
vsak pacient, ki trpi zaradi 
kronične neozdravljive bole-
zni. Oskrba se večinoma 
izvaja na pacientovem 
domu, zaposleni v enoti pa 
skrbijo za lajšanje simpto-
mov napredovane bolezni. 
Izvajajo tudi nekatere nujne 

posege, kot so punkcije, 
obenem pa nudijo pomoč 
pri težkem spopadanju z 
neozdravljivo boleznijo, in 
to tako bolniku kot svojcem. 
V zahtevnih okoliščinah 
spopadanja z neozdravljivo 
boleznijo vodijo tudi pogo-
vore z bolnikom in svojci. 

Obravnava je brezplačna
V enoti si prizadevajo, da 
bolnikom zagotovijo kako-
vostno življenje do zadnje 
minute, in to doma. Večina 

jih namreč želi biti oskrbo-
vanih v domačem okolju. 
"Delež bolnikov, ki umrejo 
doma, vseskozi presega 
osemdeset odstotkov," pravi 
Lopuhova. 
Za obravnavo v mobilni 
paliativni enoti bolnik pot-
rebuje napotnico, obravna-
va pa je brezplačna. Kot je 
pojasnila Lopuhova, imajo 
pacienti in njihovi svojci 
tudi možnost telefonskega 
posveta 24 ur na dan vse 
dni v tednu. 

Že od samega začetka enota 
sodeluje z društvom Palias, 
ki ga vodi Anže Habjan. V 
desetih letih so razvili pro-
gram brezplačne izposoje 
medicinskotehničnih pripo-
močkov, ki bolnikom omo-
gočajo kvalitetnejše bivanje v 
domačem okolju. Razvili so 
prostovoljsko negovalno 
mrežo, s katero hudo bol-
nim zagotovijo negovalno 
podporo in s tem razbreme-
nijo svojce. Izvajajo pa tudi 
program žalovanja za svojce.

Lajšajo simptome 
neozdravljive bolezni
Gorenjska je edina regija, ki po zaslugi mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Jesenice težko 
bolnim zagotavlja paliativno oskrbo v domačem okolju. Pokličejo lahko 24 ur na dan vse dni v tednu.

Zdravnica Mateja Lopuh je orala ledino na področju paliativne oskrbe pri nas. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob desetletnici mobilne 
paliativne enote so v 
Splošni bolnišnici Jesenice 
izdali zloženko o paliativni 
oskrbi in delovanju 
mobilne paliativne enote.

Urša Peternel

Mateja Verdinek je specialis-
tka interne medicine na kar-
diološkem oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice. Kot pra-
vi, je v času, ko se ves planet 
bori z novim koronaviru-
som, videti, kot da ljudje 
pozabljamo na druge, a prav 
tako hude nenalezljive bolez-
ni. Med njimi so tudi srč-
no-žilna obolenja in ključna 
dejavnika tveganja zanje, 
visok krvni tlak in holesterol. 
"Če prištejemo še spremen-
jeno življenjsko rutino z 
neredno prehrano slabše 
kakovosti, manj gibanja, 
nenehnim strahom, stre-
som in negotovostjo, dobi-
mo skrb vzbujajočo sliko," 
opozarja zdravnica.
Visok krvni tlak in zvišane 
vrednosti holesterola sta 

"tiha ubijalca", zato je treba 
biti pozoren na določene 
simptome. Pogosto prizade-
neta tudi mlade ljudi, velik 
del vzrokov tiči v sedanjem 
načinu življenja, ki vodi v 
stiske, stres, anksioznost, 
pomemben razlog pa je tudi 
napačen način prehranjeva-
nja s predelano hrano z veli-
ko soli in transmaščob. 
"Poudarila bi, da so k ome-
njenima dejavnikoma tvega-
nja najbolj nagnjene osebe, 
ki imajo te bolezni že v dru-
žinski anamnezi. Če so že 
pri njihovih starših in soro-
jencih odkrili visok krvni 
tlak ali holesterol, obstaja 
verjetnost, da ga bodo tudi 
pri njih. V družini, kjer so se 
posamezni člani že pred 50. 
letom starosti srečali s srčni-
mi in žilnimi zapleti, je 
prav, da vsi drugi že po 30. 

letu začnejo spremljati vre-
dnosti obeh dejavnikov tve-
ganja, z rednim merjenjem 
krvnega tlaka in laboratorij-
skim merjenjem ravni hole-

sterola, dobro pa je opraviti 
tudi slikovno diagnostiko 
žil," svetuje zdravnica in pri-
poroča redno merjenje krv-
nega tlaka prav vsakomur, 
moškim po 35., ženskam pa 
po 40. letu starosti.
"Smernice za arterijsko 
hipertenzijo omenjajo, da je 
mejna vrednost krvnega tla-
ka 140/90, vsaka višja vred-
nost, ki jo namerimo doma, 
je že znak, da moramo obi-
skati zdravnika. Pomagal bo 
s svetovanjem sprememb v 
življenjskem slogu posame-
znika ter opravil kontrolo in 
potrebne preiskave. Kadar 
vrednosti krvnega tlaka 
sežejo do 150/90 in več, pa 
je pogosto že treba uvesti 
terapijo. Pri holesterolu je 
nekoliko drugače. Zdravnik 
bo vsakomur določil indivi-
dualno mejno vrednost na 

podlagi družinske in osebne 
anamneze, aktualnih izvi-
dov in življenjskega sloga."
Tako pri povišanem holeste-
rolu kot pri hipertenziji je 
pomembno zgodnje odkrit-
je in začetek zdravljenja, 
poudarja sogovornica in 
dodaja, da so na voljo učin-
kovita in varna zdravila, tudi 
tako imenovana kombinira-
na zdravila za hkratno zdra-

vljenje holesterola in arterij-
ske hipertenzije. V eni table-
ti so združene učinkovine za 
dve bolezni, ki navadno 
potekata z roko v roki. 
Ob tem pa sogovornico skrbi, 
koliko bolnikov se zaradi epi-
demije in strahu pred okuž-
bo ni odzvalo na pregled. 

"Seveda pa tudi nas skrbi, 
kaj bo pokazal čas, koliko bo 
tudi v naši regiji poznega 
odkritja bolezni. Bojim se, 
da bo šlo za pomemben 
odstotek populacije. Kot 
povsod je tudi pri nas prese-
jalni del močno zašepal, sto-
rili smo vse, kar smo z ome-
jenimi kapacitetami lahko. 
V prihodnjih letih nas goto-
vo čaka veliko dela, če bomo 

hoteli posledice odstraniti 
oziroma obvladati. Verja-
mem pa, da je splošna popu-
lacija zdaj dojela, da je skrb 
za zdravje v rokah vsakega 
posameznika, da je vsakdo 
odgovoren za svoje zdravje 
in lahko zanj tudi največ 
naredi."

Med epidemijo srčno-žilna 
obolenja niso izginila
Visok krvni tlak in povišan holesterol sta »tiha ubijalca«, pogosto prizadeneta tudi mlade ljudi.

Mateja Verdinek, 
specialistka interne 
medicine v Splošni 
bolnišnici Jesenice 

»V naši bolnišnici smo pri covidnih bolnikih, ki 
so imeli žilne bolezni že izražene, denimo pri 
tistih z aterosklerozo, ugotovili, da je njihovo 
zdravljenje potekalo bistveno težje kot pri 
bolnikih, ki te bolezni niso imeli. Dejstvo pa je, 
da gre za bolezen z zelo različnimi kliničnimi 
slikami, vsakega pacienta je treba obravnavati 
individualno, v skladu z njegovimi izvidi, 
zdravljenja ne moremo posploševati,« o 
povezavi s covidom-19 pravi Mateja Verdinek.

