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Urša Peternel

Pred slovesnostjo ob ponov-
ni sprostitvi prometa skozi 
železniški predor Karavan-
ke, ki so ga obnavljali od av-
gusta lani, je skozi predor 
pripeljal posebni vlak Cityjet 

iz Podrožce, z njim pa sta se 
pripeljala slovenski minister 
za infrastrukturo Jernej Vr-
tovec in avstrijska zvezna 
ministrica za varstvo podne-
bja, okolja, energije, mobil-
nosti, inovacij in tehnologijo 
Leonore Gewessler. Kot sta 

na slovesnosti dejala mini-
stra, je odprtje prenovljene-
ga železniškega predora re-
zultat skupnega sodelovanja 
in odličnega partnerstva Slo-
venije in Avstrije. Oba sta 
poudarila pomen vlaganj v 
železniško infrastrukturo 

tudi v prihodnje. Ob tem je 
naš minister Vrtovec zago-
tovil, da bo sledil zgledu svo-
je avstrijske kolegice, ki za 
vožnjo na zasedanja v Bru-
selj pogosto uporablja prav 
vlak.

Slovesnost ob odprtju 
obnovljenega predora 
Na ploščadi ob južnem portalu železniškega predora Karavanke na Hrušici je konec julija potekala 
slovesnost ob ponovni sprostitvi železniškega prometa skozi prenovljeni predor. Lokalni vlaki po 
progi med Jesenicami in Kranjem naj bi začeli voziti 22. avgusta.

Z vlakom sta se skozi prenovljeni predor pripeljala slovenski minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec in avstrijska zvezna ministrica za varstvo podnebja, okolja, energije, 
mobilnosti, inovacij in tehnologijo Leonore Gewessler. / Foto: Gorazd Kavčič

Lokalni vlaki med 
Jesenicami in Kranjem 
naj bi začeli voziti 22. 
avgusta, čeprav naj bi 
se to zgodilo že konec 
julija. A izvajalcu 
gradbenih del na 
odseku med Lescami 
in Jesenicami ni 
uspelo pravočasno 
dokončati vseh 
potrebnih del. Tako po 
progi vozijo le 
mednarodni potniški 
vlaki, medtem ko je za 
vlake v notranjem 
prevozu še vedno 
organiziran 
nadomestni avtobusni 
prevoz. 
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Župan je 
dopust preživel 
na kolesu
Jeseniški župan Blaž Račič je 
tudi letošnji dopust preživel 
na kolesarjenju, z ženo sta 
kolesarila ob Donavi v Avstriji, 
s hčerko pa po Sloveniji.
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Uspeh ne 
pride kar 
sam od sebe
Ema Pšeničnik s 
Slovenskega Javornika je 
letošnja zlata maturantka 
Gimnazije Jesenice.
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Prestižni maseratiji  
z deli z Jesenic
Tudi na Jesenicah izdelujejo 
rotorje in statorje za nova 
povsem električna modela 
Maseratijevih vozil.
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ZANIMIVOSTI

Hrano, ki ostane,  
delijo ljudem
Na Jesenicah je zaživel pro-
jekt Hrana ljudem, ne sme-
tem, v sklopu katerega pro-
stovoljci v trgovskem centru 
Hofer prevzemajo hrano in 
jo odpeljejo ljudem v stiski.
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ZANIMIVOSTI

Čistilna naprava pri 
Koči na Golici
Planinsko društvo Jesenice 
je pri Koči na Golici zgradilo 
čistilno napravo, že lani pa 
so postavili tudi nova dehi-
dracijska stranišča.
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ZANIMIVOSTI

V steni hiše naleteli  
na časovno kapsulo
Pri obnovi hiše so v steni 
našli zazidano skrivnostno 
mazilo, ki ga je pred skoraj 
sedemdesetimi leti izdelal 
Joža Žabkar, farmacevt na 
Jesenicah.

stran 18

Pri Planinskem društvu Jesenice ob bogati društveni in go-
spodarski dejavnosti skrbijo tudi za spodbujanje zdravega 
gibanja širšega kroga prebivalcev v občini in širši okolici. 
Predvsem njim je namenjen Dan jeseniških planincev v 
nedeljo, 29. avgusta. V jutranjih urah se bodo lahko iz raz-
ličnih smeri povzpeli na vrh Golice oziroma do koče jese-
niškega društva. Ob 11. uri se bo pri koči začelo družabno 
srečanje, ki ga bodo zabeležili s pomembnim dosežkom. 
Uradno bodo namenu predali čistilno napravo, ki so jo v 
juliju namestili ob koči. Več o sami investiciji pa pišemo na 
strani 17.

Dan Jeseničanov na Golici

Urša Peternel

Vrtec Angelce Ocepek je ena 
izmed šestih enot Vrtca Je-
senice. V njem je urejenih 
15 igralnic za otroke, prosto-
ri uprave, v kleti pa sta še 
kuhinja in zaklonišče. Stav-
ba iz leta 1980 doslej ni bila 
izolirana, prav tako ni bila 
izolirana streha. Stroški 
ogrevanja so bili visoki, prav 
tako vzdrževanje stavbe. Ob-
čina Jesenice se je zato odlo-
čila za celovito energetsko 
prenovo, ki bo stala 1,1 mili-
jona evrov, pri čemer jim je 
uspelo pridobiti sofinancira-
nje iz Kohezijskega sklada v 
višini dobrih 350 tisoč evrov. 

Preostanek bo zagotovila ob-
čina iz proračuna. Dela so 
začeli junija, izvajalec pa je 
jeseniško podjetje Kovinar 
Gradnje – ST. V sklopu celo-
vite energetske prenove bodo 
izolirali streho in fasado, za-
menjali okna in vrata na 
objektu, poskrbeli za nov sis-
tem ogrevanja in prezračeva-
nja ter namestili varčnejša 
LED-svetila. Junija so vrtec 
izpraznili, otroke pa začasno 
premestili v druge enote. Ker 
v gradbeništvu prihaja do za-
mud pri dobavi materiala, se 
bodo dela nekoliko zavlekla, 
a bo vrtec 1. septembra kljub 
temu sprejel otroke.

Milijonska naložba 
v obnovo vrtca
Največja investicija na področju vrtcev in šol na 
Jesenicah je to poletje energetska sanacija enote 
Vrtca Angelce Ocepek na Plavžu.

Največja investicija ta čas je energetska sanacija enote 
Vrtca Angelce Ocepek na Plavžu. 
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Urša Peternel

Prvi avgust je spominski 
dan občine Jesenice, ko se 
spominjajo prvega oborože-
nega spopada med partizani 
in Nemci na Gorenjskem. 
Osrednja slovesnost je pote-
kala v Kolpernu. Slavnostni 
govornik je bil Milan Rejc, 
predsednik gorenjskega 
pokrajinskega sveta Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije. Kot je pou-
daril, moramo tudi osemde-
set let po začetku druge sve-
tovne vojne spoštovati naro-
dnoosvobodilni boj in se ga 
spominjati. Dejal je, se par-
tizanskega boja ne da izbri-
sati; vedno bo ostal pojem 
boja za svobodo, za svoj 
narod in za ljubezen do svo-
je domovine. »Tisti, ki zgo-
dovino zlorabljajo in spreo-
bračajo v politične namene, 
lažejo. Lažejo, da so bili Slo-
venci med drugo svetovno 
vojno razdvojeni. Velika 
večina Slovencev je med 
drugo svetovno vojno podpi-
rala osvobodilno fronto in 
boj proti okupatorju. Velika 
večina Slovencev je tedaj 
sovražila fašiste in naciste 
ter njihovo nasilje,« je pou-
daril in dodal, da tudi tre-
nutna oblast govori o razd-
vojenosti. »A temu ni tako, 
kar je jasno pokazal referen-
dum proti dopolnitvam 
zakona o pitni vodi,« je dejal 
Rejc in v nadaljevanju zelo 
kritično ocenil ravnanja in 
politiko trenutne oblasti. 
Nastopili so mezzosoprani-
stka Nataša Loborec Perov-
šek s koncertom partizan-
skih pesmi ter Gašper Stojc 
in Manca Bertoncelj, člana 

igralske skupine VI2 pri 
Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice, z gledališko-recita-
cijskim vložkom. 
Zbrane sta pozdravila tudi 
jeseniški župan Blaž Račič 
in predsednik Zveze borcev 
za vrednote NOB Jesenice 
Izidor Podgornik, ki sta se 
že pred slovesnostjo na 
Obranci s polaganjem venca 
pri spomeniku poklonila 
spominu na spopad, ki je 
terjal tudi dve smrtni žrtvi 
Cankarjeve čete. 
Ob spominskem dnevu je 
Zavod za šport Jesenice 
organiziral tudi Noč na 
kopališču Ukova s športni-
mi igrami, delavnicami za 
otroke, glasbo v živo in 
12-urnim dobrodelnim pla-
valnim maratonom.

Proslava ob 
spominskem dnevu
Slavnostni govornik Milan Rejc je dejal, da se partizanskega boja ne da izbrisati; vedno bo ostal 
pojem boja za svobodo, za svoj narod in za ljubezen do svoje domovine. 

Slavnostni govornik je bil Milan Rejc, predsednik gorenjskega pokrajinskega sveta Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. / Foto: Nik Bertoncelj

Nastopila je mezzosopranistka Nataša Loborec Perovšek 
s koncertom partizanskih pesmi.

Že drugo leto zapored enega 
izmed največjih problemov 
– ne le v občini Jesenice, 
ampak globalno – predstav-
lja nevarni koronavirus. Ta 
je precej spremenil običajni 
življenjski ritem, vplival je 
na delovanje različnih druž-
benih podsistemov. 
Najbolj je bilo v tem obdob-
ju obremenjeno zdravstvo, 
podobne obremenitve so 
spremljale delo v domovih 
za starejše in sorodnih usta-
novah, v izobraževanju, 
nekateri deli gospodarstva 
(še posebej gostinska in 
turistična dejavnost) so bili 
ohromljeni. 
Vse nas, torej prebolevnike, 
cepljene, skeptike, ki dvomi-
jo o cepivih (in pristajajo na 
testiranja), povezuje želja, 
da bi nevarni virus pregnali 
in bi se življenje postopoma 
lahko vrnilo v nekdanje 
okvire. Nesporno je, da je to 
javni interes. V javnem inte-
resu torej je, da se življenje 
vrne v običajni ritem.

Kako to doseči, je vprašanje, 
ki zaposluje zdravstvene 
delavce, farmacevte, šolnike, 
gospodarstvenike, predv-
sem pa politike na lokalni, 
državni in nadnacionalni 
ravni ter seveda tudi splošno 
javnost ne le pri nas, ampak 
po vsem svetu. Možnih reši-
tev ni veliko. Pravzaprav se 
mi zdi, da je edina realna 
možnost ta, da se vsi skupaj 
zavedamo pomena podreja-
nja javnemu, skupnemu 
interesu.
Podoben primer iz zgodovi-
ne je star že skoraj petdeset 
let. Tedaj se je v nekdanji 
Jugoslaviji pojavil virus 
črnih koz. Oblast je ukrepa-
la hitro, saj se je zavedala, da 
mora slediti javnemu intere-
su, to je omejitvi širjenja 
nevarne bolezni, saj bi bile v 
nasprotnem primeru (zdrav-
stvene, gospodarske, politič-
ne …) posledice precej huj-
še. V nekaj tednih je bila 
cepljena velika večina prebi-
valcev tedanje države. Viru-
su so na ta način onemogo-
čili nadaljnje širjenje in pov-
zročanje neugodnih posle-
dic za zdravstvo in vse ostale 
družbene podsisteme.
Danes črne koze starejšim 
generacijam predstavljajo le 
še bežen spomin na oddalje-
no zgodovino, mlajšim je 
primer manj znan. A je 
nauk, do katerega so tedaj 
prišli, jasen: če želi družba 
kot celota omejiti širjenje 
nevarnega virusa, je treba 
zagotoviti ustrezno raven 
precepljenosti prebivalstva. 
Vse ostale rešitve bi bile 
nepopolne, delne, virus pa 
bi še naprej imel možnosti 
za širjenje. Nadaljnje širjen-

je virusa črnih koz ni bilo v 
javnem interesu, zato je bil 
odziv oblasti ustrezen, ljud-
stvo cepljeno, nevarni virus 
pa premagan.
V podobnem položaju smo 
danes, ko ugotavljamo, da je 
pripravljenosti za podrejan-
je osebnih interesov vsakega 
posameznika javnemu inte-
resu manj – več pa je deni-
mo razprav o zaščiti osebne 
svobode posameznika. Na ta 
način se torej soočata javni 

interes (po omejevanju šir-
jenja virusa) na eni strani in 
osebni interes (po zaščiti 
osebne svobode) na drugi 
strani. 
To praktično pomeni le, da 
se brez cepljenja celovita 
rešitev za nevarni koronavi-
rus odmika v prihodnost, in 
tako lahko pričakujemo, da 
bo koronavirus še naprej 
ostal med nami in bo vplival 
na življenje na različnih rav-
neh. 
Takšnih dilem med javnim 
in zasebnim interesom, kot 
jih opažamo danes, v obdob-
ju pojava črnih koz v nekda-
nji Jugoslaviji praktično ni 
bilo. Takratna družbena 
(socialistična) ureditev je 
namreč od posameznika ter-
jala, da osebne interese pod-
redi skupnemu, torej javne-
mu interesu, medtem ko 
današnja (liberalna) uredi-
tev na prvo mesto pred sku-
pnost in javni interes posta-
vlja interes posameznika in 
njegovo osebno svobodo.
V obdobju, ki ga živimo, in v 
dilemah, ki jih doživljamo, 
se zdi, da je praktično nemo-
goče najti pomiritev med 
dvema skrajnostma, torej 
med javnim in osebnim 
interesom. 
Tako nas v prihodnje ne bi 
smele presenetiti znova pol-
ne bolniške postelje, nova 
zaprtja (izobraževalnih in 
vzgojnih ustanov, delov gos-
podarstva), omejitve gibanja 
in podobno, kar smo že 
doživeli in česar nočemo 
več. 
Skratka, vsi vemo, kaj hoče-
mo. 
To pa je, žal, tudi vse od 
enotnosti.

Javni interes in 
koronavirus

Župan Blaž Račič

Možnih rešitev ni veliko. Pravzaprav se mi zdi, 
da je edina realna možnost ta, da se vsi skupaj 
zavedamo pomena podrejanja javnemu, 
skupnemu interesu.

Večja prenova pa se obeta še 
eni enoti vrtca, to je Vrtcu 
Julke Pibernik na Cesti 
Toneta Tomšiča 3. Občina 
Jesenice je pred dnevi na 
Upravno enoto Jesenice že 
oddala vlogo za izdajo grad-
benega dovoljenja za novo-
gradnjo. Vrtec sestavljata 
dva objekta, Občina Jesenice 
pa načrtuje rušitev stare 
stavbe iz leta 1940 in grad-
njo nove, malenkost večje. V 
njej bi uredili tri oddelke vrt-
ca, vsak bi imel zunanjo 
teraso oziroma balkon, sani-
tarije in garderobe, stopniš-
ča in dvigalo, pridobili pa bi 

tudi športno igralnico, zbor-
nico (ta je zdaj urejena kar v 
eni od igralnic), garderobe, 
sanitarije, pisarne ter pros-
tore za dodatne dejavnosti 
otrok, tudi knjižnico. Novo-
gradnjo bi s pokritim hodni-
kom povezali z obstoječim 
vrtcem, tako da bi oba objek-
ta skupaj tvorila celoto. Pro-
jekt je vreden 1,4 milijona 
evrov, po načrtu razvojnih 
programov naj bi ga začeli 
prihodnje leto in zaključili v 
letu 2023. 

Druge investicije
Med letošnjimi počitnicami 
se nadaljuje tudi energetska 
sanacija Osnovne šole Koro-

ška Bela, in sicer z ureditvijo 
fasade in zamenjavo oken 
na tako imenovani NOB 
stavbi ter dela oken v stavbi 
tako imenovane nove šole. 
Urejajo tudi kopalnice in 
sanitarije v telovadnici. V 
prihodnje nameravajo ure-
diti še teren za postavitev 
naprav ulične vadbe.
Na Občini Jesenice so na 
Upravno enoto Jesenice že 
oddali tudi vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za 
obnovo telovadnice Osnov-
ne šole Poldeta Stražišarja, 
ki jo bo sofinanciralo mini-
strstvo za šolstvo, obnova 
naj bi se začela junija pri-
hodnje leto. 

Milijonska investicija  
v obnovo vrtca
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Občina Jesenice se je na 
povabilo pobratene Občine 
Trbovlje vključila v Mrežo 
industrijskih mest Inspiraci-
ja. V mrežo je vključenih 47 
industrijskih mest in občin, 
strokovne, raziskovalne in 
znanstvene institucije iz Slo-
venije, Hrvaške in drugih 
držav Evropske unije. Part-
nerji v mreži bodo sodelova-
li pri projektih, ki vključujejo 
industrijsko, tehniško in kul-
turno zgodovino, in skrbeli 
za vključevanje industrijske 
dediščine turistično ponud-
bo. Industrijska mesta naj bi 
preoblikovali v trajnostna 
mesta, degradirana indus-
trijska območja naj bi posta-
la javno dostopne površine. 
Projekt je sofinanciran v 
sklopu programa sodelova-
nja Interreg V-A Slovenija–
Hrvaška 2014–2020.

Jesenice v mreži 
industrijskih mest
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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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Urša Peternel

Hidria bo za nova električna 
avtomobila znamke Masera-
ti izdelala pomembne dele 
elektromotorja. Gre za ro-
torje in statorje, ki nastajajo 
v Hidriini poslovni enoti na 
Jesenicah in v Spodnji Idriji. 
Vgrajeni bodo v povsem ele-
ktrična modela GranCabria 
in GranTurismo, ki ju Ma-
seratti te dni testira v Italiji, 
na trg pa naj bi prišla priho-
dnje leto. 
Kot pravijo v Hidrii, so ta 
pomemben prestižni posel 
na področju elektromobil-
nosti dobili zaradi svojih iz-
kušenj, znanja, inovativnih 
tehnologij ter odličnih re-
zultatov testiranj prototi-
pnih vzorcev pogonskega 
elektromotorja s Hidriinim 
statorjem in rotorjem. Pri 
tem uporabljajo še posebej 
tanke elektropločevine, ki 
zvišujejo izkoristke elektro-
motorja in podaljšujejo do-
met vozila.
Hidria razvojno sodeluje 
tudi pri projektu prenovlje-
nega dirkalnika z imenom 
MC 20, ki je tretji model 
prestižnih električnih avto-
mobilov Maserati.
S tem Hidria cilja na novo v 
nizu pomembnih referenc, 
zaradi katerih ji že vrsto let 
zaupajo vodilni globalni 

proizvajalci vozil in se zato 
kot zaupanja vreden partner 
uvršča med vodilne sou-
stvarjalke sodobne elektro-
mobilnosti, pravijo v podje-
tju, kjer začenjajo tudi mno-

žično proizvodnjo ključnih 
delov elektromotorskega 
pogona za mehke in pri-
ključne hibride za BMW, 
Chrysler, Fiat, Jaguar in 
Land Rover. 

Od leta 2023 do leta 2030 bo 
tem priznanim avtomobil-
skim znamkam zagotavljala 
več kot deset milijonov ko-
sov rotorjev in statorjev. 
Hidria, ki beleži petdesetle-
tnico delovanja, bo tako le-
tos prvič ustvarila več kot 
300 milijonov evrov prihod-
kov. Samo v tem letu bo v 
razvoj vložila 15 milijonov 
evrov in dodatno še 15 mili-
jonov evrov v nove visoko-
tehnološke kapacitete. 

Prestižni maseratiji  
z deli z Jesenic
Tudi na Jesenicah izdelujejo rotorje in statorje za nova povsem električna modela Maseratijevih vozil.

Novi električni Maserati GranTurismo: vanj so vgrajeni trije elektromotorji, za katere 
rotorje in statorje izdelujejo v Hidrii. / Foto: arhiv podjetja 

V vsakem 'superšportniku' bodo vgrajeni po 
trije elektromotorji, ki bodo omogočali pogon na 
vsa štiri kolesa in doseganje hitrosti od nič do 
sto kilometrov na uro v manj kot dveh sekundah.

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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ZEMELJSKI
PLIN

BODITE Z NAMI

Novi in obstoječi uporabniki pri podjetju JEKO, d.o.o. lahko
navzgor zaklenete veljavno ceno za eno ali dve leti s kodo

»ZAKLENEM 1« ali »ZAKLENEM 2«

JEKO, d.o.o. je že vrsto let med najcenejšimi
distributerji zemeljskega plina, za kar se
bomo trudili tudi v prihodnje. Z novo akcijo si

lahko obstoječi in novi odjemalci navzgor
zaklenete veljavno ceno energenta
zemeljskega plina.

Sporočite svoje podatke (ime in priimek, naslov, odjemno mesto
in kodo) na:

• e-naslov: info@jeko.si ali
• naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali
• telefon: 04/5810 440.

Več o akciji na spletni strani www.jeko.si/oskrba-s-plinom

Potek akcije: za
sklenjene

pogodbe do
30.9.2021, veljajo

ugodnosti od
1.10.2021 dalje.

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice so čez poletje pripravili 
več terminov cepljenja proti 
koronavirusu brez predho-
dnega naročanja. Naslednji 
predvideni termini za ce-
pljenje s prvim odmerkom 
cepiva Comirnaty proizva-
jalca Pfizer-BioNTech so v 
četrtek, 26. avgusta, med 7. 
in 14. uro, v četrtek, 2. sep-
tembra, med 18. in 21. uro, 
ter v petek, 3. septembra, 
med 14. in 21. uro. 
Za cepljenje z drugim od-
merkom cepiva naj cepljene 
osebe upoštevajo termine, 
ki so jih ali jih bodo dobili 
ob cepljenju in so zapisani 
na cepilni kartonček. 
Termin za cepljenje s cepi-
vom Janssen proizvajalca 
Johnson & Johnson, kjer je 
potreben le en odmerek, je 
predviden v četrtek, 2. sep-
tembra, med 14. in 16. uro. 
Cepijo tudi otroke, starejše od 
12 let, a mlajši od 15 let mora-
jo priti v spremstvu staršev, 
saj morajo ti podpisati izjavo 
o cepljenju. Cepijo s cepivom 

Pfizerja. Mladostniki nad 18 
let starosti pa se lahko cepijo 
s cepivom Janssen proizvajal-
ca Johnson & Johnson in ce-
pivom Comirnaty proizvajal-
ca Pfizer-BioNTech. Ceplje-
nje poteka v Zdravstvenem 
domu Jesenice, vhod je z za-
dnje strani. 
Cepilni center Zdravstvene-
ga doma Jesenice pa ceplje-
nje opravlja tudi v Gasil-
skem domu Mojstrana, v 
Zdravstveni postaji Kranj-
ska Gora in Zdravstveni po-
staji Žirovnica. V Gasilskem 
domu Mojstrana bo ceplje-
nje potekalo v sredo, 25. av-
gusta, med 14. in 15. uro, in 
sicer s cepivom Janssen. Z 
istim cepivom bodo cepili 
tudi v Zdravstveni postaji 
Kranjska Gora v četrtek, 26. 
avgusta, med 14. in 15. uro, 
in v Zdravstveni postaji Ži-
rovnica v sredo, 1. septem-
bra, med 14. in 15. uro. 
Občani občin Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica 
se lahko cepljenja udeležijo 
na kateri koli od omenjenih 
lokacij, ne glede na občino 
prebivališča.

Cepljenje brez 
naročanja
V ZD Jesenice poteka cepljenje brez naročanja.
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Jeseniški župan Blaž Račič 
je poudaril, da železniški 
predor Karavanke predstav-
lja enega pomembnejših 
objektov na železniški 
povezavi med zahodno in 
južno Evropo. Povezuje pa 
tudi sosednji deželi, ljudi, 
podjetja in druge organiza-
cije ter je poleg avtocestne-
ga predora ena ključnih 
prometnih povezav na tem 
območju. Župan se je 
zahvalil vsem, ki so sodelo-
vali pri prenovi, posebej pa 
še domačinom s Hrušice za 
potrpežljivost. Ob tem je 
izrazil upanje, da bodo čim 
prej zgradili tudi protihru-
pno zaščito ob progi, s 
čimer se bo dvignila kako-
vost bivanja na Hrušici. 

V sklopu varnostno-tehnič-
ne nadgradnje so predor v 
celoti prenovili, zamenjali 
spodnji ustroj, uredili 
intervencijske hodnike, 
namestili nove signal-
no-varnostne naprave, 
sodobne telekomunikacij-
ske sisteme in sisteme 
požarne varnosti in učin-
kovitega reševanja v prime-
ru nesreč. 
Poleg tega so odstranili en 
tir, tako da je proga le še 
enotirna. Na odseku od pre-
dora do železniške postaje 
Jesenice so obnovili tudi 
poltretji kilometer odprte 
proge ter objekte ob progi, 
kot so propusti, prečkanja 
ceste in mostički. Na samem 

platoju ob predoru so zgra-
dili nove tehnične prostore z 
bazenoma za gašenje v pri-
meru požara in za odpadne 
vode ter čistilno napravo. 

Restavrirali so tudi portal 
predora.
Gre za skupni projekt Slove-
nije in Avstrije, tudi izvaja-
lec je bil skupni, avstrijsko 

podjetje Strabag. Prenovo 
sta financirali Slovenija in 
Avstrija, uspeli pa so prido-
biti tudi sofinanciranje iz 
kohezijskih sredstev EU. 

Slovesnost ob odprtju 
obnovljenega predora

Proga skozi predor in do železniške postaje Jesenice je po novem le še enotirna. 

Jeseniški župan Blaž Račič se je zahvalil tudi domačinom za potrpežljivost in izrazil 
upanje, da bodo čim prej zgradili tudi protihrupno zaščito ob progi.

Urša Peternel

Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin bodo jeseni 
začeli izvajati prenovljeni 
program magistrskega štu-
dija Napredna zdravstvena 
nega (mag./2l.). Kot je poja-
snila dekanja doc. dr. Sanela 
Pivač, v programu sodeluje-
jo priznani strokovnjaki, 
visokošolski učitelji, ki pri-
hajajo iz kliničnega okolja, 
program pa so prenovili 
prav na osnovi potreb klinič-
nega okolja.
Študijski program ima tri 
smeri, in sicer Napredna 
zdravstvena nega in razvoj 
profesije, Napredna zdrav-
stvena nega odraslih v pri-
marnem zdravstvu ter 
Napredna zdravstvena 
nega v duševnem zdravju 
in psihiatriji.
"Glede na velike potrebe po 
kadrih na področju akutne 
in kronične obravnave v 
ambulantah družinske 
medicine smo program 
dopolnili z vsebinami s tega 

področja. S tem bomo omo-
gočili nadgradnjo znanja 
diplomiranih medicinskih 
sester, ki delujejo v referen-
čnih ambulantah na primar-
ni ravni. Naslednje pereče 
področje je duševno zdravje 
v družbi, kjer so potrebe po 
magistrih zdravstvene nege 
na primarni ravni velike, saj 
se odpirajo Centri skupnost-
ne psihiatrije v skladu z 
Nacionalno strategijo razvo-
ja duševnega zdravja v Slo-
veniji. Ta smer študija je 
zasnovana na način, da bo 
pokrila tudi potrebe na 
sekundarni in terciarni psi-
hiatrični obravnavi," je poja-
snila dekanja. Ob tem je 
poudarila tudi odgovornost 
za razvoj poklica diplomira-
ne medicinske sestre, dopol-
njevanje znanja in sposob-
nosti, ki so potrebne za raz-
voj kompetentnega izvajalca 
zdravstvene nege. 
Vodja delovne skupine za 
prenovo programa 2. sto-
pnje je bila prof. dr. Brigita 
Skela Savič. 

Prenovljen 
magistrski študij
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin bodo 
jeseni začeli izvajati prenovljeni program 
Napredna zdravstvena nega.

Urša Peternel

V jeseniškem javnem komu-
nalnem podjetju Jeko oprav-
ljajo tudi pogrebne in poko-
pališke storitve. Epidemija 
koronavirusa je lani vplivala 
tudi na poslovanje v tej deja-
vnosti. Tako se je povečalo 
število pokojnikov in v pod-
jetju so lani opravili za 23 
odstotkov več pogrebnih 
svečanosti in za 24 odstot-
kov več prvih prevozov 
pokojnikov. Skupaj je bilo 
opravljenih 626 prvih pre-
vozov in izvedenih 380 
pogrebnih svečanosti. To 
pomeni 70 pogrebov več kot 
leto prej in 121 prvih prevo-
zov več kot v letu pred epide-
mijo. Poslovanje pogrebne 

in pokopališke službe je bilo 
tako lani pozitivno, ustvarili 
so za 48 tisoč evrov presež-
ka, kar je za 80 tisoč evrov 
več kot leto prej. "Razlog je 
predvsem v povečanem šte-
vilu pokojnikov, po obsegu 
izvajanja del izstopata mese-
ca november in december," 
so zapisali v Jeku. Ob tem so 
poudarili, da so bili v začet-
ku lanskega leta postavljeni 
pred izziv, saj se je zaradi 
covida-19 povečalo število 
pokojnikov, zato so morali 
poskrbeti za zaščitno opre-
mo in zalogo zaščitnih sred-
stev za zaposlene. Kljub 
povečanemu obsegu dela pa 
so, so poudarili, za vse 
pokojne poskrbeli z visoko 
mero dostojanstva.

Več pokojnikov, 
pozitivno poslovanje
V javnem komunalnem podjetju Jeko so lani 
zaradi epidemije opravili za četrtino več pogrebov 
kot leto prej.

Pokopališče na Blejski Dobravi je eno od štirih v 
upravljanju podjetja Jeko. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Na slovesnost pa 
ministrstvo ni 
povabilo krajanov 
Hrušice, ki so leto dni 
morali potrpežljivo 
prenašati hrup, prah 
in onesnažene ceste.

Urša Peternel

Na gorenjski avtocesti pri 
Hrušici je v začetku meseca 
prišlo do nove prometne 
nesreče, v kateri je umrl 
voznik osebnega vozila, slo-
venski državljan, ki je trčil v 
zaradi kolone ustavljeno 
tovorno vozilo na voznem 
pasu. Gre za precej nevaren 
odsek, priznava Bojan Kos s 

Policijske uprave Kranj, v 
zadnjih petih letih je polici-
ja tam obravnavala šest nes-
reč s smrtnim izidom, in 
sicer pet v podobnih okoli-
ščinah, eno pa na avtocest-
nem priključku. 
"Večina prometnih nesreč s 
tragičnim izidom je posle-
dica trka oziroma naleta 
osebnih vozil v zadnji del 
stoječega tovornega vozila," 

je povedal Kos. "Odsek je 
najbolj nevaren v času od 
nedelje zvečer do ponedelj-
ka popoldan zaradi nedelj-
ske omejitve prometa tovor-
nih vozil nad 7,5 tone. Na 
slovenski strani omejitev 
traja do 21. ure, v Republiki 
Avstriji pa do 22. ure. Zas-
toj nastane po sprostitvi 
prometa," je dodal Kos in 
zatrdil, da je policija ves čas 

trajanja zastojev prisotna 
na tem delu avtoceste. 
"Ob zastojih upravljavec 
ceste vsakič poskrbi za 
ustrezno signalizacijo, pred 
krajem zastoja pa je postav-
ljena prometna signalizaci-
ja, ki na več odsekih označu-
je kolono in znižuje omeji-
tev hitrosti," je dodal Kos.
Trajna rešitev stoječih kolon 
pred predorom Karavanke 
pa bo, kot menijo pristojni, 
izgradnja druge cevi, ki še 
poteka.

Že šest žrtev zaradi 
trčenja v kolono
V začetku meseca je na avtocesti pri Hrušici prišlo do nove prometne 
nesreče, v kateri je voznik trčil v zaradi kolone ustavljeni tovornjak.

V zadnjih petih letih je 
policija na tem delu 
avtoceste obravnavala 
šest nesreč s smrtnim 
izidom.
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Urša Peternel

Od sredine julija na parkiri-
šču pri pokopališču na Blej-
ski Dobravi velja nov režim 
parkiranja. Za vozila, ki so 
parkirana več kot eno uro in 
pol, je treba plačati pet evrov 
parkirnine. Izjema so zapo-
sleni v pogrebni službi, cve-
tličarni in gostinskem loka-

lu, ki še naprej parkirajo 
brezplačno, potrebujejo pa 
dovolilnico, ki jo dobijo pri 
upravljavcu parkirišča. Prav 
tako je parkiranje še naprej 
brezplačno za svojce umrlih 
v času poslovilnih slovesno-
sti, dovolilnico dobijo pri 
upravljavcu pokopališča, to-
rej javnem komunalnem 
podjetju Jeko.

Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, so nov parkirni 
režim uvedli predvsem 
zato, ker so poleti na parki-
rišču pogosto parkirali obi-
skovalci soteske Vintgar z 
avtomobili, avtodomi in av-
tobusi. To pa je večkrat 
onemogočalo parkiranje 
obiskovalcem pokopališča. 
Parkirišče je po novem raz-

deljeno na cone, ki so ozna-
čene. V coni 1 so parkirna 
mesta, namenjena zaposle-
nim v pogrebni službi, cve-
tličarni in gostinskem loka-
lu. Cona 2 je namenjena 
svojcem umrlih. Cona 3 pa 
je namenjena ostalim obi-
skovalcem in ima 172 par-
kirnih mest. Ta cona omo-
goča brezplačno parkiranje 

do ene ure in pol, kar zado-
šča za obisk pokopališča, 
predstavlja pa manj časa, 
kot ga večina turistov pora-
bi za obisk Vintgarja. Po 
preteku ene ure in pol pa 
do 20. ure je predvideno 
plačilo parkirnine v višini 5 
evrov, kar je enako kot na 
parkirišču v Podhomu na 
drugi strani soteske Vint-

gar. Tri mesta so namenje-
na parkiranju avtobusov, 
posebej pa je označeno, da 
avtodomi med 20. uro zve-
čer in 8. uro zjutraj na par-
kirišču ne smejo parkirati.
Parkirnino bo treba plače-
vati v obdobju od aprila do 
konca septembra, za nad-
zor pa skrbi medobčinsko 
redarstvo.

Parkirnina na Blejski Dobravi
Od sredine julija je za parkiranje, daljše od ure in pol, pri pokopališču na Blejski Dobravi treba plačati pet evrov parkirnine. Izjema so svojci umrlih, ki v 
času poslovilnih slovesnosti lahko parkirajo brezplačno, in zaposleni v pogrebni službi, cvetličarni in gostinskem lokalu, ki imajo posebno dovolilnico.

Postavljena sta dva parkirna avtomata, eden ob glavnem vhodu na pokopališče, drugi pa v 
bližini avtobusne postaje. / Foto: Tina Dokl

Parkirišče je po novem razdeljeno na štiri cone, od katerih ima vsaka svojo ureditev glede 
možnosti (brezplačnega) parkiranja.

Urša Peternel

Prvega oktobra bo brez po-
štne poslovalnice ostala tudi 
Hrušica. Na Pošti Slovenije 
so pojasnili, da jim kljub 
večletnemu iskanju rešitev 
ni uspelo najti partnerja, ki 
bi odprl pogodbeno pošto. V 
zadnjih desetih letih naj bi 
se po podatkih Pošte Slove-
nija število opravljenih stori-
tev v poslovalnici na Hrušici 
zmanjšalo za osemdeset od-
stotkov. Zato so sklenili, da 
bodo poštno poslovalnico 
zaprli oziroma preoblikovali 
v pismonoško pošto. In kaj 
to pomeni? "Pri pismonoški 
pošti prebivalci opravljajo 
storitve pri pismonoši med 
dostavo pošiljk. Gospodinj-
stva lahko po telefonu vna-
prej naročijo obisk pismono-
še na domu in pri njem od-
dajo pošiljke, plačajo UPN-
-obrazce (položnice), vplača-
jo poštne nakaznice, dvigne-
jo denar z osebnih računov 
pri Novi KBM, kupijo znam-
ke, ovojnice, dopisnice, kar 
je še posebej primerno za 
starejše in manj mobilne 
prebivalce," so pojasnili.
Predsednik Krajevne sku-
pnosti Hrušica Janez Marin-

čič je povedal, da so o načr-
tovanem zaprtju imeli sesta-
nek z vodstvom Pošte in 

tudi pri županu, a odločitev 
ostaja nespremenjena: prve-
ga oktobra bodo poštno po-

slovalnico v kraju zaprli. 
"Žal je tak trend, zapirajo 
manjše poslovalnice, ki naj 
bi bile nerentabilne, kar naj 
bi dokazovali podatki o obi-
sku," je po sestanku pove-
dal Marinčič, ki bi si želel, 
da bi bila poštna poslovalni-
ca lahko odprta vsaj nekaj 
ur na dan. Okrog dva tisoč 
krajanov Hrušice bo tako 
zdaj odvisno od pošte na Je-
senicah, kako bo delovala 
tako imenovana pismono-
ška pošta, pa si za zdaj ne 
znajo predstavljati. Po za-

gotovilih pristojnih iz Pošte 
Slovenije naj bi bile izku-
šnje dobre in tudi na Blej-
ski Dobravi, kjer so poštno 
poslovalnico najprej spre-
menili v pogodbeno pošto, 
leta 2018 pa potem zaradi 
skromnega obsega opravlje-
nih storitev povsem zaprli, 
naj bi bilo tako. 
Poklicali smo predsednika 
Krajevne skupnosti Blejska 
Dobrava Antona Hribarja, 
ki si je takrat močno priza-
deval, da bi Blejska Dobrava 
ohranila pošto. Kot je dejal, 
so z zaprtjem pošte krajani 
zagotovo na slabšem, četu-
di deluje pismonoška pošta. 

Krajani res opravljajo neka-
tere storitve kar pri pismo-
nošah, a kot je dejal Hribar, 
jih je treba naročiti en dan 
vnaprej, poleg tega pa do-
stava deluje samo dopol-
dne. Tako se dogaja, da kra-
jani, ki jih dopoldne ni 
doma, popoldne še vedno 
morajo na pošto na Jeseni-
ce po priporočene pošiljke 
ali pakete. V času epidemije 
so se pred pošto vile dolge 
vrste, kajti naenkrat sta bila 
v poslovalnici lahko samo 
dva obiskovalca. Tako veči-
na krajanov še vedno pogre-
ša poštno poslovalnico v 
kraju.

Hrušica bo ostala brez pošte
Pošta Slovenije bo prvega oktobra zaprla poštno poslovalnico na Hrušici in jo spremenila v 
pismonoško pošto. 

Poštna poslovalnica na Hrušici bo odprta le še do 1. oktobra. / Foto: Janko Rabič

Na Hrušici so že pred časom ostali tudi brez 
trgovine, nimajo niti bankomata, četudi je 
predsednik KS Hrušica Janez Marinčič nedavno 
ponovno poslal prošnjo več bankam, naj 
postavijo vsaj bankomat. A je dobil odgovor, da 
je ta zaradi premajhnega števila dnevnih dvigov 
premalo rentabilen ... "Zdaj je za vse treba na 
Jesenice!" je nezadovoljen predsednik KS.

Z zaprtjem še ene poslovalnice v občini se ne 
strinja niti jeseniški župan Blaž Račič. Kot je 
dejal, je Pošta Slovenije poslovalnico na Hrušici 
želela zapreti že pred časom, a so takrat dosegli 
dogovor, da poslovanje nadaljujejo. "Že takrat 
smo opozarjali, da skrajševanje delovnega časa 
ni primerna rešitev, saj to na dolgi rok ustvarja 
spiralo, ki se je zdaj iztekla v zaprtje," je dejal 
Račič in poudaril, da so na nedavnem sestanku 
s predstavniki Pošte Slovenije ponovno vztrajali, 
da pošta na Hrušici ostane. Zdaj bodo krajani 
Hrušice poštne storitve morali opravljati na 
Jesenicah, kar pomeni dodatne vožnje. "V 
obdobju, ko se vlagajo znatni napori v 
spodbujanje trajnostne mobilnosti in si 
prizadevamo za nižanje izpustov toplogrednih 
plinov v ozračje iz prometa, zaprtje poštne 
poslovalnice na Hrušici tudi s tega vidika ni 
prava odločitev," je dejal.
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Na Občini Jesenice že nekaj 
let spodbujajo trajnostno 
mobilnost in zgled tovrstne 
mobilnosti tudi na počitni-
cah je prvi mož občine, 
župan Blaž Račič. Dopust 
je tudi letos, tako kot običaj-
no, preživel na kolesu; z 
ženo sta kolesarila ob Dona-
vi v Avstriji, s hčerko pa po 
Sloveniji. 
"Z ženo sva z vlakom – traj-
nostno – pripotovala do 
Welsa in od tam naprej 
nadaljevala s kolesom proti 
Linzu in Dunaju. Po tednu 

dni kolesarjenja in treh dne-
vih na Dunaju sva se tudi 
domov vrnila z vlakom. 
Kolesarjenje po urejenih 
kolesarskih stezah ob reki 
Donavi nama je omogočilo 
spoznavanje krajev in njiho-
ve zgodovine ter ljudi. Obis-
kala sva nekaj zanimivosti 

ob poti, med drugim nekda-
nje koncentracijsko taboriš-
če Mauthausen, rojstno hišo 
enega najbolj znanih avstrij-
skih slikarjev Oskarja 
Kokoschke v Pöchlarnu, sli-
kovito opatijo v Melku, ki se 
pne na skalni pečini nad 
reko, seveda pa tudi cesarski 

palači Schönbrunn ter Hof-
burg na Dunaju. Ves čas sva 
se na bregovih reke, ki ni 
bila modra, ampak rjava, 
spraševala, kje naj iščeva 
modrino reke Donave, ki jo 
je tako lepo uglasbil Johann 
Strauss mlajši v znameni-
tem valčku An der schönen 
blauen Donau (Na lepi mod-
ri Donavi). Prepričala sva se 
tudi, kakšen dunajski zrezek 
naredijo, kakšen okus ima 
saher torta in ali je cesarski 
praženec, ki je bil najljubša 
sladica cesarja Franca Jože-
fa, priljubljen tudi v današ-

njih časih," je svoj dopust 
opisal župan. Kot je dodal, 
pa je nekaj dni na kolesarje-
nju preživel tudi s hčerko, s 
katero sta se odpravila na šti-
ridnevno potovanje od Jese-
nic do Kopra. 
"Opravila sva pot od doma 
skozi Škofjo Loko, Žiri, 
Logatec, Postojno in Divačo 
do Kopra in skupaj prevozila 
okoli dvesto kilometrov. 
Spoznavala sva različne geo-
grafske značilnosti pokrajin, 
skozi katere sva se vozila, 
posamezne kraje ob poti in 
značilnosti, poleg tega pa 

obiskala še nekaj zanimivih 
izletniških točk, kot sta na 
primer dvorec Visoko v Pol-
janski dolini in Postojnska 
jama. Hkrati sva ugotavljala, 
da je ob poti še nekaj zani-
mivosti, ki jih bo še treba 
obiskati, a si bo treba za 
obisk vzeti nekaj več časa. 
Tako na seznamu za ogled 
ostajajo Rupnikova linija, 
Predjamski grad, Nanos, 
nekatere jame na Krasu in 
druge zanimivosti. Za pre-
nočitve sva uporabila tudi 
turistični bon," je še povedal 
župan Račič.

Župan je dopust preživel na kolesu
Jeseniški župan Blaž Račič je tudi letošnji dopust preživel na kolesarjenju, z ženo sta kolesarila ob Donavi v Avstriji, s hčerko pa po Sloveniji. 

Županova soproga Marta in kolesi nekje ob Donavi / Foto: osebni arhiv

Župan Blaž Račič z ženo, v ozadju dvorec Belvedere s parkom na Dunaju

"Prepričala sva se tudi, kakšen dunajski zrezek 
naredijo, kakšen okus ima saher torta in ali je 
cesarski praženec, ki je bil najljubša sladica 
cesarja Franca Jožefa, priljubljen tudi v 
današnjih časih ..."

Dne 27. julija so se na Hrušici spomnili streljanja talcev na 
ta dan leta 1942, na izgnane družine in vse žrtve druge sve-
tovne vojne. Čeprav je tragični dogodek že odmaknjen v 
preteklost, domačini nanj ohranjajo spoštljiv spomin. K 
spomeniku na Belem polju sta cvetje položila član sveta 
Krajevne skupnosti Hrušica Uroš Posušen in predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB  Jesenice Izidor Podgornik. 
Najstarejša krajanka Francka Leskovar se je z osebno pripo-
vedjo spomnila težkih časov narodnoosvobodilnega boja. 
Cvetje so odnesli tudi na grobišče ustreljenih talcev v Drago 
pri Begunjah. 

Počastili spomin na ustreljene talce

K spomeniku na Belem polju sta cvetje položila član sveta 
Krajevne skupnosti Hrušica Uroš Posušen in predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice Izidor Podgornik.