Urša Peternel

Zdravstveni dom Jesenice 
že vrsto let pripravlja Dan 
zdravja, ki je bil letos zaradi 
epidemije odpovedan. V 
Zdravstvenovzgojnem cen-
tru Jesenice so zato pripravi-
li kar interaktivni Teden 
zdravja na daljavo 2021. Na 
spletu so vsak dan delili 
aktualne vsebine, zanimive 
teme, nudili možnost ano-
nimnega zastavljanja vpra-
šanj in možnost spletne kle-

petalnice. Med drugim so 
predstavljali temeljne posto-
pke oživljanja s smernicami 
v času epidemije, govorili o 
zdravi in uravnoteženi pre-
hrani, duševnem zdravju, 
telesni dejavnosti po prebo-
lelem covidu-19 in o stresu 
ter načinih sproščanja za 
otroke in mladostnike.
Ker je Teden zdravja sovpa-
dal s festivalom Meteorita, 
so za festival pripravili tudi 
tri spletna predavanja o glo-
binah človeškega telesa.

Teden zdravja 
potekal na daljavo

Diplomirana medicinska sestra Nevenka Vrhovnik iz 
Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice je pripravila spletno 
predavanje z naslovom Globine srca in srčni infarkt. 
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Sedemnajstega aprila zaznamujemo svetovni dan hemofili-
je. Z neozdravljivo dedno boleznijo strjevanja krvi v Sloveni-
ji živi 229 oseb, po svetu več kot milijon. Sodobno zdravlje-
nje, ki temelji na preprečevanju krvavitev, danes osebam s 
hemofilijo omogoča aktivno življenje skoraj brez omejitev. 
Ob tem dnevu sta Društvo hemofilikov Slovenije Ljubljana 
in Krvni bratje – Društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi 
Slovenije v sklopu akcije ozaveščanja na tisoč naslovov nak-
ljučno izbranih oseb v Sloveniji poslali klobčič rdeče volne z 
navodili, da prejemnik klobčič podari naprej in izbrancu s 
simbolno gesto obljubi pomoč, ko jo bo ta potreboval. Foto-
grafije klobčičev prejemniki objavljajo tudi na Facebooku.

Klobčiči rdeče volne
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Ivanka Korošec

Sredi marca je devetdeset let 
dopolnil Jože Kus. Že dolgo 
živi v Hlebcah pri Lescah, a 
je bil vedno tesno povezan 
tudi z Jesenicami, kje se je 
kot drugi od treh otrok v de-
lavski družini rodil 13. mar-
ca 1931. "Ubogati sem mo-
ral, tako kot še danes," se s 
hudomušnim nasmehom 
spominja otroštva. "Stano-
vali smo takoj za šolo, med 
odmori sem lahko pritekel 
domov po kos kruha. Med 
vojno je bilo težko – po hra-
no so hodili vsi od partiza-
nov do 'ta belih', mama ni 
nikoli vedela, kdo bo prišel 
pred vrata."

Spomin na bombni 
napad
Spominja se bombardiranja 
Jesenic. Prvega marca leta 
1945, ko so vsi že željno pri-
čakovali svobodo, so zave-
zniška letala bombardirala 
železniško postajo, od koder 
so se nemški vojaki vračali v 
Nemčijo. A bombniki so le-
teli previsoko in povzročili 
so veliko škode in žrtev med 
civilnim prebivalstvom. "Za-

dnja bomba je padla blizu 
nas, a naša hiša je ostala 
cela, sosedova je bila malo 
poškodovana, vse naslednje 
pa so se zrušile …" 

Najprej železarna, nato 
Vatrostalna
Po vojni je naredil delovod-
sko nato pa srednjo tehnič-
no šolo, kasneje je izobraže-
vanje zaključil kot inženir 
organizacije dela. Najprej se 
je zaposlil v železarni, nato v 
jugoslovanski Vatrostalni, ki 
je imela takrat okoli tri tisoč 
delavcev. Mnogo je službe-
no potoval po vsej Jugoslavi-
ji, še zlasti po Makedoniji in 
Črni gori. Nato je postal di-
rektor jeseniškega dela pod-
jetja in ga uspešno vodil, saj 
so bili s približno tristo za-
poslenimi po prihodku dru-
gi najboljši, po uspehu po-
slovanja pa najboljši v okvi-
ru celotnega podjetja.

"Usodno" gledališče
"Še kot mladenič sem igral v 
jeseniškem gledališču. V 
mnogih igrah sem bil samo 
statist, če pa ni bilo vloge 
zame, sem pri vratih vsto-

pnice trgal. V gledališču 
sem spoznal tudi svojo bo-
dočo ženo. Kot gimnazijka 
je hodila na predstave, jaz 
pa sem že pred koncem igre 
prišel v dvorano, da sem jo 
lahko gledal od strani."
Poročila sta se leta 1954. Ro-
dil se jima je sin Boris, se-
dem let za njim še hčerka 
Simona. Zgradila sta si novo 
hišo v Hlebcah. Danes njun 
rod nadaljujejo že pravnuki. 

Ljubezen do letenja
Vse od mladih nog je bila 
njegova velika ljubezen tudi 
letalstvo. Vključil se je v Ae-
roklub Jesenice in že leta 
1947 se je na plavških trav-
nikih na Jesenicah učil leteti 
z jadralnim letalom Vrabec. 
Za jadralnega pilota se je šo-
lal na tečajih letenja na Blo-
kah, v Ribnici in v Zveznem 
jadralnem centru Vršac. 
Tudi njegova sestra se je 
navduševala za letenje, am-
pak se je kmalu odpovedala 
tej želji, saj tedaj ženske 
niso imele možnosti v takih 
športih, pove. 
Jože se spominja dogodka, 
ko ju je v Ribnici obiskal 
oče. Prav tisti dan sta se pri-

petili manjši nezgodi, ene-
mu letalu sta popustili opor-
nici, drugo je pristalo v kro-
šnji drevesa, pripoveduje. 
"Očeta je zelo skrbelo in 
naju je po vsej sili hotel 
spraviti domov, a brez uspe-
ha. Vrniti se je moral kar 
sam. Ko sva s sestro prišla 
domov, se je mama jezila, 
češ naj nikar ne hodiva do-
mov, če se bova ubila. Seve-
da sem ji obljubil, da naju v 
tem primeru res ne bo …" 

Najmlajši učitelj v državi
Lahko se pohvali z nazivom 
državnega prvaka za leto 
1949, saj sta na prvenstvu 
Jugoslavije v jadralnem lete-
nju v Rumi skupaj z Marja-
nom Slanovcem zasedla 
prvo mesto. Srebrni znak 
jadralnega pilota je pridobil 
med prvimi. Istega leta je 
uspešno naredil tečaj za uči-
telja letenja. Takrat je bil, 
star 18 let, najmlajši učitelj 
letenja v Jugoslaviji. 
Na področju šolanja jadral-
nih pilotov je bil dejaven več 
kot dvajset let. V tisočih star-
tih z jadralnim letalom Roda 
"na vitlo" je izšolal mnoge 
generacije jadralnih pilotov. 

Letel je kar s 25 tipi jadral-
nih letal in 18 tipi motornih 
letal. 

Sodelovanje letalcev z 
železarno
Dokler je obstajal Aeroklub 
Jesenice, je bil nekaj manda-
tov njegov tajnik ali predse-
dnik. V upravnem odboru 
gorenjskega, pozneje Alp-
skega letalskega centra Le-
sce, pa je bil neprekinjeno 
od leta 1955 do 1992. Prav 
Jože Kus je bil tisti, ki je leta 
1962 predlagal uvedbo 
stranske gospodarske dejav-
nosti centra in tudi poskrbel 
za obliko dela – proizvodnjo, 
ki jo je lahko opravljal vsak 
član, če le ni bil len. Železar-
na je vse športne in kulturne 
dejavnosti takrat izdatno 
podpirala in financirala in 
Jože je skupaj z Leonom 
Mesaričem pripomogel, da 

so člani kluba z zaslužkom 
od dela pri obnovi peči ali pa 
s proizvodnjo drugih izdel-
kov postavili hangar in kupi-
li marsikatero letalo.