V krajevni skupnosti Podmežakla na Jesenicah letos že dru-
gič niso za krajevni praznik organizirali tradicionalnega 
pohoda in srečanja krajanov na Zakopih na Mežakli. Člani 
sveta KS so ocenili, da bi zaradi avtobusnih prevozov težko 
zagotovili spoštovanje vseh ukrepov za preprečevanje širje-
nja koronavirusa. V počastitev spomina na začetek delova-
nja okrožnega odbora OF za jeseniško-radovljiški okoliš sta 
predsednica sveta KS Alma Rekić in predsednik krajevne 
borčevske organizacije Aleksander Jernejc položila venec in 
cvetje k spomeniku na Zakopih. Krajevna skupnost ga je leta 
1981 postavila v spomin desetim partizanom, ki so med 
narodnoosvobodilnim bojem izgubili življenja v tem delu 
Mežakle. 

Namesto srečanja položitev venca in cvetja

Predsednica sveta KS Alma Rekić in predsednik krajevne 
borčevske organizacije Aleksander Jernejc sta položila 
venec in cvetje k spomeniku na Zakopih. 

Krajevna skupnost (KS) Blejska Dobrava praznuje krajevni 
praznik 28. avgusta v spomin na dogodke iz časa NOB. V 
sodelovanju z društvi pripravljajo prireditve ob prazniku, ob 
upoštevanju pogoja PCT. V četrtek, 26. avgusta, bo ob 18. 
uri nogometni turnir na Lipcah v organizaciji ŠD Lipce. V 
petek, 27. avgusta, bodo ob 18. uri položili vence na spomin-
ska obeležja v organizaciji krajevnega odbora ZZB za vred-
note NOB Blejska Dobrava. V soboto, 28. avgusta, ob 8.30 
uri pripravljajo pohod na Obranco izpred orodišča na Kočni 
v organizaciji ŠKD Obranca s Kočne; ob 14. uri pohod v Vin-
tgar do slapa Šum izpred krajevne skupnosti in krožno nazaj 
v organizaciji Smučarskega kluba Blejska Dobrava; ob 15. uri 
tek-kros za otroke, stare do 14 let, po cesti ob železniški 
progi v organizaciji Smučarskega kluba Blejska Dobrava 
(prijave možne 30 minut pred startom). Ob 16.30 pa se bo 
v organizaciji Krajevne skupnosti v vaškem jedru začel kul-
turni program s podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti in 
prevzem novega gasilskega vozila v organizaciji PGD Blej-
ska Dobrava. Po zaključku sledi Večer na vasi v vaškem 
jedru v organizaciji PGD Blejska Dobrava. V primeru slabe-
ga vremena prireditve razen kulturnega programa in prevze-
ma novega gasilskega vozila odpadejo. V primeru poslabša-
nja zdravstvenih razmer bodo aktivnosti prilagojene pogo-
jem. Vljudno vabi svet KS Blejska Dobrava.

Praznik KS Blejska Dobrava

Konec avgusta krajevni praznik praznujejo tudi v KS Planina 
pod Golico. Tako zaznamujejo spomin na rudarski red gro-
fov Ortenburških, ki nosi datum 24. avgust 1381. S tem 
dokumentom, ki je eden najstarejših tovrstnih dokumentov, 
je grof Friderik Ortenburški določil pravice in dolžnosti 
rudarjev v Planini pod Golico. Vsako leto so ob prazniku 
pripravili več dogodkov, letos pa so se zaradi aktualnih ukre-
pov za zajezitev koronavirusa odločili, da prireditev ne bo.

Prireditve v KS Planina pod Golico odpadejo
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Grenko spoznanje – The 
Rude Awakening je naslov 
videoigre, ki bo od septem-
bra naprej na voljo v Muze-
ju Kosova graščina. Gre za 

izobraževalno multimedij-
sko popotovanje skozi prvo 
svetovno vojno, na katerem 
udeleženci odkrivajo vsak-
dan na fronti in v zaledju. 
"Igra sloni na resničnih 
zgodovinskih dogodkih, 

vendar so predstavljeni z 
drugačne perspektive; s ču-
stvenimi zgodbami in reše-
vanjem različnih izzivov pa 
igralca spodbudijo k razmi-
šljanju in čutenju. Videoi-
gra vključuje enega igralca, 

ki se seli iz klavstrofobične 
trdnjave v mesto blizu fron-
tne črte in nazadnje do bol-
nišnice, ki je na robu kolap-
sa po izbruhu španske gri-
pe. Igra ima štiri težavno-
stne stopnje in doseže do 
pet ur trajanja. Glede na 
žanr bi jo uvrstili med akcij-
ske oziroma strateške igre. 
Igralec lahko izbira med šti-
rimi jeziki (angleščina, itali-
janščina, francoščina in 
nemščina). Lahkoten slog 
risanja, ki pa uspe potegniti 
v resno temo, je navdihnila 
nagrajena igra Valiant He-
arts," so povedali v Gornje-
savskem muzeju Jesenice. 

Kot so dodali, z videoigro že-
lijo privabiti mlajše genera-
cije v muzej in jim na inova-
tiven način predstaviti prvo 
svetovno vojno ter jih ozave-
stiti o temah vojne in miru.
Igra je nastala kot del med-
narodnega projekta devetih 
evropskih partnerjev iz Itali-
je, Severne Makedonije, 
Francije, Avstrije, Nemčije 
in Slovenije (partner je Gor-
njesavski muzej Jesenice).

Akcijska videoigra  
o prvi svetovni vojni
Od prihodnjega meseca bo v Muzeju Kosova graščina na voljo videoigra 
Grenko spoznanje, s katero želijo privabiti mlajše generacije in jim na 
interaktivni način predstaviti prvo svetovno vojno.

V videoigri bodo igralci odkrivali vsakdan na fronti in v zaledju prve svetovne vojne.

Za zdaj bo igra na 
voljo v muzejih, 
predvidoma prihodnje 
leto pa tudi na spletu.

V razstavnem salonu Dolik sta razstavljali članici likovnega 
društva Dolik Špela Pirnat in Cvetka Špoljarič. Motivi slik 
Špele Pirnat so narava, tihožitja in portreti, Cvetka Špoljarič 
pa slika predvsem naravo in tihožitja. Obe ljubiteljski slikar-
ki sta doslej razstavljali na več skupinskih in samostojnih 
razstavah.

Slikarki v Doliku

Špela Pirnat

Cvetka Špoljarič

Urša Peternel

"Preden začnem slikati, po 
navadi začnem sanjati sliko 
... Padem v nekakšno od-
maknjeno stanje in tudi po 
več dni sem v slikah, med 
platni. Lahko rečem, da do-
bim prav neke vrste poriv, 
tudi telesno, da začnem sli-
kati, da nekaj pride ven iz 
mene ..." 
Tako pripoveduje Tamara 
Šporn, 34-letna Jeseničanka, 
slikarka samoukinja, ki bo 
svoja dela drevi prvič pred-
stavila javnosti. V razstav-
nem salonu Dolik namreč 
odpirajo njeno prvo slikar-
sko razstavo, za katero je iz-
brala svoja najbolj značilna 
dela. Kot pravi, so dela ab-
straktna, s tehnikami se ne 
omejuje, rada uporablja 
sprej, na ogled bodo akrili 
na platnu in tudi nekaj prin-
tov. Privlači jo tudi plaste-
nje, nanašanje motivov in 
barv v plasteh.
Po njenem je prav dejstvo, 
da je popolna samoukinja, 
po eni strani prednost, saj je 
pri ustvarjanju ne omejujejo 
slikarska pravila. Na platno 
enostavno prelije tisto, kar 
nastane v njenem notra-
njem svetu in je čisto njeno, 
drugačno. Ta drugačnost se 
kaže tudi v njenem stilu 
oblačenja, opremljanju, do-
jemanju sveta. Zase pravi, 
da je sanjačka, da ji deluje 

predvsem desna polovica 
možganov in da tudi težave 
v življenju rešuje na druga-
čen, kreativen način. 
Po izobrazbi je sicer ekono-
mistka, a kot pravi, se v tem 

poklicu ni nikoli našla. 
Tako se je po končani sre-
dnji ekonomski šoli, vedoč, 
da je osnovni poklic ne bo 
osrečil, zaposlila v gostin-
stvu, in kot pravi, ji delo na-

takarice prinaša zadovolj-
stvo. Uživa v stiku z ljudmi, 
prisluhne lahko najrazlič-
nejšim življenjskim zgod-
bam, za marsikoga je kar 
neke vrste terapevtka. Delo 
je dinamično, pestro, tudi 
kreativno, obenem pa ji do-
pušča dovolj svobode in 
prostega časa za likovno 
ustvarjanje.

Kot pravi, je zanjo ustvarja-
nje notranja nuja, obenem 
pa tudi neke vrste terapija, 
ki ji je v življenju pomagala 
pri padcih in vzponih. 
"Zame je notranje stanje 
zelo pomembno. Če se ne 
soočiš s svojimi mislimi, 
občutki, izgubiš pogum, 
voljo do življenja. A skozi 
leta sem ugotovila, da si 
sam sebi lahko najboljši te-
rapevt." 
Kot pravi, močno verjame v 
energije, pred leti se je se-
znanila tudi s terapevtsko 
tehniko Access Bars, ki jo 

uporablja na sebi, z njo pa 
pomaga tudi svojim najbliž-
jim. Gre za tehniko, pri ka-
teri z dotikom 32 točk na 
glavi dosežemo prehod v 
theta stanje in sprostitev, 
obenem pa razrešitev omeji-
tev, ki smo jih morda v sebi 
nosili že dolgo. 
Mnogi, ki vidijo njene slike, 
pa menijo, da imajo tudi te 
posebno energijo in na neki 
način zdravijo. V njih, pravi 
Tamara, vsak vidi tisto, kar v 
tistem trenutku potrebuje.

Tudi v brošuro ob razstavi je 
Aleksander Jakopič med 
drugim zapisal, da Tamara 
ni le slikarka, temveč je tudi 
zdravilka. In še: "Dovoli si, v 
trenutku, ko postaneš pred 
sliko umetnice, da v tebi za-
vlada tišina, da bo v tebi lah-
ko spregovorila slika. Melo-
dija Tamarinih slik je iz bož-
jega repertoarja zdravilnih 
tercetov, ko težko razločiš 
konec ene in začetek druge, 
saj v tebi ustvarijo harmoni-
jo, ki ne neha zveneti."

Notranji svet, prelit na platno        
V razstavnem salonu Dolik drevi odpirajo slikarsko razstavo Tamare Šporn z Jesenic. Njene abstraktne slike so odsev njenega notranjega sveta.

Tamara Šporn, mlada umetnica z Jesenic.

Njene slike so abstraktne, odsev notranjega sveta.

Tamara zase pravi, da 
svet dojema na svoj, 
drugačen način. 
"Zame je vse, kar nas 
obdaja, umetnost: 
narava, drevesa,  
gore, ljudje, življenje 
samo ..."
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Lahko bralcem predstavite 
powerlifting?
Tekmujemo v treh discipli-
nah, ki jih poznajo obisko-
valci fitnesa: počep, potisk s 
prsi in mrtvi dvig. Cilj je 
prikazati maksimalno moč. 
Zmagovalec je tisti, ki dose-
že največji seštevek dvigov 
vseh treh disciplin. Tekmu-
je se v starostnih in težnost-
nih kategorijah. Med vsemi 
tekmovalci se po posebnih 
koeficientih iz dvignjene in 
telesne teže preračunajo 
točke, ki določajo skupnega 
zmagovalca. 

Če ima kdo željo, je kakšen 
pogoj, da se vam pridruži?
Posebnih pogojev ni, le za 
tekmovanje mora biti oseba 
stara več kot 14 let. Pred tek-
movanjem se je treba včlani-
ti v katerega od slovenskih 
powerlifting klubov. Vedno 
priporočamo, da si oseba, ki 
se želi ukvarjati s tem špor-
tom, najde ustreznega tre-
nerja ali se poveže z nekom, 
ki že ima nekaj izkušenj iz 
powerliftinga. Za tekmova-
nje ni nikakršnih omejitev v 
moči, je pa potrebno določe-
no tehnično znanje, saj 
moramo dvige izvesti v skla-
du s tehničnimi pravili. 

Sami ste bili zelo uspešni na 
zadnjem državnem prvens-
tvu na Vrhniki.
Na Vrhniki sem osvojil prvo 
mesto v svoji kategoriji do 

83 kg. Prvič mi je uspelo 
zmagati po točkah med vse-
mi tekmovalci.  Sodeloval je 
še en Jeseničan Daniel Dju-
rič, ki je z dvigom 150 kg 
osvojil četrto mesto v kate-
goriji članov do 93 kg v dis-
ciplini potisk s prsi.

Je bilo to za vas najuspešnej-
še državno prvenstvo?
Uspešen sem bil že prej, 
saj imam v lasti štiri držav-
ne rekorde v kategoriji do 
74 kg, na vseh dosedanjih 
prvenstvih sem bil tudi 
uvrščen med najboljše tri. 
Po točkah imam tretji naj-
boljši rezultat vseh časov v 
Sloveniji.

Kaj rezultat z Vrhnike 
pomeni v evropskem oz. 
svetovnem nivoju?
Z doseženim seštevkom 
sem izpolnil normo za sve-
tovno prvenstvo in evropsko 
prvenstvo, ki bo potekalo 
decembra na Švedskem in 
na katerega se trenutno pri-
pravljam.

Katere uspehe v tujini bi 
postavili v ospredje?
Tekmoval sem na treh 
evropskih in treh svetovnih 
prvenstvih. Na evropskem 
mladinskem prvenstvu sem 
bil leta 2016 sedmi, na član-
skem prvenstvu pa je bil naj-
večji uspeh enajsto mesto v 
kategoriji. 

Kako ste šli oz. kako greste 
skozi koronavirus?

Skušali smo se znajti na naj-
boljši način. Za nekatere 
posameznike je bil problem 
pomanjkanje motivacije, saj 
ni bilo tekmovanj. Dvakrat 
smo morali v zadnjem tre-
nutku odpovedati državno 
prvenstvo.  Mogoče je bila 
prednost pri nas, da se že na 
splošno veliko treninga 
opravi individualno in smo 
tega vajeni. 

Kdaj ste se prvič srečali s 
powerliftingom?
Z utežmi treniram že skoraj 
12 let. Moji treningi so bili 
vedno usmerjeni v pridobi-
vanje moči, saj me je to naj-
bolj veselilo. Zasledil sem, 
da v Sloveniji obstajajo tudi 
tekmovanja, ki pa niso pote-
kala redno, prav tako ni 
obstajala nobena organiza-
cija, ki bi to področje ureja-
la. Nekaj bolj resnih se nas 
je odločilo, da leta 2015 
ustanovimo Powerlifting 
zvezo Slovenije. Predsednik 
sem od njene ustanovitve. 
Smo mlada organizacija in 
v tem kratkem času smo 
dosegli precej vidnih uspe-
hov. Leta 2017 smo imeli 
evropskega prvaka. Leta 
2019 je naš tekmovalec 
osvojil drugo mesto na mla-
dinskem svetovnem in kas-
neje še evropskem prvens-
tvu. Velik uspeh je bil tudi 
dosežen mladinski svetovni 
rekord v potisku s prsi. 
Pokazali smo, da znamo 
svoje tekmovalce pripeljati 
do zelo lepih dvigov in dob-

rih uvrstitev, hkrati pa smo 
tudi močno povečali število 
ljudi, ki se pri nas ukvarjajo 
s to športno panogo. 

Kako je s sponzorji?
Sponzorjev nekaj malega 
imamo in veseli me, da smo 
jih v času koronavirusa obdr-
žali. V večini se sami financi-
ramo iz prijavnin in članarin. 
Velika izguba za zvezo je bila, 
da smo morali dvakrat tik 
pred zdajci odpovedati držav-
no prvenstvo. Veliko dela je 

šlo v nič. Trenutno je še pose-
bej težko karkoli načrtovati in 
smo še toliko bolj hvaležni 
vsake podpore.

Koliko powerlifting klubov 
je v Sloveniji?
V zvezo je včlanjenih osem 
klubov iz Slovenije in zamej-
ski klub iz Trsta. 

Verjetno si želite, da bi bil 
powerlifting še bolj popula-
ren v Sloveniji. Koliko ste 
uspešni pri promociji?

Zelo nam pomagajo social-
na omrežja. V času korona-
virusa so sploh prišla do 
izraza. Naj spet omenim 
državno prvenstvo na Vrhni-
ki, ki si ga je bilo mogoče 
prvič ogledati v prenosu po 
spletu, kar je bilo še posebej 
dobrodošlo, ker je tekmova-
nje potekalo brez gledalcev. 
Sicer pa je verjetno še vedno 
najboljša reklama kar od ust 
do ust. V prihodnosti si želi-
mo predvsem več gledalcev 
na tekmovanjih.

Cilj: prikazati maksimalno moč
Osemindvajsetletni Hrušičan Urban Mur, ki trenutno živi v Ljubljani, je predsednik Powerlifting zveze Slovenije. Zveza ima sedež na Hrušici.

Hrušičan Urban Mur je na državnem prvenstvu osvojil prvo mesto v kategoriji članov do 
83 kilogramov tako v disciplini troboj moči kot tudi v potisku s prsi ter skupno zmago po 
točkah med vsemi tekmovalci v obeh disciplinah. Prav tako je z dvigom 175 kilogramov 
izboljšal svoj državni rekord v potisku s prsi. / Foto: Pia Klančar

Matjaž Klemenc

Po odhodu Mitje Šivica je 
trenersko mesto prevzel Nik 
Zupančič, ki jeseniško okol-
je več kot dobro pozna, tako 
iz časov, ko je bil v igralski, 
potem pa tudi v trenerski 
vlogi. »Za hokejisti Jesenic 
je uspešna lanska sezona. 
Po naslovu je kar nekaj 

igralcev zapustilo klub in 
hitro je bilo treba najti 
zamenjave. Če gledam 
nazaj, smo to nalogo uspeš-
no opravili. Končno sliko, 
kako smo lahko zadovoljni s 
tujci (Oscar Fröberg, šved-
ski vratar, Eetu Eto, finski 
krilni napadalec, Jesperi Vii-
kilä, finski center, op. a.), 
bomo dobili po treningih in 

pripravljalnih tekmah. Upo-
rabil sem poznanstva v tuji-
ni, da sem o njih dobil širšo 
sliko, in verjamem, da se 
bodo dobro vključili v našo 
ekipo. Iščemo še kakšnega 
branilca, če se da, vsestran-
skega, a glede na finančne 
zmožnosti. Skozi priprave 
in pripravljalne tekme se bo 
videlo, kakšen hokej smo 
sposobni igrati. Danes (2. 
avgusta, op. a.) smo začeli 
trenirati na ledu in verja-
mem, da se bodo fantje s 
treninga v trening počutili 
bolje. Gradili bomo neko 
prepoznavnost igre, ki bo 
usmerjena v Alpsko ligo, saj 
bomo v njej igrali največ 
časa. V vsakem tekmovanju 
si želimo ustvariti pozitiven 
rezultat. Všeč mi je tudi, da 
bomo igrali še v kontinen-
talnem pokalu. Čakajo nas 
tri tekme v treh dneh in 
zanima me, kako bo ekipa 
odreagirala v tako kratkem 
obdobju,« je po prvem tre-

ningu povedal Nik Zupan-
čič, ki je bil nazadnje trener 
na Poljskem. Zupančičev 
pomočnik na klopi bo bivši 
igralec Miha Brus. 
Med tistimi, ki so klub zapu-
stili, sta tudi najstarejša in 
najbolj izkušena Andrej 
Tavželj in Andrej Hebar. 

Kar naenkrat je ta vloga pri-
padla napadalcu Sašu Raj-
sarju. Na uvodni tekmi z 
ekipo MAC iz Budimpešte 
je tako na led pridrsal s črko 
C na dresu, ki jo nosi kape-
tan ekipe. »Odmor ni bil 
dolg, a po zmagoslavju v 
finalu državnega prvenstva 

se ni bilo težko vrniti na tre-
ninge. Že iz preteklosti smo 
vajeni, da v začetku avgusta 
začnemo trenirati na ledu. V 
ekipi je kar nekaj spre-
memb, a vseeno upam, da 
bo v garderobi vzdušje tako 
kot v lanski sezoni. Večina 
odhodov je bilo v Ljubljano, 
kar je bilo kar šokantno. 
Imamo tudi novega trener-
ja, Nika Zupančiča. Veseli 
me, da bo njegov pomočnik 
bivši soigralec Miha Brus. 
Po prvem treningu na ledu 
nas čaka samo še stopnjeva-
nje. Že na Pokalu Slovenije 
(od 1. do 4. septembra na 
Bledu, op. a.) se bo videlo, 
kje smo.« V soboto so Jese-
ničani gostovali pri Puster-
talu in izgubili s 6:3. Danes 
gostijo Ferencvaroš, v sobo-
to, 28. avgusta, pa ob 19. uri 
Gardeno. Generalka pred 
Alpsko ligo bo gostovanje 7. 
septembra pri Gardeni. Prva 
kolo Alpske lige bo na spo-
redu 11. septembra.

Hokejisti bodo branili obe domači lovoriki
Z uvodno tekmo proti ekipi MAC iz Madžarske so se hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice z dodobra spremenjeno ekipo in novim trenerjem 
Nikom Zupančičem predstavili jeseniškemu občinstvu.

Nik Zupančič
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Vsak večer, razen ob nede-
ljah, malo čez osmo uro 
zvečer Neja Šmid in še šest 
njenih prijateljev prosto-
voljcev – Gaj, Olja, Marija-
na, Niko, Zoran in Aleksan-
dra – v trgovskem centru 
Hofer na Jesenicah prevza-
mejo hrano, ki bi jo sicer 
zavrgli, in jo odpeljejo do 
soljudi v socialni stiski. Gre 
za projekt Slovenske filan-
tropije z imenom Hrana 
ljudem, ne smetem, ki se je 
začel leta 2014 v Ljubljani, 
pri njem pa je že od začetka 
sodelovala Jeseničanka 
Neja Šmid. Ko se je nedav-
no iz prestolnice preselila 
nazaj na Jesenice, pa je z 
njo v mesto pod Mežaklo 
prišel tudi ta humanitarni 
projekt, v sklopu katerega 
kakovostna živila in tople 
obroke, ki ostajajo v resta-
vracijah, dijaških domovih, 
kuhinjah šol in v trgovinah, 
razdelijo ljudem, ki jih po-
trebujejo – in tako se hrana 
ne zavrže. Hrano razvaža in 
deli ekipa prostovoljcev, 
projekt so začeli izvajati v 
Ljubljani in ga hitro razširi-
li tudi v druge kraje, decem-
bra lani tudi na Jesenice. 

Pekovski izdelki, sadje, 
zelenjava ...
Za zdaj v projektu na Jeseni-
cah sodeluje samo trgovina 
Hofer, ki podarja hrano, ki 
ob zaprtju trgovskega centra 
ostane in bi jo sicer zavrgli. 

Gre predvsem za pekovske 
izdelke, kot so kruh, žemlje, 
rogljički in ostalo pecivo, ki 
ob 20. uri, ko se trgovina za-

pre, ostanejo na policah. Po-
leg tega prevzamejo tudi 
sadje in zelenjavo, ki sta si-
cer še povsem užitna, ven-

dar pa ju ne morejo več pro-
dajati, ker je denimo en sa-
dež v zavoju poškodovan. 
Po besedah Neje Šmid vsak 
dan prevzamejo okrog dvaj-
set kilogramov hrane, na se-
znamu pa imajo 61 preje-
mnikov, ki živijo vse od Ko-
roške Bele do Plavža. »Hra-
no prevzamemo vsak večer, 
razen ob nedeljah, ko je tr-
govina zaprta. Niti enkrat 
doslej prevzema nismo od-
povedali, res pa je, da pre-
vzemniki morajo biti pokon-
ci vsaj do devetih, pol dese-
tih zvečer, da jim hrano do-
stavimo,« pripoveduje Neja.

Veseli bi bili tudi novih 
prostovoljcev
Seznam prejemnikov dobijo 
na Centru za socialno delo 
Jesenice, nekaj imen tudi 
pri nevladnih organizacijah, 
o kakšnem posamezniku ali 
družini, ki potrebuje po-
moč, izvedo tudi od znancev 
ali prijateljev. Med preje-
mniki so tako mladi kot 
upokojenci, samski in dru-
žine, po Nejinih izkušnjah 
pa je tudi veliko skrite re-
vščine, denimo ljudi, ki ura-
dno niso revni, a se dejan-
sko tako težko prebijajo sko-
zi mesec, da jim zmanjka 
celo za hrano.
Kot pravi Neja, bi bili veseli 
tudi novih prostovoljcev, 
zlasti takih z avtomobilom, 
ki bi bili pripravljeni vsaj 
kak večer v tednu odpeljati 
hrano do uporabnikov. Po-
vrnejo jim tudi potne stro-

ške. Če bi bilo prostovoljcev 
več, bi se za prevzem viškov 
hrane lahko dogovorili še z 
drugimi trgovinami. Tako bi 
lahko pomagali še več lju-

dem v stiski, obenem pa 
hrana ne bo pristala v sme-
teh, kar ni nepomemben vi-
dik celotnega projekta, še 
pravi Neja Šmid.

Hrano, ki ostane, delijo ljudem
Na Jesenicah je zaživel projekt Hrana ljudem, ne smetem, v sklopu katerega prostovoljci vsak večer v trgovskem centru Hofer prevzemajo hrano, ki jim 
ostane, in jo odpeljejo ljudem v stiski. Na seznamu je več kot šestdeset prejemnikov, ki živijo vse od Koroške Bele do Plavža.

Neja Šmid za trgovskim centrom Hofer na Jesenicah: 
prostovoljci vsak večer prevzamejo presežke hrane in jih 
odpeljejo do ljudi v stiski.

V podjetju Hofer so povedali, da je v projekt 
Donirana hrana vključenih že 95 odstotkov 
njihovih trgovin. »Ob zaprtju izbranih trgovin 
doniramo presežke hrane – sadje in zelenjavo, 
kruh in pekovske izdelke ter izbran suhi 
sortiment z oznako 'uporabno najmanj do', ki je 
ustrezne kakovosti in primeren za uživanje. 
Organizacije hrano v okviru projekta Donirana 
hrana razdelijo socialno ogroženim. Preostanke 
doniramo odjemalcu za oskrbo živali,« so 
pojasnili. Ob tem velja omeniti, da je ena od 
gonilnih sil projekta Jeseničan Bor Trček, ki v 
podjetju Hofer dela kot vodja zagotavljanja 
kakovosti in odgovornega vodenja.

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

Mišje leto in mišja mrzlica
Že dolgo, za mlajše genera-
cije morda še nikoli, ni bilo 
v naravi videno in slišano 
toliko miši kot letos. Zdi se, 
kot da so na vsakem kora-
ku, po poljskih in planin-
skih poteh, po gozdovih, ob 
cestah, na kolesarskih ste-
zah, ob hišah, stolpnicah, 
igriščih …
Ta mali glodavec je eden po-
membnejših škodljivcev 
okolja. Poleg uničevalnega 
učinka poškodovanja nape-
ljav, zgradb ipd. z urinom in 
iztrebki kontaminira hrano 
in predmete ter prenaša 
povzročitelje nalezljivih bo-
lezni. Miške dosežejo spol-
no zrelost po treh mesecih 
in gnezdijo tudi do petnajst-
krat letno. V tem času skoti-
jo tudi do sto potomcev. Naj-
raje se prehranjujejo s sad-
jem, orehi in semeni. Narav-
ni sovražniki miši so mački, 
ptice in kače – ti imajo torej 
letos hrane res v obilju. V 
naseljih zahteva zatiranje 
glodavcev sistematičen pri-
stop z redno deratizacijo: s 
temeljitim pregledom mo-

žnih lokacij gnezdenja in 
mest, kjer se hranijo ali išče-
jo poti do hrane, pregled 
možnih lukenj prehoda, sle-
di iztrebkov, dlačic, vonja. 
Poleg nastavitve strupenih 
vab je potrebna dosledna hi-
giena in vzdrževanje stavb 
in okolice stavb.
Pomlad in zgodnje poletje 
sta se začela z izrazitim po-
rastom resne nalezljive viru-
sne bolezni, mišje mrzlice. 
Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je 
bilo do konca junija 2021 za-
beleženo krepko čez dvesto 
primerov bolezni. Glavna 
žarišča mišje mrzlice so go-
riška regija, jugovzhodna 
Slovenija in osrednjesloven-
ska regija. 
Mišja mrzlica oz. hemora-
gična mrzlica z renalnim 
sindromom je akutna nale-
zljiva bolezen, ki jo povzro-
čajo hantavirusi. Glodavci so 
kronični gostitelji virusa, lju-
dje pa smo naključni gostite-
lji virusa, ki ga vnesemo v 
telo s kontaminirano hrano, 
vodo ali predmeti, ki so bili v 

stiku z iztrebki (sečem, sli-
no) glodavcev in viruse vdih-
nemo. Bolezen se iz človeka 
na človeka NE prenaša. Pov-
prečna inkubacijska doba od 
okužbe do prvih znakov bo-
lezni je od dva do štiri tedne, 
lahko tudi do dva meseca. 
Bolezen poteka v več fazah, 
potek je odvisen od imun-
skega sistema in dovzetnosti 
organizma ter od vrste viru-
sa (najhujši potek je pri vrsti 
hantavirusa Dobrava). 
Na začetku se v nekaj dneh 
razvije visoka vročina z mr-
zlico, močan glavobol, moč-
ne bolečine v ledvenem pre-
delu in trebuhu. Bolnik je v 
obraz rdeč, kot bi bil opečen 
po sončenju, pordele so tudi 
očesne veznice, pojavi se 
lahko bolečina in tiščanje v 
očesih. Pri blagi obliki ti 
simptomi po nekaj dneh iz-
zvenijo in pride do ozdra-
vljenja brez posledic. Tip-
čnih zdravil ni, z antipiretiki 
in analgetiki zbijamo vroči-
no in lajšamo glavobol ter 
ostale bolečine, pijemo do-
volj tekočine, počivamo. 

Kadar gre za težjo obliko 
mišje mrzlice, se po nekaj 
dneh visoke vročine pojavi 
padec krvnega tlaka z nemi-
rom, vrtoglavico, motnjami 
zavesti, krči, podkožnimi kr-
vavitvami in krvavitvami 
sluznic. Pride lahko do od-
povedovanja ledvic, bolnik 
malo ali nič urinira, v urinu 
pa so prisotne beljakovine 
in kri. Zaradi velike nagnje-
nosti h krvavitvam je ta faza 
smrtno nevarna. To obdobje 
traja nekaj dni in zahteva 
hospitalizacijo. Okrevanje 
se začne, ko pride do izbolj-
šanja ledvične funkcije s po-
novnim povečanim izloča-
njem seča. Ledvice po mišji 
mrzlici potrebujejo kar ne-
kaj mesecev, da popolnoma 
okrevajo. Zdravljenje je tudi 
pri težjem poteku bolezni 
simptomatsko in podporno. 
Po potrebi so bolniki pri-
ključeni tudi na dializo. 
Cepiva proti tej bolezni za 
zdaj še ni na voljo. Ko bole-
zen enkrat preboliš, se razvi-
je dosmrtna imunost in po-
novna okužba ni možna. 

Za preprečevanje mišje mr-
zlice je torej najpomemb-
nejše preprečevanje stika z 
izločki glodavcev. Poleg de-
ratizacije v okolju je najpo-
membnejša osebna higiena, 
umivanje in razkuževanje 
rok ter higiena okolja in pro-
storov. Roke umivajmo po 
vsakem opravilu na vrtu, po-
lju, v naravi. Poskrbimo za 
varno odstranjevanje odpad-
kov hrane, da ne privablja-
mo glodavcev, živila in pija-
čo hranimo v zaprtih poso-
dah, da preprečimo morebi-
tne okužbe. 
Posamezne preminule 
miši, na katere naletite, lah-
ko zakopljete, sežgete, odlo-
žite med preostanek komu-
nalnih odpadkov. Večje ko-
ličine poginulih miši se 
shranijo v biološko razgra-
dljivo neprepustno embala-
žo, obvestiti pa je treba ve-
terinarsko higiensko službo 
Nacionalnega veterinarske-
ga inštituta.

Vir: NIJZ: https://www.nijz.si/
sl/porast-misje-mrzlice

Gre predvsem za sveže pečene pekovske izdelke, ki ob 
zaprtju trgovine ostanejo na policah, in sadje ter zelenjavo.
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»Copatke kvačkam zjutraj, 
pri kavi. Kak dan jih nare-
dim tri pare, kak dan štiri, 
kakšen dan pa nobenega,« 
je povedala Bogdana Trpin s 
Hrušice, ki je v zadnjih dveh 
letih in pol nakvačkala 
neverjetnih 530 parov copat-
kov za novorojenčke in jih 
sredi julija v spremstvu in 
ob pomoči Stoje Sokolove 
podarila Splošni bolnišnici 
Jesenice. 
Kot je povedala Bogdana, 
se z ročnimi deli ukvarja že 
od osmega leta starosti, 
najraje kvačka in plete, je 
pa tudi članica sekcije za 
ročna dela pri Kultur-
no-športnem društvu Hru-
šica, kjer redno sodeluje 
tudi na razstavah.
Prve copatke za novorojenč-
ke je izdelala pred več kot 
tremi desetletji. Ob pletenju 
so ji ostajali kosi volne, zato 
se je lotila izdelovanja copat-
kov. Nekatere nakvačka, 
druge splete, za izdelavo 
enega para pa potrebuje pri-
bližno tri ure. 

V bolnišnici so se darila zelo 
razveselili. Kot so povedali, 
vse novorojenčke že več kot 
17 let ob rojstvu obdarijo z 
ročno pletenimi copatkami. 
Diplomirana babica Barbara 

Sfiligoj je poudarila, da so za 
mamice in novorojenčke 
podarjeni copatki unikatno 
darilo in neprecenljiv spomi-
nek. Kot je dodala, babice za 
vsakega novorojenčka copat-

ke, ki so različnih barv in 
oblik, izberejo posebej skrb-
no in s srcem. Letno jih sicer 
potrebujejo med 700 in 800 
parov, toliko novorojenčkov 
se namreč rodi pri njih.

Zjutraj ob kavi kvačka copatke
Bogdana Trpin s Hrušice je nakvačkala kar petsto trideset parov copatkov za novorojenčke in jih 
podarila Splošni bolnišnici Jesenice.

Bogdana Trpin je nakvačkala 530 parov copatkov za novorojenčke.

Marjana Ahačič

V okviru dobrodelnega pro-
jekta T-2 življenje je v začet-
ku poletja tudi Splošna bol-
nišnica Jesenice prejela eno 
najnovejših naprav za fotote-
rapijo novorojenčkov – naj-
sodobnejšo fotolučko, s kate-
ro bodo lahko v porodnišnici 
oskrbeli novorojenčke z zla-
tenico in poskrbeli za njiho-
vo nadaljnje zdravljenje. 
Donacijo sta na priložnostni 
slovesnosti prevzela pred-
stojnik pediatrične službe 
Peter Najdenov in strokovna 
direktorica bolnišnice Anja 
Jovanovič Kunstelj.
''Vsak porod je neponovljiv 
in pomeni pomembno pre-
lomnico v življenju mamice 
in družine. V jeseniški poro-
dnišnici si prizadevamo, da 
poteka varno, in se pri tem 
trudimo, da sledimo vsem 
željam in potrebam porod-
nice. V neonatalnem obdob-
ju se pri novorojenčkih 
pogosto pojavlja tudi zlate-
nica, ki je praviloma sicer 
blaga in v tednu dni izgine. 
Kadar pa so vrednosti biliru-
bina v krvi novorojenčka 

nekoliko višje, se poslužuje-
mo zdravljenja s fototerapi-
jo. Fototerapija poskrbi, da 
se nivo bilirubina znižuje in 
s tem rumenica izginja. Pre-
dnost naprave BL70 je pred-
vsem v tem, da novorojen-
ček med fototerapijo ni 
ločen od mamice, kar je v 

prvih dnevih njegovega živ-
ljenja izjemnega pomena,« 
sta pojasnila.
Predstojnik Najdenov je 
povedal, da imajo z novo 
pridobitvijo zdaj za terapijo 
na voljo dovolj fotolučk, s 
tem da je najnovejša tudi 
najsodobnejša in omogoča 

več prilagoditev kot tiste, ki 
so jih doslej že uporabljali.
Na vprašanje, katere naprave 
bi si, če bi bila priložnost za 
donacijo, v porodnišnici 
želeli v prihodnje, pa je 
odgovoril, da tako imenova-
no toplo posteljico. »To je 
grelno telo, ki omogoča, da 

je otrok zunaj inkubatorja, 
torej izven neke zaprte apa-
rature, ob mami, hkrati pa 
se greje. Tega pri nas še 
nimamo, pa bi si res želeli.«
Družba T-2 je v okviru pro-
jekta T-2 življenje tudi eden 
največjih podpornikov dob-
rodelne akcije Slojenčki. 

»Izziv so skupaj z nami tudi 
letos sprejeli naši poslovni 
partnerji, ki so se takoj odz-
vali klicu k dobrodelnosti. 
Nova naprava simbolno 
odraža ljubezen do življenja 
in staršem prinaša upanje k 
hitrejši in boljši zdravstveni 
oskrbi njihovih novorojenč-
kov,« je poudaril Gregor 
Štampohar, član poslovods-
tva družbe. 

Dobrodelna akcija sicer 
poteka na območju celotne 
Slovenije in vključuje 14 
slovenskih porodnišnic. 
Predaje  donaci je  na 
Gorenjskem se je v imenu 
društva Slojenčki udeležila 
koordinator ica  akc i je 
Andreja Verovšek. ''Ta 

donacija je v zadnjih petih 
letih največja enkratna 
donacija, pri kateri sodelu-
je društvo Slojenčki. Pose-
bno pomembna je, ker 
vključuje vse slovenske 
porodnišnice, ne glede na 
njihovo velikost in kraj. 
Tako vsem slovenskim 
novorojenčkom in staršem 
prinaša enake pogoje za 
zdravljenje.«

Fotolučka tudi za 
jeseniške novorojenčke
V okviru vseslovenskega dobrodelnega projekta je tudi Splošna bolnišnica Jesenice prejela donacijo – 
napravo za fototerapijo novorojenčkov. Pri terapiji ob uporabi najsodobnejše naprave novorojenček ni 
ločen od mame, kar je v prvih dneh življenja izjemnega pomena.

Predstojnik pediatrične službe Peter Najdenov in strokovna direktorica SBJ Anja Jovanovič 
Kunstelj ter Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe T-2, ob predaji donacije 

Lutki v tako imenovanih toplih posteljicah, ki bi jih v 
jeseniški porodnišnici prav tako potrebovali, nad njimi pa 
nova lučka za fototerapijo / Foto: Gorazd Kavčič

Prednost naprave je predvsem v tem, da 
novorojenček med fototerapijo ni ločen od 
mamice, kar je v prvih dnevih njegovega 
življenja izjemnega pomena.

Janko Rabič

Društvo diabetikov Jesenice, 
ki združuje člane iz vseh 
občin Zgornje Gorenjske, se 
je pridružilo vseslovenski 
akciji o ozaveščanju sladkor-
ne bolezni z naslovom 
Darujem kilometre. Zveza 
društev diabetikov Slovenije 
že tretje leto spodbuja vse 
prebivalke in prebivalce Slo-
venije k telesni aktivnosti, ki 
pomembno vpliva na obvla-
dovanje bolezni. Letos ima 
akcija še posebej ambicio-
zen cilj. Želijo zbrati 
384.400 kilometrov, kar je 
razdalja od Zemlje do Lune. 
Poleg tega ima akcija tudi 
dobrodelno noto, saj zbirajo 
donacije za vse, ki si težko 
privoščijo dodatne nujne 

pripomočke za obvladovanje 
sladkorne bolezni. 
Vsi sodelujoči s pohodniš-
tvom, tekom in kolesarjen-
jem zbirajo kilometre in 
potem na Facebook in Insta-
gram ter na naslov Zveze 
društev diabetikov Slovenije 
pošiljajo podatke o opravlje-
nih aktivnostih. Izbrali so 
dvanajst pohodniških poti, 
ki so razporejene po vsej 
Sloveniji. Niso zahtevne in 
so primerne tudi za starejše 
bolnike s sladkorno bolezni-
jo in družine z otroki. Med 
izbranimi je tudi lahka in 
nezahtevna pot Društva dia-
betikov Jesenice. Poimeno-
vali so jo Lambergova pot in 
poteka od Begunj mimo gra-
du Kamen do Gostišča v 
Dragi. 

Dobrodelni koraki 
do Lune
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V Splošni bolnišnici Jesenice so od sredine julija ponovno 
dovoljeni obiski svojcev pacientov, ki so v bolnišnični obrav-
navi več kot tri dni. Obiski so dovoljeni eni zdravi osebi za 
petnajst minut pod pogojem PCT (preboleli v zadnjih šestih 
mesecih, cepljeni, negativni hitri antigenski test v zadnjih 48 
urah) in ob doslednem upoštevanju ukrepov za preprečeva-
nje prenosa virusa. V bolnišnici prosijo obiskovalce, naj 
ukrepe upoštevajo tudi na zunanjih površinah bolnišnice.

Obiski v bolnišnici
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Urša Peternel

V občini Jesenice so se 
marca letos pod naslovom 
JES odločam začeli postop-
ki za pripravo participativ-
nega proračuna. Gre za 
obliko vključevanja obča-
nov, ki tako lahko odločajo 
o porabi dela proračunskih 
sredstev. Teh je za projekte 
participativnega proračuna 
v prihodnjih dveh letih na 
voljo 280.000 evrov, na-
tančneje 40.000 evrov na 
posamezno krajevno sku-
pnost. Na ta način bodo v 
prihodnjih dveh letih izve-
deni posamezni projekti, ki 
so jih predlagali in izglaso-
vali občani. 
Predloge projektov je bilo 
možno oddati med začet-
kom maja in prvo polovico 
junija, v tem času je bilo od-
danih več kot 150 predlogov. 
Projektne predloge je po 
prej določenih merilih pre-
gledala in ocenila posebna 
komisija, ki jo sestavljajo 
predstavniki občinske upra-
ve, njihovo odločitev pa je 
pregledala in potrdila še ko-
misija za participativni pro-
račun, sestavljena iz pred-
stavnikov javnosti, krajevnih 
skupnosti in nevladnih or-
ganizacij. Na glasovanje je 
uvrščenih 56 tistih, ki so 
skladni z merili in izvedljivi. 

Kdo lahko glasuje in kdaj
Glasovanje bo potekalo od 
ponedeljka, 30. avgusta, do 
vključno nedelje, 5. septem-
bra 2021, glasujejo pa lahko 
vsi, ki imajo stalno prebiva-

lišče v občini Jesenice in so 
30. avgusta 2021 stari 16 let 
in več.

Kje in kako glasovati
Vsak upravičenec bo glaso-
val s pomočjo kode za glaso-
vanje, ki jo bo prejel po po-
šti. Koda omogoča enkratni 
pristop h glasovanju, glaso-
vati pa je mogoče za poljub-
no število projektov v eni 
krajevni skupnosti (ni nuj-
no, da je ta krajevna sku-

pnost tista, v kateri ima stal-
no prebivališče), a le do sku-
pne višine 40.000 evrov. 
Upravičenci lahko glasove 
za projektne predloge odda-
jo na spletni strani partici-
pativnega proračuna JES 
odločam na povezavi jeseni-
ce.si/jesodlocam. Če dosto-
pa do računalnika oziroma 
interneta nimajo, se lahko 
glasovanja udeležijo tudi na 
sedežu občine oziroma kra-
jevnih skupnosti: v spreje-

mni pisarni Občine Jesenice 
bo možno svoj glas oddati v 
sredo, 1. septembra, od 9. do 
17. ure, v prostorih KS Blej-
ska Dobrava v ponedeljek, 
30. avgusta, od 10. do 14. 
ure, in v prostorih KS Plani-
na pod Golico ter KS Pod-
mežakla v torek, 31. avgusta, 
od 10. do 14. ure. V prosto-
rih KS Sava in KS Plavž bo 
glasovanje možno v ponede-
ljek, 30. avgusta, od 10. do 
14. ure, in v četrtek, 2. sep-
tembra, od 12. do 16. ure. V 
prostorih KS Slovenski Ja-
vornik - Koroška Bela bo 
možno glasovati v četrtek, 2. 
septembra, od 10. do 14. 
ure, v prostorih KS Hrušica 
pa v petek, 3. septembra, od 
9. do 13. ure. V primeru, da 
bodo glas oddali na sedežu 
občine ali katere od krajev-
nih skupnosti, morajo upra-
vičenci s seboj imeti kodo za 
glasovanje, ki jo bodo prejeli 
po pošti. Brez kode glasova-
nje ne bo mogoče. 

Na vrsti glasovanje o 
projektih JES odločam
Več kot sto petdeset projektov so občani predlagali v participativni proračun, prek katerega lahko 
neposredno odločajo o porabi 280.000 evrov sredstev v dveh letih. Za glasovanje med 30. avgustom 
in 5. septembrom jih je potrjenih šestinpetdeset. Glasujejo lahko vsi občani s stalnim prebivališčem  
v občini Jesenice, stari vsaj šestnajst let.