"Olimpijski krog"
Leta 1992 je prenehal leteti, 
nekaj let kasneje pa je pre-
nehal tudi aktivno sodelova-
ti v klubu. Vendar gre še 
celo dandanes vsak dan do 
letališča in nazaj. Pravi, da 
je to njegov olimpijski krog, 
dolg približno pet kilome-
trov. 
Na vprašanje, kaj še dela in 
počne, pa brez pomisleka 
odgovori: "Našo ubogam." 
Poročena sta že 67 let in za 
konec je povedal, kaj je po-
membno za srečen zakon: 
"Upoštevaj dve preprosti 
točki: prva – žena ima vedno 
prav; druga – kadar žena 
nima prav, glej prvo točko."

Pestrih devet 
desetletij Jožeta Kusa
Na Jesenicah rojeni Jože Kus je sredi marca praznoval visok jubilej – devetdeset let. Dolgoletni 
direktor uspešnega podjetja in strasten letalec se rad spominja svoje bogate življenjske poti, njegovi 
dnevi pa so tudi v visoki starosti pestri in aktivni. 

Jože Kus, devetdesetletnik

U s t v a r j a l c i  č a s a   (46 .  d e l )

"Kar slabe volje sem, siten, 
počutim se sam sebi ško-
dljiv, če vsak dan ne napra-
vim vsaj enega dobrega 
dela," pravi 71-letni Stane 
Arh z Jesenic, iz znamenite 
Kurje vasi. Njegovo bogato 
življenjsko pot krasi izje-
mna dinamičnost, iz njega 
izžareva stalni ustvarjalni 
duh. 
"Moja vedoželjnost in želja 
po raziskovanju sta kriva, da 
sem odšel v neznani svet in 
se šele po štiridesetih letih 
odsotnosti vrnil na Jesenice 
kot upokojenec. Strastno 
sem v Ljubljani študiral fizi-
ko, ki me je pritegnila že v 
osnovni šoli. Zanimala me 
je pestrost življenja, zato 
sem treniral karate, se preiz-
kusil v plezanju, bil član fo-
togrupe Šolt, pisal novinar-
ske prispevke za Radio Štu-
dent, bil sem predsednik 
Študentskih domov Ljublja-
na. Potegnili so me tudi v 
politiko, a sem hitro izstopil 
za vse večne čase."
Stane je kot diplomirani in-
ženir fizike poklicno kariero 

začel na fakulteti, naprej je 
iskal izzive v industriji, v 
Rudniku urana v Žirovskem 
vrhu, na Upravi za jedrsko 
varnost, pred upokojitvijo je 
postal učitelj. "V šoli so bila 
moja najlepša poklicna leta. 
Učence sem navduševal za 
matematiko, fiziko in astro-
nomijo, jih seznanjal z naj-
novejšimi znanstvenimi od-
kritji."
Po upokojitvi je spoznal nov 
svet, prepleten z dejavnost-

mi in konjički, da jih kar ni 
mogoče prešteti. Petnajst let 
je prostovoljec v Domu dr. 
Franceta Bergelja, rad pri-
skoči na pomoč vsakemu, ki 
ga prosi. 
"V Društvo upokojencev Je-
senice sem se vključil zaradi 
druženja, predvsem na izle-
tih in na pohodih. Spoznal 
sem čudovite prijatelje in 
vesele upokojence, ki se ne 
pritožujejo nad osamljeno-
stjo, ki znajo premagati bo-
lezni in znajo uživati življe-
nje v sedanjosti. Nalezel 
sem se njihovega optimiz-
ma. Organiziram dejavno-
sti, ki jih upokojenci potre-
bujemo in nam polepšajo 
dan. Oblikoval sem spletno 
stran, v devetih letih smo 
našteli že skoraj tristo tisoč 
ogledov. Uvedel sem obve-
ščanje po elektronski pošti, 
sem fotograf in zapisovalec 
društvenih dogodkov. Skr-
bim za izobraževanje upo-
kojencev z raznimi predava-
nji. Razvili smo verižni eks-
periment in z njim sodeluje-
mo v medgeneracijskih pro-

jektih po šolah in vrtcih. V 
sodelovanju z Ljudsko uni-
verzo Jesenice smo z med-
narodnim projektom izpe-
ljali Verižni eksperiment v 
Trbovljah, Italiji, na Polj-
skem in Hrvaškem. Boris 
Bregant je znal ustvariti eki-
pe, ki delujejo samostojno z 
vodjo, zato pa smo eno naj-
bolj aktivnih društev v Slo-
veniji."
Na Ljudski univerzi Jeseni-
ce obiskuje sekcije za geo-
grafijo, kulturno dediščino 
in angleščino. Aktiven je pri 
študijskem krožku Ohranja-
nje kulturne dediščine, so-
deluje pri astronomskem 
društvu Nova, pri festivalu 
Meteorita in organizira po-
hod Po poti meteorita na 
Planski vrh. 
Od kod vsa ta energija? 
"Energijo črpam iz dejstva, 
da je življenje lepo, če ga ži-
viš intenzivno. Nikoli nisem 
maral biti le gledalec, hotel 
sem biti izvajalec. Televizija 
je požiralec časa in se mi zdi 
dolgočasna, zato sem jo po 
14 dneh nesel nazaj v trgovi-

no." 
Natrpan urnik, za povrh še 
konjički, se da vse skupaj 
usklajevati? "Vse obveznosti 
zapisujem v notes, da ni 
prekrivanja. Pojem v mo-
škem pevskem zboru dru-
štva, plešem v Folklorni sku-
pini Juliana, plešem družab-
ni ples v Kranju, grem ple-
sat ven na živo muziko, rad 
hodim v hribe, kolesarim, 
smučam in srfam." 
V koronačasu je marsikaj 
drugače? "Osebno sem se 
prilagodil razmeram, ki jih 
narekujejo ukrepi, in delam, 
kar mi je všeč. Življenja še 
vedno ne zapravljam. Ne 
pustim se prestrašiti in no-
čem postati tiha, pokorna 
ovca. Če mi je usojeno, da se 
bom okužil, se pač bom. Če 
sem odporen, bom prebolel. 
Poznam kar nekaj ljudi, ki 
so bolezen že preboleli, 
vem, da se je pametneje ce-
piti in se s tem morda izo-
gniti okužbi. Prvič sem bil 
že cepljen."
Stanetov življenjski moto: 
Bolje, da si, kot da te ni!

Stane Arh: Življenje je lepo,  
če ga živiš intenzivno

Stane Arh
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V Glasbeni šoli Jesenice vsa-
ko pomlad na trgu pred šolo 
pripravijo Glasbeno tržnico, 
na kateri otrokom predstavi-
jo glasbila in ples, na ogled 
pa povabijo jeseniške, žirov-
niške in kranjskogorske 
osnovnošolce od prvega do 
petega razreda. Letos, ko je 
druženje onemogočeno, pa 
so Glasbeno tržnico posneli 
kar v prostorih šole. Ogled 
je vodil učitelj Drejc Pogač-
nik, inštrumente pa so po 
glasbenih družinah predsta-
vili ostali učitelji na šoli.
Pozabili pa niso niti na vrt-
čevske otroke in na njihov 
svet glasbe, zanje so posneli 
Glasbeno pravljico. Tako 
Glasbena tržnica kot Glas-
bena pravljica sta na ogled 
na spletni strani šole.
"Na ta način želimo otroke 
in mlade navdušiti nad uče-
njem glasbil in plesa, kajti 

lepota, ki jo nudi denimo 
igranje na glasbilo, vložen 
trud, nastopi, druženje z 
vrstniki, individualen pris-
top učitelja k učencu, dajejo 
veliko notranjega zadovolj-

stva in prispeva k zdravemu 
razvoju mladostnika in dru-
žbe," je povedala pomočnica 
ravnateljice Karin Vrhnjak 
Močnik. V šoli sicer k vpi-
su že vabijo nove učence, 

zbiranje prijav bo potekalo 
med 3. in 12. majem, pri-
javnice bodo na voljo na 
spletni strani šole, spreje-
mni preizkus pa bo predvi-
doma 13. maja. 

Predstavitev glasbene 
šole v filmčku
Namesto Glasbene tržnice na trgu pred šolo so letos v Glasbeni šoli Jesenice pripravili spletno 
predstavitev šole. Vpis za novo šolsko leto bo potekal med 3. in 12. majem na spletni strani šole.

Učitelj Gašper Breznik je predstavil družino trobil.

Odprta je spletna fotografska razstava dijakov Gimnazije 
Jesenice. Sodelujejo dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. 
Fotografije so nastale kot likovne naloge pri predmetih liko-
vna umetnost, likovno snovanje in ITS. Na razstavi je na 
ogled več kot sto fotografij, sodeluje pa kar petdeset dijakov. 
Razstava je na ogled s pomočjo spletne aplikacije Artsteps 
(povezava na spletni strani Gimnazije Jesenice). Razstavo je 
pripravila profesorica Sonja Janša Gazič.

Spletna fotografska razstava dijakov gimnazije

Na spletni razstavi je na ogled več kot sto fotografij.

V Glasbeni šoli Jesenice ob materinskem dnevu tradicional-
no nastopajo prvošolci. Letos so pripravili kar dva čudovita 
koncerta, ki pa sta potekala na daljavo. Učenci so pokazali, 
kaj vse so se v tem letu že naučili, četudi se od doma šolajo 
že dlje kot v šoli.

Prvošolci ob materinskem dnevu

Prvošolec Anže Bezlaj s trobento

VABI K VPISU
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej                  
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, 

kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon,  
oboa, fagot, kitara, harfa, citre, tolkala, trobenta, 

pozavna, rog, tuba, petje, orgle

SKUPINSKI POUK
GLASBA:

GLASBENI VRTEC – otroci, stari 3 in 4 leta
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let

GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let 
BALET:

BALETNI VRTEC – otroci, stari 4 in 5 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let

BALET – otroci, stari 9–11 let

Zbiranje prijav za vpis bo potekal 
od 3. do 12. maja 2021 na spletni strani šole:  

www.glasbenasolajesenice.si. 
Dodatne informacije:  

glasbena.sola.jesenice@siol.net.
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VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,

• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,

• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM
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Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice se je pridružila zaz-
namovanju šestdesete obletnice prelomnega dogodka, ko je 
ruski kozmonavt Jurij Gagarin kot prvi človek poletel v veso-
lje. Učenci so sodelovali v mednarodnem dogodku s ključ-
nikom #jaz_sem_gagarin, ki se je začel v Rusiji in se razširil 
po svetu. Tako so sodelujoči objavili posnetek ali fotografi-
jo, povezano z obletnico in Gagarinom. Na jeseniški šoli so 
objavili fotografijo, na kateri so učenci obraze prekrili s 
podobo Gagarina in napisom v ruščini Jaz sem Gagarin. 
Nosilna raketa Vostok je vesoljsko plovilo Vostok-1 v orbito 
izstrelila 12. aprila 1961. Jurij Gagarin je na startu rekel: 
"Pojehali!", kar bi v slovenščino lahko prevedli kot "Gremo!" 
Na poletu je v 108 minutah enkrat obkrožil Zemljo.

Jaz sem Gagarin
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Urša Peternel

"Ne želite si, da bi zboleli," 
pravi Robert Carotta, zdrav-
nik kirurg iz Splošne bolni-
šnice Jesenice, ki živi v Ja-
vorniškem Rovtu. Je pred-
stojnik Urgentnega centra 
Jesenice, od oktobra lani pa 
tudi državni koordinator za 
zagotavljanje posteljnih 
zmogljivosti pri obvladova-
nju covida-19. 

"Kje sem se okužil, še danes 
ne vem. Verjetno v službi, 
saj sem takrat veliko delal 
na urgenci in na covidnem 
oddelku. Najprej je zbolela 
žena, in ko me je obvestila, 
da je pozitivna, sem iz služ-
be odšel domov v strogo izo-
lacijo. Sosedje so nama pod 
balkon nosili košare s hra-
no, midva pa sva si jih z vrv-
jo dvigala v hišo ... Po dveh 
dneh, ko sem delal prek ra-
čunalnika, me je nenadoma 
začelo tresti, temperatura je 
v hipu narasla na 39 stopinj, 
dobil sem glavobol, mrzlico, 
tisto noč sem se nekajkrat 
okopal v lastnem znoju. 
Močno me je začelo boleti 
desno koleno, kjer imam za-
četno obrabo. Čez dan ali 
dva sem izgubil voh in okus; 
okus se je zdaj vrnil, voh še 
vedno ne povsem. Tudi gla-
vobol je vztrajal tri mesece, 
imel sem zoprn občutek 
'polne glave'. Zanimivo pa 
je, da s sapo nikoli nisem 

imel težav, prav tako nisem 
kašljal," opisuje svojo izkuš-
njo z boleznijo, katere posle-
dice še vedno čuti.
Kot pravi, je ena od posledic 
visok krvni tlak, zaradi česar 
mora jemati zdravila. 
"Mogoče sem imel to težavo 
delno že prej in se je s covi-
dom le še poslabšala. Prav 
tako so mi odkrili disfunkci-
jo ledvic. Še tedne po prebo-
leli bolezni sem v hrib sopi-

hal kot stara lokomotiva, 
srce mi je razbijalo, kot da 
mi hoče pobegniti. Šele 
zdaj, po pol leta, čutim, da 
se vračam v polno kondicijo. 
Tako da iz lastne izkušnje 
lahko povem, da te covid res 
podre, je pa dejstvo, da ne 
poznam dveh ljudi, ki bi 
imela isto obliko bolezni. 
Prav tako ne vem, kakšne 
bodo dolgoročne posledice 
bolezni. Zato vsem, ki ga še 
niso preboleli, svetujem: ne 
želite si, da bi zboleli! Ker se 
nikoli ne ve, kakšno obliko 
boste imeli ..."

Virus obdržite zase!
Ob tem pa posebej opozarja 
na upoštevanje zaščitnih 
ukrepov. "Če že dobite virus, 
ga obdržite zase, ne trosite 
ga naokrog! Kar pomeni, da 
sta nujna nošnja mask, raz-
kuževanje rok, poleg tega res 
odsvetujem druženje v zapr-
tih prostorih, saj je na raznih 
zabavah največ prenosov 

okužb. Če zbolite, ostanite 
doma, o okužbi pa obvestite 
vse, s katerimi ste bili v sti-
ku. In predvsem – pojdite se 
cepit! Le s cepljenjem bomo 
izšli iz epidemije, saj virus 
sam od sebe ne bo izginil. 
Virus se namreč razmnožu-
je in se s tem podvaja oziro-
ma multiplicira. Pri tem 
multipliciranju genetske za-
snove nastajajo napake, ki se 
jim reče mutacije. Velika ve-

čina teh mutacij propade, 
nekaj pa je takšnih, ki virusu 
omogočajo večjo agresivnost 
in boljše preživetje. Več ko je 
virusa in bolj ko se širi, bolj 
se razmnožuje in več je mu-
tacij in nevarnosti različnih 
sevov. Če pa si cepljen, si od-
poren na virus in ta se ne 

more razmnoževati v tebi, s 
tem pa tudi ne morejo nasta-
jati novi sevi. To je ključni 
razlog, zakaj se je treba cepi-
ti."

Poleti tudi na morje
Kot dodaja, ne razume nega-
tivne propagande proti cep-
ljenju. "Dejstvo je, da so ce-
piva ena največjih zmag v 

boju proti nalezljivim bole-
znim, vse od črnih koz na-
prej. Čisto vsako zdravilo 
ima stranske učinke in mo-
žen zaplet. Na vsak antibio-
tik si lahko alergičen in imaš 
zaplet. A pretehtati je treba, 
kaj s tem zdravilom oziroma 
cepivom pridobiš. Razu-
mem posameznike, da se 
nočejo cepiti, to je njihova 
individualna pravica, a kot 
narod se moramo cepiti v 

čim večjem številu in s tem 
zaščititi tudi tiste najbolj 
ranljive, ki bi zaradi covida 
umrli," poudarja.
In kako gleda na trenutni ra-
zvoj epidemije? "Število 
okuženih narašča, zboleva 
populacija, ki še ni bila cep-
ljena. Zato je ključno, da 

precepimo starejše od 55 let, 
obenem pa je nujno treba 
upoštevati ukrepe, da zau-
stavimo širjenje virusa in 
zmanjšamo pritisk na bolni-
šnice. Ko bomo cepljeni in 
prekuženi, bomo spet nor-
malno živeli. Do tja pa nas 
čaka še nekaj mesecev. In 
morda bomo julija že lahko 
šli normalno na morje ..."