Glasovanje bo potekalo od ponedeljka, 30. 
avgusta, do vključno nedelje, 5. septembra 2021. 
Vsak občan s stalnim prebivališčem v občini 
Jesenice, star 16 let in več, bo glasoval s 
pomočjo kode, ki jo bo prejel po pošti, in sicer 
na povezavi jesenice.si/jesodlocam, svoj glas pa 
bo lahko oddal tudi na sedežu občine oziroma 
krajevnih skupnosti. V tem primeru mora s 
seboj imeti kodo za glasovanje, saj brez nje 
glasovanje ne bo mogoče.

Spoštovane občanke in občani!

V občini Jesenice smo letos začeli aktivnosti za uveljavitev 
participativnega proračuna, to je soodločanja občanov o po-
rabi dela proračunskih sredstev. 
Participativni proračun je eden od mehanizmov za krepitev 
neposredne demokracije, za spodbujanje povezovanja in so-
delovanja med občani, organizacijami in občino v lokalnem 
okolju, za spoznavanje potreb občanov v posameznih krajev-
nih skupnostih ter za gradnjo zaupanja v lokalni skupnosti. 
Izvedbe participativnega proračuna se lotevamo prvič, v ve-
čjem delu smo projekt zasnovali sami in upamo, da ga bomo 
izvedli brez večjih težav.
Občani najbolje poznate okolje, v katerem živite. Tako najbo-
lje veste, kakšne so potrebe v posameznem naselju. S partici-
pativnim proračunom želimo še bolje spoznati potrebe ljudi, 
ki živijo v posameznih lokalnih okoljih, in jih, v okviru vnaprej 
določenih finančnih okvirov, tudi zadovoljiti.
Pomembne so vse faze postopka, od zbiranja predlogov ob-
čanov do glasovanja za posamezne projekte, še najbolj po-
membno pa je, da potrjene projekte v posamezni krajevni 
skupnosti tudi izvedemo. Sodelovanje občanov v projektu je 
ključno.
Spoštovane občanke in občani, vabim vas, da sodelujete pri 
odločanju oziroma izbiri projektov, ki jih bomo v prihodnjih 
dveh letih financirali s sredstvi občinskega proračuna.
Na Občini Jesenice se bomo potrudili po najboljših močeh, da 
izbrane projekte oziroma posodobitve izvedemo in ljudem 
pošljemo zelo pomembno sporočilo, to je, da vključevanje v 
naše skupne aktivnosti daje rezultate. Na ta način želimo gra-
diti zaupanje in okrepiti celotno lokalno skupnost.

Župan Blaž Račič

Območje:  
KS Blejska  
Dobrava

1.  UTRDITEV POVRŠIN ZA 
INVALIDE NA POKOPALIŠČU

Opis projekta: Na pokopališču je 
zaradi makadama težko gibanje z 
invalidskim vozičkom, razen ob 
žarnem zidu. Predlagana je izved-
ba vsaj glavnih poti s tlakovci, be-
tonom ali asfaltom za lažji dostop 
z vozički.

Vrednost projekta:  
20.000 EUR

2. VZPOSTAVITEV "CONE 
30" IN UREDITEV JAVNE  

RAZSVETLJAVE NA CESTI 
MED SUMIDO  
IN POKOPALIŠČEM

Opis projekta: Asfaltiran cestni 
odsek občinske ceste med Sumi-
do in pokopališčem Blejska Do-
brava (smer HE Kavčke) upora-
blja vedno več sprehajalcev (sta-
rejši ljudje, starši z otroki in otro-
škimi vozički, psi) in rekreativnih 
športnikov (kolesarji, tekači, roler-
ji), hkrati pa tudi vedno več tovor-
nih in osebnih vozil. Mnogi od 
teh se ne držijo cestno-prometnih 
predpisov (prilagojena hitrost, bli-
žina pešcev, hoja ob levem robu 
cestišča itd.). Na omenjeni cesti 
se predlaga vzpostavitev cone 30 
in ureditev javne razsvetljave ob 
objektu na naslovu Blejska Do-
brava 117.

Vrednost projekta: 7.000 EUR

3. UREDITEV IN  
PREPLASTITEV IGRIŠČA  
NA KOČNI

Opis projekta: Obstoječe igrišče je 
dotrajano in potrebno obnove. Na 
njem je nemogoče izvajati špor-
tne in družabne aktivnosti. Vrhnji 
sloj igrišča je trenutno iz žlindre 
in ga je treba zamenjati. Predlaga 
se odstranitev sloja žlindre (izkop 
in odvoz), vgraditev kamnitega 
drobljenca, utrditev podlage in 
ustrezna preplastitev.

Vrednost projekta: 18.000 EUR

4. NAMESTITEV  
SVETLOBNIH OPOZORILNIH 
TABEL ZA MERJENJE  
HITROSTI NA KOČNI
Opis projekta: Zaradi prehitre vo-
žnje in povečane gostote prometa 

skozi naselje Kočna je ogrožena 
varnost krajanov. Predlaga se na-
mestitev dveh svetlobnih meril-
nih tabel za merjenje hitrosti in 
opozarjanje na prehitro vožnjo na 
primerno mesto v naselju Kočna.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

Območje:  
KS Hrušica
1. UREDITEV JAVNE  
PEŠPOTI OZ. PREHODA MED  
VRSTNO HIŠO NA HRUŠICI 
64 IN BLOKOM HRUŠICA 70
Opis projekta: Pešpot oz. prehod 
med blokom in vrstno hišo je v 
vseh pogledih slabo in neprimer-
no dodelan ali popravljen ter v 
slabših vremenskih dnevih tudi 

nevaren. Prehod ob bloku se po-
vezuje z vrstnimi hišami, ki omo-
goča pot do avtobusne postaje in 
igrišča, šole, vrtca, ki pa ni prime-
ren zaradi neravnih izboklin in 
niše ob poti, ki jo spremlja, tukaj 
je težko prehajanje za starejše lju-
di, kjer je teren na več mestih dvi-
gnjen tudi skoraj deset centime-
trov in nima varovalne ograje ob 
stopnicah in na spodnjem beton-
skem coklu. Prehod se posledično 
v zimskem času ne da dobro oči-
sti, ker je podlaga grbasta in se 
zadržuje tudi meteorna voda, ki 
pa pozimi zamzrne, ker nima ni-
kamor odtekati. 
V okviru predlaganega projekta se 
dvigne spodnji del prehoda (beto-
niranje), ki meji s sosednjim blo-
kom, da se celoten prehod lahko 
izravna in naredi ograja.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

Projekti, za katere bo možno glasovati:

Jes odločam: moj predlog, moj glas, moje Jesenice
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2. MINI SKATEPARK 

NA "PLACU"
Opis projekta: Predlaga se posta-
vitev manjšega skejtparka na za-
hodni strani nogometnega igrišča 
na "placu" na Hrušici.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

3. UREDITEV "TAZGORNE" 
PEŠPOTI (MED HRUŠICO 59C 
IN HRUŠICO 30)
Opis projekta: Ker je pot neravna 
in predstavlja težavno vožnjo kole-
sarjem, majhnim otrokom na ko-
lesih (in vozičkih) ter osebam na 
invalidskih vozičkih. Projekt bi 
izboljšal povezljivost dveh koncev 
Hrušice. Predlaga se ureditev peš-
poti tako, da se poravna in uredi 
odvodnjavanje, da se zakrpajo ve-
čje luknje in da se obrežejo veje, 
ki segajo na pot. Še vedno ostane 
pešpot, ki ni namenjena avtom. 
Postavi se vsaj en koš za smeti.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

4. UREDITEV PEŠPOTI  
NA HRUŠICI
Opis projekta: Pešpot povezuje 
tako imenovane Vila bloke (Hru-
šica 56, 57, 57a …) in nogometno 
igrišče pri stavbi Krajevne sku-
pnosti Hrušica (Hrušica št. 55). 
Sama dolžina pešpoti je okoli 100 
metrov. Pešpot je v slabem stanju, 
neurejena, lastnica parcele pa je 
Občina Jesenice. Pešpot je sicer 
sestavljena iz dveh delov, in sicer 
prvi del povezuje nogometno igri-
šče s cesto, ki pelje proti stano-
vanjskemu bloku Hrušica št. 56 
in naprej proti staremu delu vasi, 
drugi del pa gre od te ceste na par-
kirišče med stanovanjskima blo-
koma Hrušica 57 in 57a. Prvi del 
je delno peščen, na samem za-
ključku, neposredno ob cesti, pa 
sta narejeni dve 'stopnici'. Dejan-
sko gre za kup betona, ki je delno 
oblikovan v stopnici.
Predlaga se ureditev pešpoti čez 
travnik med blokoma 57 in 57a, 
kjer je sicer nekaj podobnega poti 
(betonski tlakovci so poravnani do 
začetka klančine, nato pa je nekaj 
podobnega stopnicam, ki so nee-
nakomerne velikosti in se zaklju-
čijo na nekoliko nižjem klancu ob 
bloku 57a, približno pet metrov 
stran od asfaltirane ceste). Tu je 
podlaga zemlja in je zadnjih pet 
metrov zelo drsečih (predvsem 
pozimi oziroma ob močnejši raz-
močenosti zemljine). Drugi, bolj 
položni in predvsem veliko bolj 
uporabljen del 'pešpoti' pa poteka 
čez zelenico ob bloku 57. Tu je 
moč videti zgolj pot, po kateri ho-
dijo pešci, po njej pa se vozijo tudi 
kolesarji, mopedisti, mamice z 
vozički … Uredita se 'stopnici' na 
spodnjem delu pešpoti ter s tem 
predvsem starejšim občanom 
omogoči lažjo uporabo pešpoti. 
Zunanji rob pešpoti, na klančini 
nad nogometnim igriščem, se za-
varuje z ograjo (najboljša bi bila 
ograja iz smrekovih sušic, saj je 
na ta način zavarovano tudi nogo-
metno igrišče in bi vse skupaj de-
lovalo kot celota). Nasuje se pesek 
na pešpoti, mogoče doda tudi ka-
kšna stopnica več, da se na ta na-
čin olajša pot po klancu navzdol. 
Uredi se stanje pešpoti čez zeleni-
co med blokoma 57 in 57a, pred-
vsem na delu, ki je vsem lažje do-
stopen in uporabnejši (pri bloku 
57).

Vrednost projekta: 5.000 EUR

5. UREDITEV ODVODA  
METEORNE VODE  
V NASELJU 'REPUBLIKA'
Opis projekta: Naselje 'Republika' 
je bilo zgrajeno leta 1900 za po-
trebe gradnje železniškega predo-
ra. Treba bi bilo začeti urejati od-
vodnjavanje meteornih voda, ka-
sneje pa dokončno urediti parkiri-
šče. V okviru participativnega 
proračuna se predlaga ureditev 
meteorne kanalizacije od naselja 
'Republika' vzdolž ceste proti po-
toku Dobršnik ter celovita uredi-
tev uvoza k blokoma na naslovu 
Hrušica 69 in 70.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

6. UREDITEV SREDINSKEGA 
OTOKA KROŽIŠČA  
NA HRUŠICI
Opis projekta: Mesto se ob glavni 
vstopni točki 'predstavi', v našem 
primeru pa je ta predstavitev taka, 
da te pusti malodušnega. S tem 
predlogom bi izboljšali vtis 'sivih 
Jesenic' in bolje je narediti prvi 
vtis prijeten kot kasneje popravlja-
ti. Urejena krajina v krožišču ima 
lahko s stališča prometnega inže-
nirstva tudi druge praktične pred-
nosti, npr. bolj jasno opozorja bli-
žajoča se vozila na približevanju 
krožišču, saj se je že večkrat zgo-
dilo, da je kdo zapeljal 'čez kroži-
šče'. Predlaga se krajinska uredi-
tev sredinskega otoka (eventuel-
no tudi dveh manjših otočkov tik 
pred/za sredinskim). Ker krajin-
ska arhitektura vsebuje značilno-
sti okolja, bi na sredino otoka 
krožišča postavili 2–3 večje skale, 
izkopane iz predora (že to bi bil 
'avtohton souvenir'), te skale bi 
zložili v obliko soteske in s tem 
poustvarili 'Dobršnik'. V to 'sote-
sko' bi dodali nekaj klinov in je-
klenico in s tem nakazali (+ 
manjša tabla v stilu) na bodočo 
ferato Dobršnik. Okrog bi posa-
dili 3–5 smrek (picea omorika 
pendula bruns). Gre za smreko, 
ki s habitatom ne spominja na 
običajno smreko, ampak je njena 
rast ozka, neenakomerna, sliko-
vita, skulpturna in ne zahteva no-
benega dodatnega dela. Okrog 
smrek bi nasadili resje, ki bi z 
leti zraslo v nizke grmovnice, tra-
vo bi zamenjali s peskom, ki bi 
ga dobili z mletjem kamenja iz 
predora. Okrog bi posadili narci-
se oz. ključavnice (in bi bil s tem 
poseg v okolje minimalen), ki so 
še posebej značilne za ta okoliš. 
Iz nezanimivega in slabo ureje-
nega krožišča bi tako nastalo kro-
žišče, ki bi bilo lahko ponos Hru-
šice in Jesenic, saj bi s krajinsko 
arhitekturo poudaril nekatere 
značilnosti okolice.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

7. UREDITEV DOVOZNE  
CESTE DO KULTURNEGA 
DOMA HRUŠICA

Opis projekta: Stanje dovozne ce-
ste do Kulturnega doma Hrušica 
je v katastrofalnem stanju. V pre-
teklosti je bila že postavljena jav-
na razsvetljava. Predlaga se delna 
ureditev brežine, odstranitev sta-
rega asfalta, ureditev podloge in 
ponovna preplastitev. S tem pri-
dobimo novo kvalitetno dovozno 
pot do kulturnega doma in špor-
tnih objektov, na katerih se zbira 
precejšnje število krajanov z otro-
ki. Varnost je na prvem mestu.

Vrednost projekta: 12.000 EUR

8. POSTAVITEV TALNIH 
OZNAČB NA PARKIRIŠČU  
OB PROGI (NASPROTI  
HRUŠICE 53)
Opis projekta: Trenutno se kot 
edino večje parkirišče na tem ob-
močju (ob železniški progi, na-
sproti Hrušice 53) uporablja povr-
šina, ki je v lasti Občine Jesenice 
in Slovenskih železnic. Ker parki-
rišče ni urejeno s talnimi označ-
bami, se površina ne uporablja 
optimalno, saj bi ob primerni ure-
ditvi tam lahko parkiralo več vozil. 
Predlaga se izvedba talnih označb, 
namesti se tudi označevalna tabla, 
da bo tudi obiskovalcem razumlji-
vo, da gre za javno površino, kjer 
lahko parkirajo, če so namenjeni 
v stari del Hrušice, kjer je parkir-
nih mest malo. Če bi se v priho-
dnje vzpostavilo železniško posta-
jališče tudi na Hrušici, bi to parki-
rišče lahko služilo kot parkirišče, 
kjer lahko pustiš vozilo in se od-
praviš na vlak.

Vrednost projekta: 2.000 EUR

9. POSTAVITEV PASA  
ZA PEŠCE NA CESTI PROTI 
BELEMU POLJU
Opis projekta: Cesta proti Belemu 
polju je bila nedavno predana v 
last Občine Jesenice s strani Obči-
ne Kranjska Gora. To pot redno 
uporabljajo pešci, žal pa na poti ni 
urejen pločnik niti talne označbe 
pasu za pešce. Ker bo v prihodnje 
cesta zagotovo dočakala celostno 
ureditev, bi bila začasna rešitev za 
večjo varnost pešcev zagotovo po-
stavitev pasu za pešce. Predlaga 
se, da se na južni strani ceste, na 
območju od Hrušice 119 do Hru-
šice 227, zariše pas za pešce, saj 
se bo s tem povečala varnost pe-
šcev.

Vrednost projekta: 4.000 EUR

10. ZAMENJAVA STOPNIC 
MED BLOKOMA 71C IN 71D
Opis projekta: Pot, ki povezuje 
osrednji del Hrušice z avtobusno 
postajo na magistralni cesti in pro-
ti kolesarski stezi za Savo, je bila 
narejena cca 30 let nazaj iz železni-
ških pragov (švelerjev). V zadnjih 
letih so zaradi vremenskih vplivov 
in drugih naravnih vplivov precej 
prepereli in spremenili nagib nav-
zdol. V času deževja drsijo, ker so 
spolzki, zato niso več varni. Pot 
uporablja kar nekaj krajanov raz-
ličnih generacij. Predlaga se me-
njava omenjenih pragov, vsaj sre-
dnjega dela stopnic, kjer so večji in 
najbolj prepereli, naredi se ograja v 
srednjem delu in prenovi rjasta 
ograja v spodnjem delu. Če je izve-
dljivo, se zgornji del spremeni v 
klančino in se s tem uporaba omo-
goči tudi invalidnim osebam. Bi-
stvo predloga sta izboljšanje in pri-
prava varnejšega in lažjega dostopa 
do spodnjega dela Hrušice ter bolj-
ša povezava s postajališčem.  

Vrednost projekta: 15.000 EUR

Območje:  
KS Slovenski  
Javornik - 
Koroška Bela 

1. POSTAVITEV  
INFORMACIJSKIH  
PANOJEV

Opis projekta: Projektni predlog 
predvideva postavitev lesenih in-
formacijskih panojev oziroma ta-
bel za obveščanje krajanov na iz-
postavljenih javnih krajih (pred 
trgovino, na avtobusnih postajah, 
Savska cesta, Cankarjeva cesta, 
pred cerkvijo …).

Vrednost projekta: 5.000 EUR

2. POSTAVITEV  
AVTOBUSNE NADSTREŠNICE  
OB GLAVNI CESTI KOROŠKA 
BELA–KRANJSKA GORA
Opis projekta: Projektni predlog 
predvideva postavitev avtobusne 
nadstrešnice na obstoječem avto-
busnem postajališču na Koroški 
Beli pod Črnim mostom ob regio-
nalni cesti v smeri proti Kranjski 
Gori.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

3. KOMUNALNA  
UREDITEV IN ASFALTIRANJE 
CESTE V PODKOČNI
Opis projekta: Predlaga se komu-
nalna ureditev in asfaltiranje od-
seka ceste v Podkočni. Cesta je v 
zelo slabem stanju, v zimskem 
času ob sneženju in mrazu je več-
krat neprevozna brez verig ali 
brez štirikolesnega pogona, hkrati 
velikokrat ne omogoča dostopa 
nujnim reševalnim službam in 
raznim dostavam (kuriva).

Vrednost projekta: 20.000 EUR

4. ASFALTIRANJE  
MAKADAMSKE POTI NA  
NASLOVU PARTIZANSKA 
POT 21–23
Opis projekta: Ker cesta ni asfalti-
rana, je pogosto v slabem stanju 
in je potrebno večkratno čiščenje 
in popravilo obstoječe ceste. Ote-
ženo je tudi pluženje. Predlaga se 
popravilo, utrjevanje, ureditev od-
vodnjavanja in asfaltiranje pred-
metne makadamske ceste.

Vrednost projekta: 9.500 EUR

5. PREUREDITEV  
DEGRADIRANIH TENIŠKIH 
IGRIŠČ NA KRESU
Opis projekta: Koroška Bela z več 
kot 2000 prebivalci danes razpo-
laga z enim funkcionalnim špor-
tnim igriščem, ki se nahaja za OŠ 
Koroška Bela, in enim otroškim 
igriščem pred TVD Partizan Ja-
vornik - Koroška Bela, za katero je 
vsem dobro poznana zgodba, na 
kakšen način je bilo zgrajeno. 
Omenjeni igrišči sta glede na šte-
vilo prebivalcev bistveno premalo 
za nemoteno in kvalitetno preži-
vljanje športnih aktivnosti in pro-
stega časa v kraju, kar pomembno 
prispeva h kakovosti bivanja pre-
bivalcev in občanov. 
Teniška igrišča na Kresu so de-
gradirana, nefunkcionalna, nepri-
merna za uporabo in zelo kazijo 
videz kraja in celotne občine.
Predlaga se obnova zahodnega 
zgornjega igrišča, in sicer dobava 
in vgradnja tampona s komprimi-
ranjem, asfaltiranje podlage igri-
šča, označitev igrišča, postavitev 
dveh košev in dveh golov, dveh 
klopi in koša za smeti.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

6. OZNAČITEV BLAŽUNOVE 
KAŠČE IN ZAČETKA POTI  
NA AJDNO V NASELJU  
POTOKI

Opis projekta: Predlaga se posta-
vitev informativne table, ki ozna-
čuje Blažunovo kaščo, ki je zašči-
tena kot etnološki spomenik in 
spada med sto najlepših kmečkih 
hiš na Slovenskem. Ima pomem-
ben pomen pri turizmu v občini 
Jesenice, opominja, kako so se 
včasih preživljali in oskrbovali. 
Hkrati se predlaga ustrezna ozna-
čitev začetka pohodne poti na Aj-
dno v naselju Potoki.

Vrednost projekta: 2.000 EUR

7. UREDITEV EKO OTOKA 
NA CESTI ALOJZA TRAVNA
Opis projekta: Ekološki otok na 
Cesti Alojza Travna je potreben 
dodatnega vzdrževanja in ureja-
nja. Težavo predstavljajo polni 
smetnjaki ob vetrovnem vremenu, 
ker smeti odnaša v okolico. Pre-
dlaga se betoniranje in postavitev 
kovinskih stebrov z leseno ograjo, 
ki bi preprečila odnašanje smeti. S 
tem bi pripomogli k bolj čisti oko-
lici ter zelenici in posledično kako-
vosti bivanja stanovalcev.