Ne želite si, da bi 
zboleli za covidom-19
Robert Carotta je zdravnik kirurg iz Splošne bolnišnice Jesenice, ki je lani jeseni tudi sam prebolel 
covid-19. Čeprav je dokaj mlad in v formi, pa posledice bolezni še vedno čuti.

Robert Carotta (letnik 1973) je specialist kirurgije, vrsto let je bil zaposlen kot zdravnik v Slovenski vojski, bil tudi v 
mirovni misiji v Sarajevu, bil je strokovni vodja vojaške bolnišnice Role 2, vrsto let pa vodi tudi zdravstveno službo na 
zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici in tekmah svetovnega pokala biatloncev na Pokljuki. 

»Moje življenje trenutno sta kirurgija in telefon. 
Rekord, ki sem ga postavil novembra lani, je 
bilo za 13 ur in 45 minut klicev na mobilnem 
telefonu v enem dnevu.«
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

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

13 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR



PROSTA DELOVNA MESTA

Na Hidriinih lokacijah na Jesenicah in v Kranju ponujamo priložnosti zavzetim, inovativnim, kompetentnim 
in pozitivnim ljudem, ki želijo soustvarjati Hidriino zgodbo v družbi vodilnih proizvajalcev na področju 
avtomobilskih in industrijskih tehnologij.

Razpisujemo več prostih delovnih mest za delavce 
v proizvodnji za srednje zahtevna dela (m/ž)

Prijave lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: 

zaposlitev@hidria.com ali po pošti na naslov Hidria d.o.o., Spodnja 

Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, s pripisom »ZA RAZPIS«.

Zagotavljamo vam dinamično in kreativno delo, 
osebni in strokovni razvoj z možnostjo izobraževanja, 

napredovanja in stimulativno plačilo.

Podrobnejše informacije ter prijavni pogoji in možnost 

spletne prijave so objavljeni na spletni strani Hidrie.

www.hidria.com

 *Cena velja za Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75, rumene 
Faro barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za to vozilo – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 
bonusom je 11.490 EUR; mesečni obrok je 126 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.01.2021 znaša 8,50% in se spremeni, če se 
spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno 
letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 8.043 EUR; skupni znesek za plačilo 13.808 EUR; stranka v 
primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let oz. 100.000 km in avto kasko zavarovanje 
za 1 EUR za 1. leto. **Do bonusa Staro za novo (je že upoštevan v oglaševani ceni) so upravičeni vsi kupci 
(fizične osebe) novih Peugeot 208 dobavljivih med 1.1. in 30.4.2021. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 
od 3,7 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 94 do 113 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00037 do 0,00072 g/
km. Število delcev: od 0,03 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Za vse, ki ste pred svojim časom
PEUGEOT 208

KASKO ZA 1 €

BON STARO ZA NOVO**

ZA 11.490 €*

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT-SLO-oglas_P-208_A5_nve_v4.indd   1 14/04/2021   23:36
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Janko Rabič

Članice krožka ročnih del 
pri Društvu upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela pod 
vodstvom Marice Blažič 
kljub neprijaznim časom ne 

poznajo počitka. Doživljajo 
pravi razcvet ustvarjalnosti, 
koronavirus jih ne ustavi, ob 
spoštovanju ukrepov nasta-
jajo novi izdelki, posebej so 
uspešne pri vključevanju v 
različne humanitarne pro-

jekte. Letos so ponosne na 
najnovejši dosežek. Članice 
so se prijavile na razpis na 
daljavo Zveze društev upo-
kojencev Slovenije Vezenje 
s humanitarno noto, v okvi-
ru katerega so udeleženke 

na kuhinjsko krpo ali brisa-
čo izvezle motiv po želji, iz-
delek pa namenile ženski v 
sklopu programa Starejši za 
starejše. Izdelavo so v krož-
ku zaupali Boženi Ramuš, 
ki je izvezla motiv na ku-
hinjsko krpo in dva prtička. 
Darilo pa so namenili dolgo-
letni članici krožka Anici 
Kreuzer, ki je dopolnila de-
vetdeset let in prebiva v 
Domu upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenicah. 
Slavljenki ga je izročila Bože-
na Ramuš skupaj s predse-
dnikom komisije za tehnič-
no kulturo v Zvezi društev 
upokojencev Slovenije Bran-
kom Suhadolnikom, ki je ob 
tem izrazil veliko zadovolj-
stvo nad uspešno izvedbo 
razpisa in ustvarjalnostjo 
vseh udeleženk. 
Čestitke sta izrekla tudi vod-
ja krožka Marica Blažič in 

predsednik društva Marjan 
Veber. Predajo so ob obisku 
ob upoštevanju ukrepov iz-
peljali kot presenečenje za 
slavljenko, ki je popolnoma 
uspelo. Zares se je razveseli-
la obiska in darila, saj je bil 
to dan, ki ji je narisal na-
smeh na obraz in ustvaril 
toplino v srcu. 
Anica je dolgoletna članica 
DU Javornik - Koroška Bela, 
kjer je kot prostovoljka ve-
dno z veseljem opravljala 
naloge. Posebej je njeno 
delo vtkano v krožek ročnih 
del, ki ga je šestnajst let tudi 
vodila. Še danes je povezana 
s krožkom, skupaj z drugi-
mi članicami se veseli do-
sežkov. 
V domu upokojencev ohra-
nja zdrav način življenja, 
vsak dan telovadi, udeležuje 
se različnih delavnic in dru-
gih domskih dejavnosti. 

Prijetno presenečenje  
za slavljenko Anico
Članice krožka ročnih del so dolgoletni članici Anici Kreuzer ob njenem devetdesetem rojstnem dnevu namenile posebno darilo.

Božena Ramuš, ki je izvezla motiv na kuhinjsko krpo in dva prtička, in slavljenka Anica 
Kreuzer  

V sklopu projekta Ustvarjal-
ni podjetnik bodo tudi letos 
izdali promocijski katalog 
lokalnih ustvarjalcev. "Če 
slikate, izdelujete nakit, ši-
vate, oblikujete glino ali 
kako drugače ustvarjate in 
svoje izdelke tudi prodajate, 
vabljeni, da se nam pridru-
žite. Sodelovanje je brez-
plačno, pogoji za vključitev 
v katalog pa so ročna izdela-
va izdelkov, urejen statusa 
za prodajo ter da prihajate 
iz občine, ki projekt Ustvar-
jalni podjetnik v letu 2021 
financirajo, to so občine 
Gorje, Jesenice, Kranjska 
Gora in Radovljica," vabijo 
iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske. Rok za po-
sredovanje gradiv je petek, 
14. maj. Prijave in več infor-
macij: Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, Urška 
Luks (urska.luks@ragor.si).

Katalog lokalnih 
ustvarjalcev

V skladu z ukrepi vlade so 
svoja vrata ponovno odprli 
knjižnice in muzeji. Tako so 
odprte vse enote Občinske 
knjižnice Jesenice, delujejo 
po rednem delovnem času. 
Vrata muzejskih hiš pa so 
odprli tudi v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice. 

Knjižnice in muzeji 
spet odprti

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenic so po izredno na-
petem polfinalu na koncu morali priznati premoč 
ekipi Asiaga, ki je serijo tekem dobila s skupnim re-
zultatom 2 : 3.
Začelo se je obetavno. Železarji so dobili domačo 
prvo tekmo po tem, ko so odpor gostov strli v 13. 
minuti podaljška. Za končnih 4 : 3 je zadel branilec 
Bine Mašič. Žal so za tem doživeli dva poraza. Naj-
prej so s 4 : 1 klonili v Asiagu, za tem pa so s 3 : 5 iz-
gubili še v Podmežakli. To je pomenilo, da bi morali 
na četrti in peti tekmi zmagati obakrat, sicer bi bilo 
sanj o finalu konec. 
Četrta tekma se ni začela po željah Gorenjcev, Asia-
go je že v zgodnji fazi tekme prišel do vodstva. Že-
lezarji so se v nadaljevanju zbrali in zaigrali bolje, 
redni del se je končal ob rezultatu 2 : 2. Sledil je po-
daljšek, v katerem smo videli nekaj nedosojenih 
prekrškov, ki so jih zakrivili hokejisti Asiaga, a to Je-
seničanov ni zmedlo in v 75. minuti so po zadetku 
Davida Planka serijo zasluženo izenačili na 2 : 2.
Zadnja, odločilna peta tekma v Podmežakli v prvi 
tretjini ni postregla z zadetki. Prvo polovico druge 
tretjine so rdeči odigrali fantastično. Vseskozi so bili 
precej nevarnejši od nasprotnikov, svojo igro pa so 

kronali z zadetkom. Žal pa se je v 34. minuti zgodil 
'mrk'. Železarji so si v kratkem času privoščili dve večji 
napaki, ki so ju gostje izkoristili in se pred zadnjo tre-
tjino znašli v prednosti z 1 : 2. V zadnji tretjini so izku-
šeni Italijani odlično opravili svoje naloge v obrambi. 
Domačim niso dopustili skoraj nič strelov na svoja 
vrata in prednost uspešno zadržali do konca.
Razočaranje po porazu je bilo veliko. Takole je svoje 
misli strnil kapetan Andrej Tavželj: “Težek poraz na 
koncu. Izgubili smo kljub dejstvu, da smo imeli prvi 
dve tretjini veliko priložnosti in da smo se držali pla-
na, ki smo si ga začrtali pred tekmo. Tudi ta tekma je, 
tako kot vse ostale, šla na gol razlike. Na žalost z 
enim doseženim golom težko zmagaš. Zadnjo tre-
tjino smo poskušali vse. Oni so se, kot že nekajkrat 
med serijo, 'potegnili nazaj' in niso dopuščali veliko 
prostora. Čeprav smo imeli v njihovi obrambni tre-
tjini plošček veliko časa v svoji posesti, si nismo 
uspeli priigrali veliko priložnosti. Na koncu je tako 
Asiago zasluženo zmagal. Žal mi je, da nismo bili mi 
tisti, ki smo se na koncu veselili.”
Pred hokejisti Jesenic je zdaj nekaj dni počitka, po-
tem pa bodo odigrali še težko pričakovano finale 
državnega prvenstva proti Olimpiji.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HOKEJISTI ASIAGA ZAUSTAVILI 
ŽELEZARJE V POLFINALU AHL
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 3. maja 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Urša Peternel

Testo rateških krapov je lah-
ko bodisi krompirjevo bodisi 
vlečeno. Glede na nadev 
poznamo tri osnovne različi-
ce rateških krapov. Najpogo-
steje se pripravljajo skutini 
(skútni krápi/šprêsovi krápi) 
in hruškovi (kôcovi krápi), 
ponekod pa tudi pljučni kra-
pi (plúčni krápi). Osnovna 
sestavina prvih je nepasira-
na skuta, drugih posušene, 
skuhane in zmlete hruške, 
tretjih pa skuhana in zmleta 
pljuča. Navadno so to ovčja, 
lahko so tudi svinjska. Vsem 
trem nadevom dodamo 
polento, popraženo čebulo, 
sol in poper. V skutine krape 
se doda tudi pehtran, v hru-
škove pa sestavine po okusu, 
kot so sladkor, cimet ali kisla 
smetana. Redkeje se pojavlja 
tudi četrta različica nadeva, 
in sicer iz krompirja. To so 
krompirjevi krapi oz. kot jim 
pravijo domačini – čômpovi 

krápi. Iz mešanice nadeva 
nadalje oblikujemo kroglice 
in jih položimo na testo. Na 
sredi ga prepognemo čez 
nadev tako, da krap zapre-
mo. Rob stisnemo in ga obli-
kujemo v »petelinov greben-
ček«. V osoljenem kropu jih 
kuhamo 15–20 minut oz. 
dokler ne priplavajo na gla-
dino kropa. Ko je krap 
kuhan, ga zabelimo z zaseko 
in/ali ocvirki. Kot zabela se 
poleg zaseke oz. ocvirkov 
uporablja tudi »mezelj« ali 
drobtine.

Rateški krapi iz vlečenega 
ali krompirjevega testa
Sestavine: vlečeno testo: 
500 g moke, 2 žici olja, ščep 
soli, 1 jajce, mlačna voda; 
krompirjevo testo: 500 g 
moke, 400 g pretlačenega 
krompirja, malo soli, 1 jajce, 
5 dag masla

Obe testi zamesimo nekoli-
ko trši.

Kôcov nadev: 200 g suhih kôc 
(hrušk), 200 g polente, čebuli-
ca, prepražena na kuhani 
zaseki, sladkor, cimet

Priprava: Suhe hruške – 
kôce skuhamo, odcedimo in 
zmeljemo v aparatu za mle-
tje mesa. Dodamo kuhano 
polento, na zaseki prepraže-
no čebulico, sladkor in 
cimet. Oblikujemo kroglice.
Testo oblikujemo v štruco in 
narežemo na kose, oblikuje-
mo okrogle ploščice in nan-
je damo nadev, kroge zapog-
nemo in stisnemo, da nadev 
ostane notri, ter na koncu 
krap »zašijemo«.
Kuhamo v slanem kropu 15 
minut. 
Kuhane krape prelijemo z 
mezeljnom. 
Za mezelj potrebujemo: 10 
dag masla, 2 zvrhani žlici 
bele moke, pol l mleka, 5 
dag sladkorja. 
Maslo stopimo in na njem 
prepražimo moko, zalijemo 
z mlekom in dodamo slad-
kor. Kuhamo, da se zmes 
nekoliko gosti. 
Mezelj prelijemo čez kuha-
ne krape.

Rateški kocovi krapi
Rateški krapi so narejeni iz testa in polnjeni z različnimi nadevi. Gre za eno najbolj značilnih jedi na 
območju Rateč. Domačini rateške krape poznajo v več različicah. V sklopu projekta KUHAM DOMAče 
sta jih predstavila Tina Brlogar iz TD Rateče in Ambrož Černe iz RAGOR-ja.
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PISATELJ IN

FILOZOF
(HENRI FRED-

ERIC)
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SLOVARČEK: OLGA KACJAN: naša igralka (Povest o dobrih ljudeh),         UPRAVNICA: oskrbnica doma,      AMIEL: švicarski pisatelj (Henri Frederic),
EKVIVALENT: enaka vrednost,     OMEHČAVA: mehčanje,     MARIAN: ameriško žensko ime,     AVANZMA: napredovanje v službi

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=K, 2=U, 3=A, 4=Š, 5=P, 6=L, 7=O, 8=E, 9=C), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
PREDANOST.

Geslo je SKRBIMO ZA VAS TUDI V COVID ČASU. Sponzor 
križanke je GOSTILNICA IN PIZZERIJA CHILLI, Trg Toneta 
Čufarja 3, Jesenice, www.gostilnica-chilli.si, telefon: 059/156-
313. Podarjajo tri nagrade, nakup hrane v višini 20 evrov 
(nagrade niso izplačljive v gotovini). Nagrajenci so: Kaja 
Novosel, Jesenice; Tom Komic, Jesenice; Jože Uršej, Jeseni-
ce. Za nagrade pokličite Gostilnico in pizzerijo Chilli.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je Gostilna pri Jurču na Blejski Dobravi 117a. Tudi v teh težkih časih skrbijo za svoje stranke po najboljših 
močeh. Vse informacije o naročanju dobite po telefonu številka 04/587-44-11. Upajo, da bodo lahko kmalu ob izboljšanih 
pogojih druženja hrano postregli v živo za mizo. Za reševalce križanke so pripravili pet enakovrednih nagrad, zakup hrane 
v vrednosti 10 evrov. 