Vrednost projekta: 2.000 EUR

8. NOVA IGRALA OB DOMU 
NA PRISTAVI
Opis projekta: Že v preteklosti so 
bila na tem mestu igrala, v letu 
2021 so bila odstranjena, trenu-
tno ni niti enega otroškega igrala 
na tako pomembni in obiskani 
točki, ni ga niti v vasi Javorniški 
Rovt. Predlaga se postavitev otro-
ških igral (gugalnice, tobogan, 
trampolin ...) ob Domu Pristava, 
ki je idealna lokacija, ker se na 
tem kraju zadržuje veliko otrok. 
Igrala se postavijo na mesto, kjer 
so bila prejšnja, zato posebna 
gradbena dela ne bi bila potrebna.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

9. IZDELAVA AVTOBUSNE  
NADSTREŠNICE  
NA AVTOBUSNI POSTAJI  
NA PRISTAVI
Opis projekta: V Javorniškem 
Rovtu je pet avtobusnih postaj, 
niti na eni ni nadstreška. Na Jese-
nicah so se obnovile in namestile 
nove moderne avtobusne nadstre-
šnice, v Javorniškem Rovtu pa ni 
niti ene, kjer bi lahko predvsem 
otroci varno počakali na avtobus 
in ne bi stali pod milim nebom, 
predvsem v zimskem in dežev-
nem času.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

10. DELAVNICE V NARAVI
Opis projekta: Pri Domu Pristava 
se poleg trenutne ponudbe poja-
vlja potreba po vodenih ustvarjal-
nih delavnicah za otroke. Je edini 
kraj v občini Jesenice, ki ima zelo 
dobre pogoje za 'naravne' ali 'goz-
dne' delavnice in je hkrati v lasti 
Občine. Tematike, ki jih predlog 
naslavlja, so oživitev okolice 
Doma Pristava, vključevanje otrok 
v čisto okolje, lokalno tradicijo in 
zgodovino, skrb otrok za lokalno 
okolje in čisto naravo, preživljanje 
prostega časa otrok na zabaven in 
zdrav način. 
Predlagajo se tedenske delavnice 
za dve starostni skupini otrok: 
9–12 let in 12–14 let. 'Gozdne' 
delavnice so lahko zabavne, zdra-
ve (gibanje v neokrnjeni naravi) 
in hkrati poučne (skupinsko 
delo, ročne spretnosti, povezova-
nje z lokalnimi prebivalci). Lah-
ko se razvijejo v tabore in izlete. 
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Otroci bodo svoj prosti čas preži-
vljali na kreativen in zabaven na-
čin v naravi, starši pa bodo imeli 
medtem čas za oddih in druže-
nje. Potrebno je sodelovanje z 
Domom Pristava in ostalimi for-
malnimi ter neformalnimi sku-
pinami, ki bi še dodatno obogati-
le kakovost delavnic.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

Območje:  
KS Planina pod 
Golico
1. SPLETNA KAMERA  
S POGLEDOM NA GOLICO
Opis projekta: Predlaga se posta-
vitev spletne kamere na stavbi KS 
Planina pod Golico s pogledom 
na Golico. Spletna kamera se im-
plementira na spletno stran, kjer 
bo vidna vsem uporabnikom 
(spletna stran občine, TIC Jeseni-
ce). S postavitvijo kamere bi obi-
skovalcem naših krajev omogočili 
že vnaprejšen pogled, kakšna je 
vremenska slika in tudi kakšni so 
pogoji za obisk Golice.

Vrednost projekta: 3.000 EUR

2. POSTAVITEV  
PRIREDITVENEGA  
NADSTREŠKA POD  
GASILSKIM DOMOM
Opis projekta: V Planini pod Goli-
co trenutno ni urejenega priredi-
tvenega prostora, pod gasilnim 
domom pa je primerna lokacija, 
ki se je pred časom že uporabljala 
za tovrstne namene. Tudi vsa in-
frastruktura je v bližini. V leto-
šnjem letu bodo začeli gasilci ure-
jati dvorišče, v okviru projekta pa 
se predlaga izgradnja prireditve-
nega lesenega nadstreška. 
S tem bi se pridobil pokrit priredi-
tveni prostor, ki bi ga lahko upo-
rabljala različna društva pri svojih 
prireditvah, dobili bi tudi vaško 
jedro, ki ga trenutno ni.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

3. ASFALTIRANJE  
MAKADAMSKEGA  
ODSEKA NA PRIHODIH IZ 
SMERI TRANSFORMATORJA 
PROTI PRIHODOM 32
Opis projekta: Predlaga se asfalti-
ranje lokalne makadamske ceste 
v Prihodih iz smeri transforma-
torja proti Prihodom 32. Predla-
ga se ureditev in preplastitev te-
rena oz. omenjenega odseka v 
dolžini 180 m in širini 2,75 m 
(dobava in vgradnja tampona v 
debelini 30 cm ter planiranje in 
asfaltiranje). Z ureditvijo posle-
dično ne bo več potrebnega vzdr-
ževanja tega makadamskega od-
seka. Predlaga se tudi postavitev 
prometnega znaka za omejitev 
vožnje na cca 30 km/h.

Vrednost projekta: 18.000 EUR

4. POSTAVITEV  
AVTOBUSNE NADSTREŠNICE  
V PLAVŠKEM ROVTU
Opis projekta: V Plavškem Rovtu 
ni avtobusne postaje, zato morajo 
otroci čakati na kombi v dežju, ve-
tru, snegu in nimajo nobenega 
zavetja. Predlaga se postavitev av-
tobusne nadstrešnice pri ekolo-
škem otoku.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

5. OTROŠKA IGRALA
Opis projekta: V Krajevni skupno-
sti Planina pod Golico imajo otro-
ci samo eno igralo pod Gasilnim 
domom (vlakec), zaslužijo pa si 
več, saj je v kraju tudi vedno več 
otrok. Predlaga se postavitev otro-
ških igral (gugalnica, tobogan, hi-
ška ...) na zemljišču s parc. št. 
236, k.o. 2174 Planina (v grabnu), 
kjer je že obstoječe otroško igri-
šče, a so otroška igrala dotrajana.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

6. ASFALTIRANJE  
MAKADAMSKEGA  
ODSEKA V PLANINI  
POD GOLICO MED HIŠNO 
ŠTEVILKO 48 IN 50
Opis projekta: V preteklosti je 
ostalo veliko neasfaltiranih odse-
kov, ki sedaj predstavljajo težavo z 
nenehnim vzdrževanjem. Poja-
vlja se veliko lukenj, težave so rav-
no tako v zimskem času pri pluže-
nju. Predlaga se ureditev in pre-
plastitev terena oz. omenjenega 
odseka (od Žlindra proti mostu 
čez potok Jesenica) v dolžini 150 
m in širini 2,75 m (dobava in 
vgradnja tampona v debelini 30 
cm ter planiranje in asfaltiranje). 
Z ureditvijo posledično ne bo več 
potrebnega vzdrževanja tega ma-
kadamskega odseka.

Vrednost projekta: 15.500 EUR

Območje:  
KS Plavž
1. OGRAJE OKROG IGRIŠČ 
PIKA, BIBA IN TIM
Opis projekta: Projektni predlog 
predvideva ograditev najbolj izpo-
stavljenih delov otroških igrišč na 
Plavžu z namenom zagotovitve 
večje varnosti in reda na in v oko-
lici igrišč. Močna lesena ali kovin-
ska ograja bo zavarovala otroke 
pred tekom na cesto, preprečila 
igro med avti, uporabo koles na 
igriščih, zmanjšala prisotnost 
psov na igriščih in preprečila mo-
rebitne poškodbe avtomobilov.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

2. OZNAČITEV DREVES  
IN GRMOVNIC  
V SPOMINSKEM PARKU
Opis projekta: Projektni predlog 
predvideva postavitev tablic za 
označitev dreves in grmovnic v 
spominskem parku na Plavžu ter 
izdelavo seznama le-teh. Označi-
tev dreves in grmovnic bi služila 
tudi v izobraževalne namene.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

3. POČITNIŠKO VARSTVO 
OTROK
Opis projekta: Osnovnošolski 
otroci, še posebej otroci prve tria-
de, so med poletnimi počitnica-
mi velikokrat prepuščeni sami 
sebi – starši, morda celo stari 
starši delajo, otroci pa so doma. 
Za otroke prve triade bi lahko or-
ganizirali počitniško varstvo in 
vanj vključili več aktivnosti: pla-
vanje v bazenu na Ukovi, ustvar-
jalne delavnice, priprava kosila ... 
Varstvo bi trajalo do šest ur na 
dan. Projekt bi se izpeljal v pole-
tnih mesecih (juliju in avgustu) v 
dveh ali treh tednih.

Vrednost projekta: 4.000 EUR

4. KOLESARSKI POLIGON – 
PUMPTRACK
Opis projekta: Pomanjkanje re-
kreativnih in športnih površin za 
otroke, starejše od 8 let, na Plavžu. 
Otroci na najbolj naseljenem ob-
močju Jesenic praktično nimajo 
površin za preživljanje prostega 
časa. Edino igrišče je pri OŠ To-
neta Čufarja, tri otroška igrišča so 
pa za starostno skupino cca od 10 
navzgor neprimerna (namenjena 
so mlajši populaciji). Predlagana 
je postavitev kolesarskega poligo-
na – pumptracka na občinskem 
zemljišču v neposredni bližini ba-
linišča Baza, ki je v upravljanju 
Zavoda za šport Jesenice.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

5. PASJI 'PLAC'
Opis projekta: Na gozdnatem ob-
močju ob stari tržnici (nad parki-
riščem nasproti restavracije Ejga) 
se predlaga vzpostavitev pasjega 
parka, prostora za pse, kjer bi ti 
lahko prosto, brez povodca, varno 
raziskovali in se rekreirali. Predla-
gajo se čiščenje in ograditev tere-
na, postavitev pasjega koša in na-
mestitev ustrezne table.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

6. OBNOVA ZARISA  
PARKIRNIH MEST  
V CENTRU II
Opis projekta: V centru II občani 
svoje avtomobile parkirajo vse-
vprek in zaprejo dovoze oziroma 
zaparkirajo druge avtomobile. 
Zato se predlaga obnovitev talnih 
označb parkirnih mest ob cesti in 
med večstanovanjskimi objekti 
od objekta na naslovu Cesta mar-
šala Tita 33 (Optika Mesec) do 
Cesta maršala Tita 64 (Kosova 
graščina).

Vrednost projekta: 5.000 EUR

Območje:  
KS Podmežakla
1. STARA HIŠNA IMENA
Opis projekta: Predlaga se ozna-
čitev hiš na območju Podmeža-
kle s starimi hišnimi imeni z na-
menom ohranjanja kulturne de-
diščine.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

2. DOPOLNITEV DROGOV 
ULIČNE RAZSVETLJAVE  
NA CESTI 1. MAJA  
S KONZOLNIMI  
NASTAVKI ZA ZASTAVE
Opis projekta: Ob praznikih se ob 
regionalni cesti skozi Jesenice iz-
obesijo slovenske zastave. Predla-
ga se, da se z namestitvijo konzol 
na drogove javne razsvetljave in 
nabavo zastav (10–15) to zagotovi 
tudi na Cesti 1. maja. S tem se po-
večata občutek pripadnosti in spo-
štovanje določenih praznikov, pri-
čara se tudi praznično vzdušje.

Vrednost projekta: 3.000 EUR

3. POSTAVITEV  
INFORMATIVNE TABLE  
V PARKU POLEG OBJEKTA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI  
PODMEŽAKLA
Opis projekta: Predlaga se posta-
vitev informativne table z osvetli-
tvijo na novo urejeni jasi – parku 

poleg objekta Krajevne skupnosti. 
Vsebina se oblikuje z obeležjem 
zgodovinskih trenutkov in ključ-
nih osebnosti z območja krajevne 
skupnosti (uspešni športniki, iz-
delava oglja za potrebe železarne 
– Zakop, žičnica za predelavo 
apnenca do Hrenovice - Kamno-
lom, ustanovitev OF ...)

Vrednost projekta: 3.000 EUR

4. MONTAŽA DVEH NOVIH 
PITNIKOV IN POPRAVILO  
NEDELUJOČIH
Opis projekta: Predlaga se monta-
ža novih pitnikov pri igrišču pod 
spomenikom na Cesti 1. maja in 
na jasi pri Krajevni skupnosti 
Podmežakla. Vsi ostali pitniki v 
krajevni skupnosti se preskusijo 
in popravijo.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

5. OSVETLITEV IN  
OZNAČBA HERMANOVEGA 
MOSTU
Opis projekta: Hermanov most je 
videti čudovito, neka osvetlitev si-
cer je, a se predlaga postavitev še 
kakšnega reflektorja, ki bi bili na-
meščen tako, da bi oddajal lep 
snop svetlobe, s katerim bi ta 
most zasijal. Hkrati se predlaga 
tudi označba imena mostu na sa-
mem mostu.

Vrednost projekta: 5.000 EUR

6. IZDELAVA GRANITNIH 
PASOV NA KRIŽIŠČU PRI  
HERMANOVEM MOSTU
Opis projekta: Ob iskanju rešitev 
za varno vključevanje avtomobi-
lov v križišču je bilo najti prepre-
ke, zato bi problem lahko rešili, če 
bi z vsake strani postavili pas gra-
nitnih kock. Poleg izdelave pasu 
granitnih kock se predlaga posta-
vitev opozorilnih tabel, vozniki pa 
bi avtomatično zavirali pred gra-
nitnimi kockami. S tem bi omo-
gočili varno vključevanje ter 
zmanjšali hitrost na tem nevar-
nem odseku.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

7. UREDITEV  
MAKADAMSKEGA  
PARKIRIŠČA PRI NADVOZU 
AC IN ZAČETKU  
KOLESARSKE POTI 

Opis projekta: Pri začetku kolesar-
ske poti je na desni strani maka-
damsko parkirišče. Predlaga se 
ureditev parkirišča, postavitev klo-
pi in pitnika, kar bi bilo smiselno, 
ker veliko pohodnikov parkira spo-
daj, ko gredo na pot po Mežakli.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

8. ŠPORT ZA ZABAVO
Opis projekta: V zadnjem obdo-
bju prihaja do upada gibanja 
otrok in naraščanja prekomerne 
teže otrok zaradi omejitvenih 
ukrepov gibanja v času epidemije 
covida-19. Otrokom je treba dati 
možnost, da v enem ali dveh letih 
preizkusijo več različnih športov 
brezplačno. Na ta način se otro-
kom približata gibanje in šport na 
zabaven in predvsem netekmova-
len oziroma rekreativen način. 
Predlaga se izvedba preventivnih 
projektov na način, da bi vsak me-
sec imela ena/dve športni panogi 
preko lokalnih društev/klubov/iz-
vajalcev športa brezplačne gibalne 
dneve/dneve odprtih vrat za otro-
ke. Možne so različne športne pa-

noge v občini Jesenice: košarka, 
nogomet, hokej, drsanje, odbojka, 
plezanje, borilne veščine, floor-
ball, plavanje, kolesarstvo, cur-
ling, teakwondo, judo, atletika, 
strelstvo, tenis, ples, badminton, 
funkcionalne vadbe ...). Na ta na-
čin bi bilo možno doseči več pozi-
tivnih učinkov, kot so razvoj špor-
ta in rekreacije, povečanje gibal-
nosti otrok in izboljšanje njihove-
ga zdravja, podpora/promocija 
lokalnih športnih izvajalcev. K 
projektu bi bilo treba pritegniti iz-
obraževalne ustanove in ostale or-
ganizacije v občini, ki se ukvarjajo 
s športom in zagotavljanjem jav-
nega zdravja (Zavod za šport Jese-
nice, osnovne šole, Mladinski 
center, športni klubi in društva, 
zdravstvene ustanove ...). Projekt 
bi se izvedel pod okriljem Zavoda 
za šport, bodisi v športnem parku 
Podmežakla ali na drugih primer-
nih lokacijah in v različnih pri-
mernih oblikah.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

9. POT NA ŠPICO
Opis projekta: Na vrhu Mežakle 
(špica) je narejena razgledna plo-
ščad. Obisk Mežakle se je zelo po-
večal. Na vrh do špice je vodila pot 
izpod kamnoloma oziroma iz na-
selja pri kisikarni, ki je zapušče-
na. Predlaga se obnova te poti. 
Bila bi izziv mnogim Jeseniča-
nom in rekreacijska pot. V sklopu 
projekta bi bilo treba označiti pot, 
postaviti signalizacijo ter namesti-
ti kline in jeklenice, saj se zadnji 
del poti nahaja v živi skali. Z ob-
novljeno in zavarovano potjo bi 
dobili še eno pohodno pot takoj iz 
mesta, ki bi bila tudi del poti Po-
tep po Mežakli oziroma poti Po 
poti meteorita.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

Območje:  
KS Sava
1. OBNOVA JUŽNE FASADE 
GLEDALIŠČA TONETA  
ČUFARJA

Opis projekta: Gledališče Toneta 
Čufarja je kulturno srce Jesenic in 
celotne zgornje gorenjske regije. 
Kljub temu denarja za prepotreb-
no obnovo njegovega skoraj stole-
tnega pročelja ni. 
Čeprav je dogajanje v stavbi živah-
no, pa je njena fasada opomnik, 
da smo v lokalno lastnino vlagali 
premalo. V Gledališču so tako že 
leta 2018 organizirali dobrodelni 
dogodek, kjer so zbrali del sred-
stev za obnovo in takrat zamenjali 
okna in prenovili del fasade. Pro-
jektni predlog predvideva obnovo 
južne, še neobnovljene fasade.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

2. KOLOPARK  
(PUMPTRACK)
Opis projekta: Ulični športi, kot 
so rolanje, rolkanje, vožnja s ski-
roji in bmx kolesi so v porastu, 
na Jesenicah pa nimamo ustre-
znih površin za izvajanje te vrste 
rekreacije. 
Predlaga se postavitev manjšega 
koloparka ob otroškem igrišču na-
sproti Spara. Izgradnja koloparka 
bi pripomogla k gibanju otrok na 
svežem zraku, saj vse več časa 
preživijo pred ekrani in telefoni.

Vrednost projekta: 20.000 EUR
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3. UREDITEV KRIŽIŠČA PRI 
TIC JESENICE
Opis projekta: Križišče pred TIC 
Jesenice je pri zavijanju levo na 
prednostno cesto nepregledno, 
zato se predlaga odstranitev prvih 
dveh parkirnih mest pred TIC Je-
senice z namenom povečanja pre-
glednosti v smeri proti Kranjski 
Gori in s tem povečanje varnosti 
pri vključevanju na prednostno ce-
sto. Namesto parkirnih mest se na 
površino postavi korito s cvetjem.

Vrednost projekta: 3.000 EUR

4. JAVNE SANITARIJE  
NASPROTI ŽELEZNIŠKE  
POSTAJE JESENICE
Opis projekta: Mesto obsega okoli 
12.000 prebivalcev, prišteti pa je 
treba še naraščajoče število turi-
stov in obiskovalcev Jesenic ter de-
lovnih migrantov in šolarjev iz 
drugih občin. V določenih trenut-
kih je v mestu več tisoč ljudi, ki pri 
svojih opravkih potrebujejo javne 
sanitarije. Občina Jesenice, ki sodi 
v srednje velike občine v Sloveniji, 
si res ne more šteti v čast, da ne 
premore niti enih javnih stanitarij 
in ta problem že več let rešuje z 
mobilnim (plastičnim) WC-jem. 
Predlaga se postavitev sodobnega 
javnega ekološkega stranišča, ki 
ne onesnažuje okolja, na parkiri-
šču v neposredni bližini Železni-
ške postaje Jesenice (kjer so sedaj 
nameščeni plastični WC-ji). S po-
stavitvijo javnega stranišča bomo 
omogočili civiliziran dostop in re-
šitev ene izmed osnovnih biolo-
ških potreb ljudi, z uporabo ekolo-
škega javnega stranišča pa bomo 
prispevali k varovanju okolja in 
trajnostni rabi obnovljivih virov.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

5. POSTAVITEV  
AVTOBUSNE  
NADSTREŠNICE  
NA AVTOBUSNI POSTAJI  
NA CESTI TONETA TOMŠIČA
Opis projekta: V okolici objektov 
na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 
70 (bivša trgovina) stanuje veliko 
število občanov, tudi starejših, ki 
so odvisni od javnega prevoza in 
morajo na avtobus čakati brez nad-
strešnice tudi v slabih vremenskih 
pogojih. Predlaga se postavitev av-
tobusne nadstrešnice na avtobusni 
postaji v smeri Kranjske Gore.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

6. TALNE IGRE NA TRGU 
TONETA ČUFARJA
Opis projekta: Trg Toneta Čufarja 
je eno največjih mest za druženje 
v našem mestu. Ljudje so tega me-
sta navajeni, ob sončnih dneh po-
sedijo na klopcah, otroci pa se 
malo poigrajo, družijo, skačejo, se 
gibajo. Gre za dodatno motivacijo 
za igro, razvoj gibanja in tudi sicer 
povečanje gibanja. Predlaga se, da 
se na trgu zarišejo talne igre, s 
tem pa se trgu, ki je eno največjih 
mest za druženje v našem mestu, 
doda še dodatne aktivnosti za dru-
ženje otrok in mladostnikov.

Vrednost projekta: 7.500 EUR

7. URBANE KLOPCE  
NA ČUFARJEVEM TRGU
Opis projekta: Na Čufarjevem 
trgu se zbirajo občani vseh staro-
stnih skupin od najmlajših do 
najstarejših občanov. Ni dovolj 
klopi za počitek starejših občanov 

in za preživljanje prostega časa na 
zraku in druženje, otroci pa se 
prav tako radi gibajo na trgu. Ču-
farjev trg je priljubljen med obča-
ni, dostopen in tudi na sončni legi 
ob zeleni površini ni optimalno 
izkoriščen. Na njem se predlaga 
postavitev urbanih modernih klo-
pi. Urbane klopi prispevajo h ka-
kovosti bivanja občanov vseh sta-
rostnih skupin in oblikovanju od-
prtih javnih prostorov; pospešili 
bi se socialni stiki in komunikaci-
ja ter krepitev vezi med meščani 
in mestom; zagotovili bi prostor 
za počitek, posledično pa izboljša-
nje zdravja občanov. Z urbanimi 
modernimi klopmi lahko na ce-
novno nizek in enostaven način 
občutno vplivamo na povečanje 
urejenosti, identitiete in prepo-
znavnosti mesta in ga naredimo 
privlačnega tudi za turiste.

Vrednost projekta: 10.000 EUR

8. OSVETLITEV POTI  
NEKDANJE OZKOTIRNE  
ŽELEZNICE
Opis projekta: Predlaga se osvetli-
tev obstoječe pešpoti med večsta-
novanjsko stavbo na Benedičičevi 
10 in do železniškega podvoza na 
Slovenskem Javorniku. Ta je po-
gosto v uporabi za rekreativne na-
mene občanov in hojo izven glav-
ne ceste, s tem pa bodo občani 
lahko pot varno uporabljali tudi v 
nočnem času.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

9. IGRIŠČE  
EKSPERIMENTOV
Opis projekta: V okolici otroškega 
igrišča nasproti Spara na Stari Savi 
se predlaga postavitev glasbene 
ograde in zvočnih zrcal po vzoru 
projekta 'Park znanosti' v Mokri-
cah na Hrvaškem. Obnavlja se teh-
nični muzej in pričakuje se obisk 
šolskih skupin. S projektom bomo 
spodbujali radovednost otrok, raz-
vijali njihove tehnične spretnosti 
in znanstveno raziskovanje.