 
             SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO 
 
 
 

 
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=K, 2=U, 3=A, 4=Š, 5=P, 6=L, 7=O, 8=E, 9=C), od 

leve proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke 

je PREDANOST. 
 

 

   
  

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

 6    7  4  3    
  
 



Prireditve, zanimivosti

15Jeseniške novice, petek, 23. aprila 2021

Nasilje v družini
Policisti so obravnavali prijavo dlje časa trajajočega nasilja v 
družini. Proti osumljencu vodijo predkazenski postopek. V 
še enem primeru prijave pa so policisti obravnavali kršitelja, 
ki je med prepirom udaril partnerko. Prijavo je podala ano-
nimna oseba. Proti kršitelju poteka prekrškovni postopek. 
"Žrtvam svetujemo, naj ne odlašajo s prijavo nasilja v dru-
žini in naj ga prijavijo, ko do njega pride. Prijavo nasilja v 
družini lahko vloži vsakdo – žrtev, priča, otrok, mladoletnik, 
nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove," pou-
darja Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Prevara
Policisti so obravnavali prijavo oškodovanke, da je neznane-
mu klicatelju, ki se ji je predstavil kot računalniška tehnična 
pomoč, posredovala svoje podatke in mu omogočila odda-
ljen dostop do njenega računalnika. Kasneje je ugotovila, da 
bi šlo lahko za zlorabo. Klic je bil iz tujine. "Klicatelj se v 
takih primerih običajno v slabi angleščini predstavi kot 
Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku razloži, da nuj-
no kliče zato, ker njegov računalnik javlja napake, ki naj bi 
bili posledica okužbe računalnika. Prava tehnična pomoč 
vas ne bo prosila za dostop do sistema in ga ne omogočite 
nikomur. Prav tako po telefonu ne dajajte svojih osebnih, 
bančnih in drugih občutljivih podatkov. V primeru, da ste 
goljufom že posredovali podatke o svoji kreditni kartici, ne-
mudoma pokličite svojo banko in kartico blokirajte," svetu-
jejo policisti.

Nesreča traktorista
Na območju Jesenic so policisti obravnavali nesrečo trakto-
rista, ki se je prevračal po pobočju. Okoliščine kažejo, da je 
zapeljal preveč na rob območja. Moški je bil s hujšimi po-
škodbami s helikopterjem slovenske vojske odpeljan v zdra-
vstveno ustanovo.

Drzna tatvina
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo oškodovanke o ta-
tvini denarja iz stanovanjske hiše. Eden od storilcev se ji je 
predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in jo 
zvabil iz hiše, drugi pa je medtem pregledal notranjost ter 
odtujil denar. Dogodek se je zgodil okoli 10. ure dopoldan. 
Storilca sta domnevno uporabljala modro vozilo. "Ne zapu-
ščajte bivališč za ljudi, ki jih ne poznate. Ravno tako jih ne 
spuščajte v stanovanja ali hiše. Če se pri vas pojavi kdo, ki 
vam nekaj ponuja in vi določene storitve ali izdelka niste 
naročili, ga lahko odslovite. Bodite pozorni zlasti na izgovo-
re o telekomunikacijah. Ponudnik naj vam pusti kontaktne 
podatke, vi pa si vzemite čas in jih preverite, preden z njim 
kam odhajate ali mu kaj razkazujete. Pri drznih tatvinah sto-
rilci odvračajo pozornost tudi ob prodajah prtov, nogavic, 
medicinskih pripomočkov ali pa z iskanjem informacij o 
poti, prošnjah za kozarec vode ... Žrtve so starejši občani," 
opozarjajo na Policijski upravi Kranj.

Policijska kronika

Pošljete SMS s ključno besedo 

 

SKUPAJ  
(darujete 1 EUR) 

SKUPAJ5
(darujete 5 EUR) 

na 1919.

Lepo je deliti.
“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu

in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”
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Iz TIC Jesenice so sporočili, da je informacijska tabla na-
sproti železniške postaje na Jesenicah dobila novo podobo. 
Obnovili so dotrajane nosilce in posodobili vsebino na pa-
noramski karti, ki lepo predstavlja naravne in kulturne zna-
menitosti ter aktivnosti na Jesenicah. "Prvi sprehajalci so 
nas že pohvalili, zato resnično upamo, da bo všeč tudi osta-
lim obiskovalcem našega mesta," je dejala Nena Koljanin iz 
TIC Jesenice.

Obnovljena informacijska tabla

Obnovljena informacijska tabla pri TIC Jesenice

Torek, 27. april 
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri
 

Četrtek, 29. april 
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Ponedeljek, 3. maj
Nastop učencev kljunaste flavte, flavte in klavirja 

ob 18.30 po Zoomu, Glasbena šola Jesenice

Torek, 4. maj 
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 6. maj
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Aktivnosti Mladinskega centra
ONLINE – NA SPLETU

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

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

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

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Staš Hrenič – ROV BERI – WITHOUT CONTROL 
Glasba za sprostitev, www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure: 

DNEVNI KLUB MCJ
Namizne športne in družabne igre, informiranje o 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

Razstave
Do 30. 4.: Božidar Jakac in njegov Jeseniški cikel; iz depojev Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice, likovna razstava

Odpiralni čas: www.gmj.si; @GMJesenice, info@gmj.si; 04 583 35 03

Muzej Kosova graščina

Do 16. 5. Ustvarjalci časa II, fotografsko-dokumentarna razstava, več 
o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, info@gmj.
si; 04 583 34 92. Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij projekta »ROKAVČKI POMAGALČKI« Lare 
Blažič, ki razstavlja fotografije iz delavnic ročnih del, medgeneracij-
skega sodelovanja krožka ročnih del, Društva upokojencev Javornik - 
Koroška bela www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij »Happy Easter« Tinkare Langus 

www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij Hane Langus »Pomlad je tu« 

www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
PORTRET 2021, najboljše fotografije končanega mladinskega foto-
grafskega natečaja

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od ponedeljka 
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 preživlja-
nja prostega časa, vse v skladu z upoštevanjem ukrepov vlade Republike 
Slovenije in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije koronavirusa.

NA VSE OGLEDE VLJUDNO VABLJENI!

Dogodki od 23. aprila do 7. maja

Janko Rabič

Bogato in uspešno dejav-
nost so v Fotografskem dru-
štvu Jesenice letos nadgradi-
li s prijetno in pohvale vre-
dno novostjo, samostojno 
razstavo članic v Foto galeri-
ji v avli Gledališča Toneta 
Čufarja. Med skupaj 64 čla-
ni imajo 21 predstavnic ne-
žnejšega spola in prav njim 
so prvič dali priložnost, da 
se predstavijo širši publiki. 
Pri iskanju motivov in foto-
grafiranju se zlahka posta-
vljajo ob bok krepkejšega 
spola, kar potrjujejo nagra-
de in priznanja na različnih 
razstavah. Na društveni raz-
pis s prosto temo z dvema 

fotografijama so se odzvale 
Barbara Toman, Danica No-
vak, Danila Bricelj, Helena 
Vidmar, Jelka Mihajlovska, 
Jožica Trstenjak, Majda Re-
beršak Iskra, Neva Samec, 
Nuša Čeh, Pia Morič, Silva 
Resman, Stanka Torkar, Ur-
ška Vidmar in Vanda Kle-
menc. Predsednik društva 
Stane Vidmar je ob njihovi 
razstavi poudaril, da so po-
kazale veliko tematsko ra-
znovrstnost, dobro poznava-
nje fotografskih zakonitosti 
in obdelavo fotografij. Dodal 
je, da ne bo ostalo le pri raz-
stavi, saj bodo članice dobile 
priložnost, da se še bolj iz-
kažejo in potrdijo svoje do-
sežke. 