Vrednost projekta: 15.000 EUR

10. JESINFO
Opis projekta: Predlaga se celo-
stna obnova zastarelega nadstre-
ška z reklamnimi panoji in manj-
kajočo 'vremensko hišico', ki je po 
odstranitvi mlekomata zasijal v 
vsej svoji žalosti. Obnova nadstre-
ška bi dopolnila nov zemljevid 
mesta z okolico in bi lahko postala 
osrednja jeseniška informativna 
točka. Zaradi bližine železniške 
postaje bi bila tudi prvi stik turi-
stov z našim mestom. V povezavi 
z ARSO-m ali ljubiteljskimi mete-
orologi bi se lahko obudila 'vre-
menska hišica' z baro in higrome-
trom, odstranijo se panoji in za-
menjajo z monitorji, na katerih bi 
nudili dnevno ažurne informacije 
o dogajanju v mestu in okolici z 
možnostjo oglaševanja turističnih 
nastanitvenih in nočitvenih objek-

tov, gostinskih ponudnikov ipd. 
Namesti se pano za plakatiranje s 
predalčki za papirno obliko leta-
kov, ki pa mora biti časovno ome-
jen, zaradi ekološke naravnanosti 
občine pa se naknadno zamenja z 
monitorjem. Prostor se izdatno 
osvetli z LED-razsvetljavo, napaja-
nje pa se izvede s solarnimi paneli 
in akumulatorji, nameščenimi na 
in v strehi nadstreška.

Vrednost projekta: 20.000 EUR

11. DOŽIVLJAJSKO  
IGRIŠČE
Opis projekta: Doživljajsko igrišče 
ni adrenalinsko igrišče, pač pa 
igrišče, kjer otroci in mladi svobo-
dno in pod nadzorom 'skrbnikov 
igrišča' sami ustvarjajo proces igre 
in svoj prosti čas preživljajo na 
ustvarjalen, zdrav in varen način. 
Predlog naslavlja naslednji proble-
matiki: a) zbiranje mladih na jav-
nih površinah ter b) neizkoriščeni 
in neuporabljeni del starega me-
stnega jedra Stara Sava, ki se ime-
nuje Pudlovka.
Bistvo predloga je ustvarjanje zele-
nega in varnega urbanega igrišča 
za otroke in mlade, ki bo redno 
vzdrževano, varno (ograjeno in od-
prto ob določenih urah ter pod 
nadzorom 'skrbnikov igrišča'), 
usmerjeno v sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, vrtci in osnovnimi šo-
lami, Gornjesavskim muzejem in 
drugimi javnimi zavodi ter nefor-
malnimi skupinami, spodbujalo 
medvrstniško, medkulturno in 
medgeneracijsko učenje na zaba-
ven način in s pomočjo usposo-
bljenih strokovnjakov ('skrbnikov 
igrišča'), edinstveno (eden redkih, 
če ne celo edini muzej s takim 
konceptom igrišča in aktivnim 
udejstvovanjem mlade populacije 
v aktivnostih oživitve in trajno-
stnega razvoja Stare Save). 
Zgodilo se bo naslednje: otroci in 
mladi bodo namesto na asfaltnih 
površinah lahko svoj prosti čas 
preživljali na travniku, pri tem pa 
ne bodo nikogar motili. Mladi se 
bodo z javnih klopi in otroških 
igrišč (kjer se dolgočasijo) preselili 
na igrišče. Z vrtci in osnovnimi 
šolami se bo začelo neposredno 
sodelovanje. Vključevati se bo za-
čelo ranljive skupine, predvsem 
mlade z manj priložnostmi (težje 
socialnoekonomske razmere ipd. 
ovire pri socialni integraciji) ter 
druge zainteresirane generacije.
Projekt naj bi se izvedel v sodelo-
vanju Občine Jesenice s skrbni-
kom igrišča in izvajalcem aktivno-
sti na igrišču (z organizacijo, ki 
ima izkušnje s področja mladin-
skega dela). 
Treba bi bilo izpeljati manjša po-
pravila ograje, zaklepati igrišče, 
skrbeti za čisto in urejeno površi-
no, manjši prostor nameniti shra-
njevanju materiala in opreme, sto-
piti v stik s starši otrok in mladih 
ter jih povabiti k sodelovanju in 
udeležbi na igrišču.

Vrednost projekta: 17.500 EUR

Urša Peternel

Center za socialno delo Gorenj-
ska, kamor sodi tudi enota na 
Jesenicah, obvešča uporabnike, 
naj bodo pozorni na pravice za 
otroški dodatek, vrtec in štipen-
dije. Če imate te pravice že pri-
znane, ni treba vlagati nove vlo-
ge – razen če so nastale spre-
membe.
"Ob prihajajočem novem šol-
skem letu 2021/22 bomo centri 
za socialno delo avtomatično od-
ločali o podaljševanju letnih pra-
vic iz javnih sredstev (otroški do-
datek, državna štipendija, sub-
vencija vrtca). Staršem tako ni 
treba oddajati novih vlog, če ni-
majo nobenih sprememb," pou-
darja Anita Bregar, pomočnica 
direktorice Centra za socialno 
delo (CSD) Gorenjska.

Kdaj je treba oddati novo 
vlogo
Novo vlogo je treba oddati v pri-
merih, ko vlagatelji pravico uvelja-
vljajo prvič ali jim je bila doseda-
nja vloga zavrnjena, ali pa če uve-
ljavljajo novo pravico za otroka. 
"To velja za primere, če bo otrok 
prvič začel obiskovati vrtec v me-
secu septembru, potem vlagatelj 
vlogo za znižano plačilo vrtca 
odda v mesecu avgustu; če bo 

otrok s septembrom pridobil sta-
tus dijaka, vlagatelj vlogo za dr-
žavno štipendijo odda avgusta; 
če bo otrok z oktobrom študent, 
vlagatelj odda vlogo septembra. 
Dijaki, ki bodo šolanje nadaljeva-
li v poklicno-tehniškem izobra-
ževanju, tako imenovanem pro-
gramu 3+2, in študentje, ki pre-
hajajo iz I. na II. stopnjo študij-
skega programa, morajo za na-
daljnje prejemanje državne šti-
pendije podati novo vlogo," raz-
laga Bregarjeva.

Spremembe v družini
Kadar je v družini prišlo do spre-
memb, ki vplivajo na upraviče-
nost ali višino pravice, denimo je 
prišlo do spremembe števila dru-
žinskih članov, do vključitve ali 
izstopa otroka iz vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda, do spremem-
be statusa učenca, dijaka ali štu-
denta ali spremembe vrste perio-
dičnega dohodka, pri državni 
štipendiji pa tudi do drugih oko-
liščin, morajo upravičenci spre-
membo javiti na center za social-
no delo. To storijo na ustreznem 
obrazcu, ki je na voljo na spletni 
strani CSD Gorenjska ali e-upra-
ve, dobijo pa se tudi v Državni 
založbi.

Obrazce za javljanje sprememb 
ali novo vlogo lahko oddajo starši 
osebno v času uradnih ur centra 
za socialno delo ali priporočeno 
po pošti ali po e-pošti (lahko tudi 
brez varnega elektronskega na-
slova) ali v nabiralnik centra za 
socialno delo. Zaradi preprečeva-
nja širjenja koronavirusa je zaže-
leno, da oddajajo vloge po pošti, 
poudarja Anita Bregar.

Novost: informativni izračun
Ob tem pa je letošnja novost in-
formativni izračun, s katerim se 
začasno odloči o upravičenosti 
do pravice, njeni višini in obdo-
bju upravičenosti. 

"Namen informativnega izraču-
na je, da se upravičencu omogo-
či čimprejšnje izvrševanje pra-
vic, do katerih je upravičen. 
Upravičenci bodo v hišni pre-
dalčnik dobili obvestilo o ugoto-
vitvah in upravičenosti do pravi-
ce iz javnih sredstev, to je infor-
mativni izračun. Če na informa-
tivni izračun nimajo pripomb, 
jim ni treba storiti ničesar. V 
primeru, da ugotovijo, da so po-
datki v izračunu napačni ali ne-
popolni, imajo pravico, da v 
roku 15 dni podajo ugovor na 
izračun. Ministrstvo je tudi pri-
pravilo predlog ugovora, ki je na 
voljo na spletu. Po podaji ugovo-
ra se bo izvedel ugotovitveni po-
stopek in izdala odločba, na ka-
tero imajo potem upravičenci 
pravico vložiti pritožbo. Posto-
pek je podoben kot pri letni od-
meri dohodnine," razlaga Anita 
Bregar. 
Kot dodaja, bodo informativne 
izračune najprej izdajali za pra-
vico do otroškega dodatka, sub-
vencijo vrtca, kasneje sledi še 
pravica do državne štipendije. 
Informativne izračune ali od-
ločbe bodo starši prejeli od av-
gusta dalje predvidoma do kon-
ca oktobra.

Obvestilo centra 
za socialno delo
Če imate pravice za otroški dodatek, vrtec in štipendije 
že priznane, ni treba vlagati nove vloge – razen če so 
nastale spremembe.

"Rok za izdajo odločbe je dva meseca. Centri za 
socialno delo v obdobju od avgusta do oktobra 
odločamo o povečanem številu pravic. Organizacijo dela 
smo prilagodili potrebam in se bomo potrudili, da bodo 
vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje 
pravic potekalo nemoteno," poudarja Anita Bregar.
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Odlična si bila že vsa štiri 
leta, koliko truda si morala 
vložiti v učenje?  
Seveda je gimnazija zahte-
vala kar precej truda in uče-
nja pozno v noč, vendar ne 
bi rekla, da sem se nepresta-
no samo učila. Imam srečo, 
da snov po navadi enkrat 
preberem in razumem ter 
na ta način prihranim kar 
precej časa, tako da mi je 
ostalo kar nekaj časa še za 
zabavo in obšolske dejavno-
sti. Res je bila tukaj zelo po-
membna tudi samodiscipli-
na in moto »kar lahko storiš 
danes, ne prelagaj na jutri«. 
Glede najljubšega predmeta 
pa iskreno težko izberem 
samo enega – mogoče fizi-
ka, všeč pa mi je bila tudi 
matematika, psihologija, an-
gleščina …

Pa si pričakovala, da boš 
tudi na maturi dosegla tako 
izvrsten rezultat?
Seveda sem si želela, da bi 
postala zlata maturantka, 
pričakovala pa tega nisem. 
Nikoli ne veš, kje se ti lahko 
kaj zalomi, tako da imam na 
splošno raje malce nižja pri-
čakovanja, saj potem nisem 
preveč razočarana. Se pa se-

veda kasneje toliko bolj raz-
veselim vsega, kar je nad 
pričakovanji. Naziv zlata 
maturantka mi pomeni zelo 
veliko, še več pa mi pomeni 
pridobljeno znanje, ki sem 
ga usvojila na Gimnaziji Je-
senice in ga bom zagotovo 
dobro unovčila. 

Se ti zdi, da so bile prilago-
ditve mature zadostne ali bi 

odgovorni morali bolj upo-
števati situacijo s koronavi-
rusom?
S prilagoditvami letošnje 
mature se nisem kaj dosti 
ukvarjala, ker sem sklepala, 
da se matura navkljub situa-
ciji v državi ne more drastič-
no spremeniti. Za te stvari 
so bili odgovorni pristojni 
organi in verjetno so storili 
vse, kar je bilo v njihovi 

moči, da bi olajšali naš polo-
žaj. Matura je na koncu kon-
cev vseeno zrelostni izpit, 
na katerega se pripravljaš 
več let, in usvojeno znanje je 
enostavno treba pokazati. 

Kako pa si sprejemala ome-
jitve in šolanje od doma? Ti 
je bil ta sistem všeč ali si po-
grešala stik s sošolci, profe-
sorji?

Šolanje na daljavo je prine-
slo precejšnjo spremembo v 
sam sistem podajanja in 
sprejemanja učne snovi, ki 
smo se je morali navaditi 
tako dijaki kot tudi profesor-
ji. Meni je bil sistem, ko 
sem se vanj enkrat vpeljala, 
zelo všeč, saj sem si lahko 
sama precej bolj učinkovito 
organizirala svoj delovni in 
tudi prosti čas. 

Odločila si se za študij me-
dicine, zakaj?
Vpisala sem se na medicin-
sko fakulteto v Ljubljani. Štu-
dij medicine je že zelo dolgo 
časa moja velika želja in tej 
želji sem sledila vas čas svo-
jega šolanja. Razlogov je veli-
ko, zagotovo pa je glavni ta, 
da bi rada reševala življenja, 
in všeč mi je ideja o poklicu, 
ki vključuje vseživljenjsko 
učenje. Glede tega, katera 
veja medicine me zanima, pa 
za zdaj še ne poznam točne-
ga odgovora, saj verjetno 
vseh vej niti še ne poznam. 
Tukaj si enostavno puščam 
odprte vse možnosti. 

Kje pa se vidiš čez denimo de-
set let? Bi rada živela in delala 
v Sloveniji, v tujini? 
Nerada načrtujem, kaj bom 
počela prihodnje leto, kaj 

šele čez deset let. Sem tukaj, 
sedaj in trdno stojim na re-
alnih tleh. Po navadi se no-
vih stvari in izzivov lotevam 
sistematično, korak za kora-
kom. Misel na tujino je se-
veda privlačna, ampak kot 
že rečeno, si vse možnosti 
puščam odprte. Ko bo prišel 
pravi čas, bom tako kot ve-
dno točno vedela, kaj hočem 
in kako naprej. Komaj ča-
kam, da jeseni zakorakam 
novim zmagam naproti. 
Bomo videli, kaj mi bo ži-
vljenje še prineslo. Upam 
samo, da bom vsakič izbrala 
pravo pot.

Kaj pa prosti čas, kako ga iz-
koristiš?
V prostem času rada potu-
jem, berem, se zabavam s 
prijatelji, spoznavam nove 
ljudi in se ukvarjam s špor-
tom. Za mano je tudi petnaj-
stletna plavalna kariera, ki 
sem jo zaključila letos in me 
bo zaznamovala za vse ži-
vljenje. Plavanje je bilo v bi-
stvu eden izmed ključnih 
dejavnikov pri oblikovanju 
moje osebnosti, saj sem se 
naučila, da se je po vsakem 
še tako hudem padcu treba 
pobrati in da uspeha brez 
trdega dela, samodiscipline 
in vztrajnosti ne bo.

Uspeh ne pride kar sam od sebe
Devetnajstletna Ema Pšeničnik s Slovenskega Javornika je letošnja zlata maturantka Gimnazije Jesenice. Na maturi je zbrala 32 točk od možnih 34. 
Kot pravi, jo je tudi petnajstletna plavalna kariera naučila, da uspeha brez trdega dela, samodiscipline in vztrajnosti ne bo ...

Ema Pšeničnik: zase pravi, da je zgovorna, prijazna, odgovorna in zanesljiva oseba. 

Urša Peternel

Zakaj si se odločila za pred-
šolsko vzgojo na Srednji šoli 
Jesenice, si že od nekdaj že-
lela biti vzgojiteljica predšol-
skih otrok?
Že od nekdaj sem rada skr-
bela za otroke, nato pa se je 
ta želja samo še stopnjevala, 
zato sem se tudi odločila za 
predšolsko vzgojo. Tudi 
starši so me spodbujali k 
temu poklicu, saj so videli, 
da se znam zelo hitro pove-
zati z otroki. Odločala sem 
se med srednjo šolo v Lju-
bljani in na Jesenicah, ven-
dar sem se po informativ-
nem dnevu odločila za Jese-
nice, saj so šolo predstavili 
na zanimivejši način. 

Kakšna so se ti zdela štiri 
leta srednje šole? Vsa leta si 
bila odlična, kajne? 
Tako je, vsa štiri leta sem 
bila odlična. Prvi dve leti 
srednje šole sta bili zanimivi 
in prijetni, drugi dve leti pa 
nekoliko manj, zaradi koro-
ne. Zadnje obdobje četrtega 

letnika je bilo zame zelo 
stresno, saj sem morala pri-
dobiti veliko ocen in se ob 
tem pripravljati še na matu-
ro. Menim, da smo se zaradi 
korone vsi dijaki srednjih 
šol naučili veliko manj, kot 
bi se v normalnih razmerah. 
V šoli nikoli nisem imela 
najljubšega predmeta, ven-
dar sem zelo rada hodila na 
matematiko, ki mi gre že od 
nekdaj zelo dobro. 

Kako si sama osebno spreje-
mala situacijo s karanteno 
in šolanjem od doma? 
Na začetku sem bila dokaj 
vesela, saj sem lahko cel dan 
ležala v postelji in se nisem 
toliko učila, ker smo večino 
ocenjevanj zamaknili. Ka-
sneje pa mi je bilo vedno tež-
je, saj sem težko ostala skon-
centrirana in sem se zato 
vedno težje učila. Pogrešala 
sem tudi stik s svojimi pro-
fesorji, še bolj pa s sošolci, s 
katerimi smo se radi pogo-
varjali in družili med odmo-
ri in malico. Sama se na sis-
tem dela na daljavo nisem 

povsem prilagodila, saj mi ta 
način dela ne odgovarja.

Kako zahtevna se ti je zdela 
matura, si se veliko pripra-
vljala nanjo?

Matura se mi je zdela sre-
dnje zahtevna, mogoče tudi 
zato, ker smo v zadnjih 
dveh letih zaradi epidemije 
odnesli veliko manj znanja 
kot predhodne generacije. 

Najbolj zahtevni sta se mi 
zdeli matematika in sloven-
ščina. Moje priprave so se 
začele približno tri tedne 
pred maturo, učila sem se 
od tri do šest ur na dan. 

Največ časa sem se pripra-
vljala na matematiko in 
strokovne predmete, ki so 
me najbolj skrbeli. Sama 
sem bila nad rezultatom 
mature izjemno preseneče-
na, saj tudi pomislila ni-
sem, da lahko dosežem 
tako izjemen uspeh.

Vpisala si se na fakulteto, da 
boš postala diplomirana 
vzgojiteljica predšolskih 
otrok. Kako gledaš v priho-
dnost?
Trenutno še ne razmišljam 
toliko vnaprej, vendar si že-
lim, da bi uspešno končala 
fakulteto, se zaposlila kot 
vzgojiteljica predšolskih 
otrok in si nekoč ustvarila 
družino. 

Kako preživljaš najdaljše po-
čitnice?
Opravljam počitniško delo, 
se družim s prijatelji in dru-
žino. Včasih sem trenirala 
ples, vendar trenutno ho-
dim le v fitnes. Rada si po-
gledam tudi kakšen zanimiv 
film.

Hitro se zna povezati z otroki 
Nikolina Đukelić je letošnja diamantna maturantka Srednje šole Jesenice. Na poklicni maturi je dosegla vseh možnih 23 točk. Prihaja iz Kranja, ima 
starejšega brata in mlajšo sestro, včasih je trenirala ples. Da bi bila vzgojiteljica predšolskih otrok, si želi že od otroštva. Šolanje bo jeseni nadaljevala s 
študijem predšolske vzgoje.

Nikolina Đukelić
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"Razumevanje narave mi 
pomaga pri razumevanju 
samega sebe," pravi Mitja 
Dobovišek, šestnajstletni 
dijak s Slovenskega Javorni-
ka. Mitja si je za razliko od 
številnih vrstnikov, ki v 
najstniških letih še ne vedo, 
kaj je tisto, s čimer se želijo 
ukvarjati v življenju, svojo 
poklicno pot že začrtal. Kot 
bodoči naravovarstvenik – je 
odlični dijak Biotehniškega 
centra Naklo – se je povsem 
navdušil nad biologijo, in 
medtem ko večina najstni-
kov uživa proste počitniške 
dni, si je Mitja priskrbel 
učbenik biologije in začel 
študirati snov za maturo. 
Biologijo je namreč izbral 
kot peti predmet, in čeprav 
ima še precej časa – jeseni 
bo začel obiskovati tretji let-
nik –, ga je biologija tako 

močno pritegnila, da se je 
uči z največjim veseljem. 
Tudi zato, ker se po zaklju-
čeni srednji šoli namerava 
vpisati na študij biologije na 
Biotehniški fakulteti v Ljub-
ljani.
Ob tem niti ne preseneča, 
da je v tem šolskem letu za 
naravovarstveni esej na 
temo biodiverzitete prejel 
mednarodno priznanje in 
da je za opravljanje obvezne 
prakse izbral Društvo za var-
stvo narave Bled. Poleg tega 
se v teh dneh pripravlja na 
izpit za obročkovalca ptic, za 
kar se mora naučiti prepoz-
navati vse vrste ptic v Slove-
niji. Pridobil je tudi naziv 
varuh velike uharice, in kot 
pojasni, so varuhi velike 
uharice ljubitelji narave, ki 
preverjajo gnezdišča te pla-
he in občutljive vrste in s 
tem skrbijo za njeno vars-
tvo. 

S tem pa se seznam zanimi-
vih stvari, s katerimi se 
ukvarja Mitja, še ne zaključi. 
Pred kratkim je namreč pos-
tal mojster karateja, saj je 
opravil mojstrski izpit in 
pridobil črni pas, 1. DAN. 
Bil je tudi član mladinske 
reprezentance v karateju, je 
pa tudi pomočnik trenerja v 
jeseniškem klubu MI-KI. S 
karatejem se ukvarja devet 
let, a pravi, da bo zdaj dal 

prednost biologiji. "V kara-
teju sem dosegel svoj najve-
čji cilj, črni pas 1. DAN, pri 
čemer moj trener vedno 
poudarja, da je to spet šele 
začetek poti ..."
Ob tem pa je Mitja tudi glas-
benik, igra kitaro, zaključil 
je nižjo glasbeno šolo, a kot 
pravi, igra zgolj za veselje, 
medtem ko ne namerava iti 
po očetovih stopinjah in 
postati poklicni glasbenik. 

Mojster karateja, ki 
želi postati biolog
Šestnajstletni Mitja Dobovišek s Slovenskega Javornika je nedavno postal mojster karateja, saj je 
pridobil črni pas, 1. DAN. Ob tem pa si je že začrtal tudi poklicno pot, saj ga je povsem prevzela 
biologija. Ukvarja se z obročkanjem ptic, je varuh velike uharice, navdušujejo ga netopirji ...