Tokrat razstavljajo 
fotografinje
Na ogled je samostojna razstava članic 
jeseniškega fotografskega društva.

Fotografije članic na razstavi / Foto: Stane Vidmar

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Urša Peternel

Začenja se sezona pohod-
ništva in v jeseniški delovni 
skupini za pohodništvo so 
se odločili, da bodo na parki-
rišču Pr' Čop v Planini pod 
Golico postavili informacij-
sko tablo o tem, kje je ureje-
na pot na Španov vrh. V zad-
njem obdobju namreč opa-
žajo, da velika večina poho-
dnikov svoje jeklene konjič-
ke pusti na parkirišču Pr' 
Čop, zatem pa se poda 
mimo kmetije Smolej - Uric 
po poti na Španov vrh. A 
omenjena pot poteka po 
zasebnih zemljiščih, zato 
bodo s tablo obiskovalce 
naprošali, naj uporabljajo 
uradno planinsko pot. Obe-
nem bo na tabli tudi proš-
nja, naj smeti odnesejo s 
seboj v dolino, privežejo psa 
na povodec in pospravijo 
iztrebke, na kmetijskih 
zemljiščih pa naj zaradi pre-
prečevanja dodatne erozije 
in lažje kmetijske obdelave 
uporabljajo uhojeno pot. 
Uradna pot na Španov vrh 
se začne malce naprej po 
glavni cesti pri koritu, kjer 

stojijo tudi usmerjevalne 
table, in se nato nadaljuje po 
markirani poti do Španove-
ga vrha.

Ob tem so jeseniški marka-
cisti napovedali, da bodo že 
v teh dneh poskrbeli tudi za 
dobro označitev planinske 

poti na odseku, ki vodi skozi 
vas in je med domačini 
znan kot odsek od Kopišarja 
proti Triglavčku.

Na Španov vrh po označeni 
planinski poti
Večina pohodnikov avtomobile pusti na parkirišču Pr' Čop in se nato na Španov vrh poda mimo 
kmetije Smolej - Uric. A pot poteka po zasebnih zemljiščih, zato domačini želijo, da bi obiskovalci 
uporabljali markirano planinsko pot, ki se začne malce naprej po glavni cesti pri koritu, kjer so 
postavljeni tudi smerokazi.

Uradna pot na Španov vrh se začne ob glavni cesti pri koritu, kjer stojijo usmerjevalne 
table, ki jih je izdelal domačin Cena Razingar.

V knjigi je opisana 
življenjska pot 
Tonija Mežana od 
otroških let do
danes. Vse se je 
začelo na majhni 
kmetiji sredi Bleda, 
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o 
tem, da bo nekoč 
zabaval gledalce. 
Njegov pogum in
trdo delo sta ga 
pripeljala vse 
do podžupana 
Občine Bled, ko 
se je
srečal z močjo 
in krutostjo 
političnih elit in 
lobijev...

Toni Mežan
Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika

carodej 

Toni

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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena samo
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Urša Peternel

Potem ko je bila lani v maju, 
v času cvetenja narcis, Plani-
na pod Golico tako obremen-
jena s pločevino, da je bila 
potrebna vzpostavitev popol-
ne zapore ceste že na Jeseni-
cah, so se na Občini Jesenice 
letos odločili za drugačen pro-
metni režim. Tako bo ob treh 

koncih tedna (8. in 9., 15. in 
16. ter 22. in 23. maja) v času 
pričakovanega največjega obi-
ska občudovalcev narcis z 
namenom umirjanja prome-
ta vzpostavljena zapora ceste 
v Planino pod Golico in Javor-
niški Rovt. Za obiskovalce bo 
vzpostavljena brezplačna 
avtobusna linija na relacijah 
Jesenice–Planina pod Golico 

in Jesenice–Javorniški Rovt 
(Pristava). Avtobus z zgošče-
nim voznim redom bo vozil 
med 7. in 18. uro in ustavljal 
na vseh postajališčih javnega 
potniškega prometa na svoji 
relaciji, tudi na postaji Koroš-
ka Bela trgovina, ki je sicer 
izven neposredne linije. Na 
vseh postajah bodo razobeše-
ni vozni redi, prav tako bodo 
objavljeni na spletni strani in 
Facebok profilu Občine Jese-
nice, TIC Jesenice, TD Golica 
in RAGOR-ja. Objavljamo ga 
tudi ob članku.
Osrednje parkirišče za parki-
ranje obiskovalcev bo za 
Občino Jesenice, kjer bo delo-

vala tudi informacijska točka, 
a občane prosijo, da uporabi-
jo tudi druga javna parkirišča 
oziroma naj se na postajališča 
odpravijo peš ali s kolesom. 
Kot tehnična podpora pri ure-
janju prometa bosta sodelova-
la tudi Gasilska zveza Jeseni-
ce in Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo Jesenice.
Kot je povedal Klemen Kli-
nar z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, se bo 
zapora prometa izvajala le 
ob predvidenem največjem 
obisku, torej takrat, ko bo 
napovedano lepo vreme. 
V primeru, da ukrepi vlade 
zaradi epidemioloških raz-

mer ne bodo dopuščali avto-
busnega prevoza ali ga bodo 
omejevali, bodo skušali najti 
način, ki bo v največji možni 
meri pripomogel k razbre-
menjevanju prometnih 
površin in naravnega okolja 
v karavanškem delu občine.
Nad projektom umirjanja 
prometa je navdušena tudi 
CIPRA Slovenija, nevladna 
organizacija za ohranjanje 
Alp kot naravnega, kulturne-
ga in življenjskega prostora.
"Ukrep zapore ceste s kombi-
nacijo avtobusnega prevoza 
bo po eni strani omogočil 

okolju prijaznejši obisk obču-
tljive narave, po drugi strani 
pa obiskovalcu ponudil prija-
znejši in brezskrbnejši obisk. 
Pozabiti pa ne smemo tudi 
domačinov, katerih vasi ne 
bodo kot v prejšnjih letih 
'zabite' z avtomobilsko ploče-
vino, kar jim je povzročalo 
veliko preglavic pri vsakdan-
jih opravilih," je ob tem dejal 
Klemen Klinar.
Ob tem velja poudariti, da 
bo prebivalcem vasi pod 
Golico in lastnikom počitni-
ških hiš omogočen prehod 
zapore.

Med narcise letos z avtobusom
Tri konce tednov v maju, ko pričakujejo največ obiskovalcev, bo vzpostavljena zapora prometa v Planino pod Golico in Javorniški Rovt. V obe vasi bodo 
vozili brezplačni avtobusi, osrednje parkirišče za obiskovalce bo pri Občini Jesenice.

Majskih prireditev v Planini pod Golico zaradi 
trenutne situacije letos ne bo, vključno s 
prireditvijo Miss narsis. Zaradi hladnega 
vremena – ponekod je še sneg – narcise letos 
zamujajo, zacvetele bodo kasneje kot običajno. 
Tudi v Plavškem Rovtu, kjer je bilo navadno že v 
aprilu največ cvetočih narcis, bodo letos 
zacvetele kasneje. J. R.

Jesenice, Občina
Odhodi proti Planini pod Golico: 7.05, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05
Odhodi proti Pristavi: 7.44, 8.44, 9.44, 10.44, 12.44, 
13.44, 14.44, 15.44, 16.44

Planina pod Golico
Odhodi proti Jesenicam: 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Pristava
Odhodi proti Jesenicam: 8.42, 9.42, 10.42, 11.42, 13.42, 
14.42, 15.42, 16.42

Več informacij bo na voljo na spletni strani  
jesenice.si/mednarcisezbusom.

Brezplačni avtobusi v času cvetenja narcis

Delavci turškega izvajalca Cengiz Insaat uspešno nadaljuje-
jo kopanje druge cevi predora Karavanke, ta čas so že okrog 
osemsto metrov globoko. 

Osemsto metrov globoko v Karavankah
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