Mitja je nedavno dosegel črni pas, 1. DAN. S tem je postal 
mojster karateja. / Foto: osebni arhiv

Z lesno sovo / Foto: osebni arhiv

Urša Peternel

Dijak Gimnazije Jesenice 
Zal Vukalić (v novem šol-
skem letu bo začel obiskova-
ti četrti letnik) je osvojil gla-
vno nagrado na natečaju za 
olimpijski plakat Tokio. 
Natečaj je razpisal Olimpij-
ski komite Slovenije skupaj 
s sponzorjem Europlakat in 
v sodelovanju s paralimpij-
skim komitejem Slovenije 
in Veleposlaništvom Japon-
ske v Sloveniji. Prejeli so tri-
sto plakatov vrtcev, osnov-
nih in srednjih šol v različ-
nih likovnih tehnikah. 
V kategoriji srednjih šol je 
prvo mesto zasedel jeseniški 
dijak, ki je ustvarjal pod 
mentorstvom Sonje Janša 
Gazič. Vsi zmagovalni pla-
kati so že objavljeni v obliki 
velikih plakatov na javnih 
mestih po vsej državi. 

Poleg Zala so bile na nateča-
ju uspešne še tri dijakinje 
jeseniške gimnazije, in sicer 

Lana Naumovska, Ana 
Nikolić in Ruby Čop, njihovi 
plakati so se uvrstili med 

deset najboljših in so prav 
tako natisnjeni v obliki veli-
kih plakatov.

Zal je avtor olimpijskega plakata

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

Na podlagi 11. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa  
športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021) 
objavljam naslednji

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

kadrov v športu v letu 2021

I. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,  
4270 Jesenice.

II.  Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov v športu v letu 2021. 
Sofinancirajo se:
 –   izvajanja s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih pro-

gramov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, poveza-
nih s športom in

 –   programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu na prvi in 
drugi stopnji.

Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe) ni predmet sofinanciranja. 

Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se 
prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi 
izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja). 
Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra 
2020 do oktobra 2021.

III.   Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandi-
diranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj:  
 –  imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ*, 
 –   predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem opravlja dela 

najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in 
 –   predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposa-

bljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. 

IV.  Višina razpisanih sredstev je 2.070,00 EUR.

V.  Merila za dodeljevanje sredstev
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa špor-
ta v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021) so sesta-
vni del razpisne dokumentacije. 

VI.  Postopek dodeljevanja sredstev
Sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list 
RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021).

VII.  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

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

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 
oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) naj-
kasneje do vključno ponedeljka, 6. 9. 2021. Prijava (vloga) mora biti 
oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje 
besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposab-
ljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2021 – sklic 
410 – 16 / 2021 – ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlaga-
telj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izde-
lana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na ovojnico za oddajo 
vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali odda-
na v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.

IX.   Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo  
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.
jesenice.si pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Dodatne 
informacije vlagatelji dobijo pri Barbari Toman (tel. 04/5869-212 ali po 
elektronski pošti barbara.toman@jesenice.si) in pri Gabru Šornu (tel. 
04/5884-665 ali po elektronski pošti zsj.programi@siol.net). 

X.  Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa bo 
7. 9. 2021 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnju-
jejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vlogo, ki ne bo pravoča-
sna ali je ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec javnega razpisa 
zavrže s sklepom.

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

Številka: 410 – 16 / 2021 - 2
Datum: 10. 8. 2021
  ŽUPAN
  Blaž Račič

*Status izvajalca LPŠ v letu 2021 imajo vlagatelji, ki so upravičeni do sofinanci-
ranja programov na podlagi odločbe, izdane v postopku izbire in sofinanciranja 
izvajanja LPŠ v občini Jesenice v letu 2021.
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Koča na Golici je dobila či-
stilno napravo, ki je že 
vgrajena in deluje. Stala je 
25 tisoč evrov, financiralo 
jo je Planinstvo društvo Je-
senice. Kot je dejal predse-
dnik društva Vlado Hlede, 
je bila izvedba kar zahtev-
na, saj je bilo bager za iz-
kop treba do koče prepeljati 
s helikopterjem. Zahtevna 
dela ob koči na pobočjih 
Golice je opravil domačin 
Tilen Klinar iz Plavškega 
Rovta. Pri pokritju stroškov 
helikopterskega prevoza 
jim je na pomoč priskočila 
Planinska zveza Slovenije 
iz letnega programa pomo-
či planinskim kočam. 
Po besedah Vlada Hledeta je 
ureditev čistilne naprave po-
memben korak naprej k va-
rovanju okolja na območju 

Golice, ki jo letno obišče na 
tisoče planincev. Pred one-
snaževanjem je zdaj bolje 
zavarovan tudi vodni vir in 
vodohran, ki ga je Občina Je-
senice zgradila nad Planino 
pod Golico. Sicer pa so že 
lani pri koči postavili tudi 
nova dehidracijska stranišča. 
Planinsko društvo Jesenice 
ima v upravljanju pet pla-

ninskih postojank, že vrsto 
let pa si prizadevajo za ve-
čje varovanje gorskega 
okolja, zlasti z izgradnjo 
malih čistilnih naprav. 
Prvi čistilni napravi so tako 
pred leti zgradili v Koči pri 
izviru Soče v Trenti in v Er-
javčevi koči na Vršiču, le-
tos pa je bila na vrsti Koča 
na Golici.

Čistilna naprava 
pri Koči na Golici
Planinsko društvo Jesenice je pri Koči na Golici zgradilo čistilno napravo, 
že lani pa so postavili tudi nova dehidracijska stranišča. Bager, s katerim 
so gradili čistilno napravo, so na Golico morali pripeljati s helikopterjem.

Obsežna gradbena dela pri urejanju čistilne naprave pri Koči na Golici. / Foto: Vlado Hlede

V letošnjem poletju je koča dobro obiskana, v 
njej prenočujejo zlasti tuji planinci iz različnih 
držav, slovenskih planincev je več ob koncih 
tedna, mnogi pa izkoristijo tudi turistične bone. 
Oskrbnika koče sta Klavdija Pleško in Bratislav 
Stefanović iz okolice Ljubljane, zanju pa je to 
prva sezona na Golici. Poskrbela sta za 
kulinarično ponudbo, kot je golaž, telečja obara, 
ričet, jota, segedin, pripravljata pa tudi sirove 
štruklje, tudi s čokolado in karamelo.

Janko Rabič

Člani Balinarskega kluba Je-
senice so v soboto, 31. julija, 
na baliniščih v Bazi ob spo-
minskem dnevu občine Jese-
nice organizirali 59. balinar-
ski turnir. Nastopilo je dva-

najst ekip, ki nastopajo v raz-
ličnih slovenskih ligah. Prvo 
mesto je osvojila druga ekipa 
Balinarskega kluba Jesenice v 
postavi Jože Domevščik, Gre-
ga Noč in Sašo Ozebek. Dru-
ga je bila ekipa Planina Kranj, 
tretja ekipa Sloga Ljubljana. 

Prva ekipa Balinarskega klu-
ba Jesenice je osvojila peto 
mesto, ekipa Hrušice pa 
osmo mesto. V okviru turnir-
ja so izvedli tudi tekmovanje 
v bližanju. Pokal je osvojil Ja-
nez Šušteršič, član ekipe bali-
narjev s Hrušice. 

Zmaga domačih balinarjev

Najboljši tekmovalci balinarskega turnirja

Bager za izkop je bilo do koče treba pripeljati s helikopterjem. / Foto: Vlado Hlede

Jeseničani bodo v pripravljalnem obdobju sicer 
skupno odigrali pet prijateljskih tekem. Prva re-
sna preizkušnja pa jih čaka že v začetku septem-
bra, ko bodo branili naslov slovenskih pokalnih 
prvakov. Pokalno tekmovanje bo na sporedu 
med 1. in 4. septembrom na Bledu.
Že dober mesec pozneje bodo imeli Železarji 
priložnost igrati v celinskem pokalu. To pravico 
so si priigrali z osvojenim naslovom državnih pr-
vakov v lanski sezoni. Med 22. in 24. oktobrom 
se bodo v skupini D tekmovanja v Franciji pome-
rili z domačinom Amiensom, starim znancem 
Asiagom in enim od zmagovalcev prvega dela 
celinskega pokala. Prav tako bodo Jesenice v 
novi sezoni branile naslov najboljšega kluba v 
državnem prvenstvu in napadala najvišja mesta 
Alpske lige.
V novo sezono se ekipa podaja s precej prevetre-
no zasedbo. Moštvo je poleti zapustilo nekaj po-
membnih članov, klub pa jih je poleti poizkušal 
čim bolje nadomestiti. Iz ljubljanske Olimpije sta 
na Jesenice prišla Nejc Brus in Luka Ulamec, s 
Finske sta ekipo okrepila napadalca Jesperi Viiki-
la in Eetu Elo, s Švedske vratar Oscar Froberg, v 
jeseniški dres pa se vrača tudi Eric Pance. Klub 

bosta prav tako po novem vodila Nik Zupančič in 
njegov pomočnik Miha Brus.
Prav finska novinca v rdečem dresu Elo in Viikila 
sta se izkazala že ob prvi priložnosti. Na uvodni 
pripravljalni tekmi sezone so Jeseničani v domači 
Podmežakli z visokih 8-3 premagali MAC iz Bu-
dimpešte. Eetu Elo je na tisti tekmi dosegel hat-
trick, za vse tri zadetke pa mu je podal rojak Viiki-
la, ki bo z njim in Ericom Pancetom očitno tvoril 
enega od udarnih napadov Železarjev v novi se-
zoni. To je trojec dokazal tudi na drugi pripravljal-
ni tekmi proti Pustertalu. V Brunicu je bila konec 
tedna ekipa, ki bo v naslednji sezoni igrala v kako-
vostenjšem tekmovanju ICEHL, od Jeseničanov 
sicer boljša s 6-3, a tudi takrat je Elo nasprotnega 
vratarja premagal kar dvakrat. 
Do začetka rednega dela sezone bodo Jeseničani 
odigrali še tri prijateljske obračune. 20. avgusta jih 
v Podmežakli čaka srečanje s Ferencvarošem, 28. 
avgusta pa proti Ghardeini, s katero se bo v gosteh 
pomerila še 7. septembra. S kakovostno igro in vi-
sokimi cilj želijo aktualni slovenski državni prvaki v 
hokeju na ledu v domačo halo privabiti tudi čim 
več privržencev tega športa, ki so bili v lanski sezo-
ni Železarje spremljati le prek televizijskih ekranov.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

JESENIŠKI HOKEJISTI ŽE TRDO NA 
DELU PRED ZAČETKOM NOVE SEZONE
Kljub visokim avgustovskim temperaturam se na novo sezono na  
ledenih ploskvah že pripravljajo hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenic. Ti so 
že odigrali tudi prvi dve pripravljalni tekmi. 
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V Mošnjah so pri obnovi sta-
re hiše naleteli na časovno 
kapsulo: v steno hiše je bil 
zazidan lonček z nenavad-
nim mazilom, na njem pa 
napis Apoteka. Lekarna, 
Phamarcie. Mr. ph. Joža 
Žabkar, Jesenice na Gorenj-
skem. 
"V stari hiši smo menjali 
okna in smo našli lonček, ki 
je bil položen pod okno ter 
lepo in skrbno zazidan. Na 
zamašku je napis, ki pa mi ne 
da miru ..." Tako je svoj zapis 
na Facebooku začela Klaudija 
Urbas Lakota in zraven obja-
vila fotografije najdbe ter 
poziv vsem, ki bi morda vede-
li kaj več o skrivnostni 'žavbi'. 
Na pokrovčku je namreč 
napis Apoteka. Lekarna. 
Pharmacie. Mr. ph. Joža Žab-
kar, Jesenice na Gorenjskem. 
Na Facebook strani, na kateri 
sodelujejo predvsem Jeseni-
čani, se je vsul plaz zanima-
nja za najdbo iz preteklosti in 
skrivnost se je počasi začela 
razkrivati ...

Nekdanji lastnik je delal 
na Jesenicah
Z najditeljico smo se pove-
zali tudi mi, in kot nam je 
povedala, so časovno kapsu-
lo našli v Mošnjah, kjer živi-
ta njena starša Marjeta in 
Stanko Urbas. Pred deseti-

mi leti so kupili staro hišo, 
za katero niti ne vedo, kate-
rega leta je bila zgrajena. 
Vedo pa, da je bil nekdanji 
lastnik zaposlen na Jeseni-
cah. Ko sta se Klaudijin oče 
in mož pred kratkim lotila 
obnove, sta pod oknom ob 
trkanju zaslišala nenavaden 
votel zvok. Ko sta steno 
odprla, sta naletela na zazi-
dan lonček s kremo in ime-
nom jeseniškega lekarnarja 
na pokrovčku. "Žavba" je 
spodaj rumene barve, zgoraj 
črne, ko so jo odprli, pa je še 
vedno močno dišala po kaf-
ri. Kot je povedala Klaudija, 
je bivši lastnik hiše skrbno 
pisal letnice vseh obnovitve-
nih del in pod oknom je bila 
napisana letnica 1954. Tako 
sklepajo, da je bila krema v 
steno vzidana tistega leta.

Kot je izvedela sogovornica, 
naj bi bila to "črna žavba", ki 
so jo včasih uporabljali za 
rane, sklepe, pogosto pa so 
jo vzidali v hišo, da bi odga-
njala slabo in zlo. 

Znani jeseniški lekarnar
Na najdbo se je odzval tudi 
upokojeni jeseniški muzej-
ski dokumentalist Tone 
Konobelj, ki je zapisal, da je 
bil Jože Žabkar znani jeseni-
ški lekarnar. Bil je tudi orga-
nizator primorskih prisel-
jencev po prvi svetovni vojni 
v društvu Soča in tudi sicer 
politično aktiven. Bil je celo 
jeseniški župan. Njegova 
hiša je stala pred nekdanjo 
Tancarjevo hišo, kjer je 
danes gostišče Ejga, in so jo 
po drugi svetovni vojni 
podrli zaradi gradnje cestne-

ga podvoza proti Podmeža-
kli. Hiša je dobro vidna na 
starih razglednicah. 

Jo bodo zazidali nazaj v 
hišo?
Tudi v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice so navdu-
šeni nad najdbo in so najdi-
teljem ponudili, da bi jo pre-
vzeli in umestili v zbirko 
obratne ambulante. Hranijo 
namreč le nekaj predmetov 
iz še ene nekdaj znane jese-
niške lekarne Koželjeve.
Kot je povedala Klaudija 
Urbas Lakota, za zdaj kremo 
hranijo doma, starša pa raz-
mišljata, da bi jo bilo najbo-
lje zazidati nazaj in tako 
časovno kapsulo ohraniti za 
prihodnje rodove.

Vatikanski diplomat
Ob tem pa je zanimiv tudi 
podatek, da je bil sin farma-
cevta Jožeta Žabkarja Jožef 
teolog in vatikanski diplo-
mat, celo prvi papeški nun-
cij slovenskega rodu. Rojen 
je bil leta 1914, na Jeseni-
cah je obiskoval osnovno 
šolo, kasneje pa se šolal v 
Ljubljani in tujini. Leta 
1946 je doktoriral iz cerkve-
nega prava, zatem pa oprav-
ljal odgovorne naloge za 
Vatikan. Umrl je leta 1984 
v Rimu.

V steni hiše naleteli 
na časovno kapsulo
Pri obnovi hiše so v steni našli zazidano skrivnostno mazilo, ki ga je pred skoraj sedemdesetimi leti 
izdelal Joža Žabkar, farmacevt na Jesenicah.

Pokrovček z napisom Mr. 
Ph. Joža Žabkar, Jesenice 
na Gorenjskem.

Krema je spodaj rumena, 
zgoraj črna, ohranila pa je 
močan vonj po kafri.

To naj bi bila 'črna 
žavba', ki so jo včasih 
uporabljali za rane, 
sklepe, pogosto pa so 
jo vzidali v hišo, da bi 
odganjala slabo in zlo. 

PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451

TUDI V LJUBLJAN
I 

vpis v šolsko leto 
2021/22
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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.

240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena samo                         + poštnina

20
EUR
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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. 
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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

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

Na Facebook strani, na 
kateri sodelujejo 
predvsem Jeseničani, 
se je vsul plaz 
zanimanja za najdbo 
iz preteklosti in 
skrivnost se je počasi 
začela razkrivati ...

Največja tržnica domačih pridelkov na Gorenjskem

Brdska kulinarika na Račjem otoku

Paviljon Medena zgodba

Kulinarični dogodek 2 nosilcev Michelinove zvezdice  
Tomaža Kavčiča in Uroša Štefelina

Različne delavnice za otroke in odrasle

VSTOP
PROST

center sodelovanja

DAN DOMAČIH
DOBROT

v Parku Brdo
nedelja, 29. avgust, 10.00-16.00
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Janko Rabič

Ada Smolnikar Bešter:  
uresničitev olimpijskih sanj 

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 5 1 .  d e l )

Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev Je-
senice v poletnem času nada-
ljujejo različne aktivnosti. 
Pohodniki vztrajno osvajajo 
vrhove, kolesarji nabirajo 

nove kilometre. V juliju so z 
očiščevalno akcijo poskrbeli 
za lepšo podobo okolice dru-
štvenega doma. Osrednji po-
letni dogodek je bil društveni 
dan, ki so ga pripravili 6. av-
gusta. Z njim vsako leto po-

častijo ustanovitev društva 
leta 1948, srečanje pa je 
predvsem priložnost za oce-
njevanje dosežkov v prete-
klem obdobju, predstavitev 
bogatih dejavnosti na števil-
nih področjih in za snovanje 

novih načrtov. V uvodu je 
predsednik Stevo Ščavničar 
izrazil pohvalo komisijam in 
posameznikom za opravlje-
no delo, predvsem pa se je 
zavzel, da v prihodnje spet 
privabijo v društvu več novih 

članov. Število se je precej 
zmanjšalo, zato so dobrodo-
šli vsi, ki se želijo ukvarjati z 
najrazličnejšimi dejavnost-
mi, s športom, rekreacijo, 
pohodništvom, petjem, roč-
nimi spretnostmi ali si zgolj 
želijo druženja, pogovora in 
prijazne besede v društvenih 
prostorih. Zbrane je na sre-
čanju pozdravil tudi župan 
Občine Jesenice Blaž Račič. 
Lep dan je omogočil izvedbo 
športnih tekmovanj v pika-
du, prstometu in kegljanju z 
nihajno kroglo. Pri ženskah 
je bila z dvema zlatima kolaj-
nama najuspešnejša Vera 
Lazarova, eno zlato je osvoji-
la še Albina Seršen. Srebrne 
in bronaste kolajne so osvoji-
le: Božena Ronner, Sonja 

Kos, Alenka Trampuš, Simo-
na Biček in Nevenka 
Rajhman. Pri moških sta 
med člani zlati kolajni osvoji-
la Peter Basara in Stevo Ščav-
ničar, srebrne in bronaste 
pa: Janez Komel, Bogdan 
Cvijič in Simon Biček. Ker so 
na tekmovanje povabili tudi 
goste, se je v prstometu z 
zmago izkazal župan, v metu 
z nihajno kroglo je osvojil 
tretje mesto. Srečanje na 
društvenem vrtu sta z glasbo 
popestrila harmonikar Stan-
ko Sekardi in kitarist Tomo 
Škrabelj, za poln veder sme-
ha sta poskrbela Ivan Berlot 
- Taubi in njegova žena Mili-
ca, ki sta se v skeču osredoto-
čila na aktualna dogajanja 
okoli koronavirusa. 

Društvo upokojencev 
vabi nove člane
Osrednji poletni dogodek Društva upokojencev Jesenice je bil društveni dan.

Najboljše tekmovalke z medaljami in predsednikom društva Stevom Ščavničarjem V skeču sta nastopila Ivan Brlot - Taubi in njegova žena Milica.

Letošnje poletne olimpijske 
igre v Tokiu z odličnimi na-
stopi naših tekmovalcev in 
petimi osvojenimi kolajna-
mi so dvignile na noge vso 
Slovenijo. Ob novih junakih 
so večkrat privrele na dan 
zgodbe naših olimpijcev, ki 
so pred mnogimi leti v pov-
sem drugačnih razmerah 
dobili to priložnost. 
Tokrat se v naši zgodbi krep-
ko vračamo v preteklost. De-
limo jo s 85-letno nekdanjo 
orodno telovadko, olimpijko 
Ado Smolnikar, kasneje po-
ročeno Bešter, rojeno na Slo-
venskem Javorniku. Čeprav 
je od njene športne kariere 
in nastopa na olimpijskih 
igrah minilo že skoraj se-
demdeset let, spomini osta-
jajo. Njena kariera se je zače-
la pri rosnih 15 letih, leto 
kasneje se je zgodil njen naj-
bolj zaželeni nastop. V prije-
tnem klepetu na njenem 
domu nam v uvodu vesela in 
ponosna najprej zaupa, da je 
sedaj najstarejša olimpijka 
na Gorenjskem. Čeprav čas 
beži in briše spomine, prgi-
šče tistih najlepših doživetij 
in občutkov ostaja. 

»Že v osnovni šoli sem se 
navdušila za gimnastiko,« 
pravi Ada. »Prva moja veli-
ka želja je bila, da bi nekoč 
nastopila na olimpijskih 
igrah. Najprej sem začela 
vaditi pri TVD Partizan Ja-
vornik - Koroška Bela, in 
ker sem pokazala talent, so 
me povabili k TVD Partizan 
Jesenice. Pod vodstvom tre-
nerja Mirka Petača nas je 
vadilo osem deklet in kmalu 
smo odšle na državno pr-
venstvo v orodni gimnastiki 
v Splitu in ekipno zasedle 
prvo mesto. Zmaga nam je 
dala veliko poleta, uspeh 
smo ponovile potem na dr-
žavnem prvenstvu v Nišu. 
Skupaj s sotekmovalko iz 
društva Sonjo Rozman, ka-
sneje poročeno Petač, sva 
po teh uspehih dobili status 
zveznega razreda in prilo-
žnost za nastope na medna-
rodnih tekmovanjih.« 
In kdaj so se mladostniške 
želje začele zares uresniče-
vati? »S Sonjo sva bili iz na-
šega društva kandidatki za 
nastop na olimpijskih igrah 
leta 1952 v Helsinkih na 
Finskem. Izbirno tekmova-

nje je bilo v Tivoliju v Lju-
bljani. Sonja je bila že uvr-
ščena, jaz pa sem se borila 
za mesto med osmimi iz-
branimi s tekmovalko iz Be-
ograda. Uspelo mi je, saj 
sem za vajo z obročem dobi-
la potrebne točke. Potem 
smo bile dva meseca na pri-
pravah v Beogradu. Po pri-
hodu na Finsko je bilo za 
nas vse nekaj novega, napre-
dnejšega, ni bilo mogoče 
primerjati z Jesenicami. Je 
bila pa otvoritev skromna, 
daleč od današnjih. Sledila 
so tekmovanja, ekipno smo 
zasedle enajsto mesto, v 
skupni ritmični vaji z obro-
čem pa osmo mesto. Zelo 
smo bile vesele tega rezulta-
ta. Dve leti kasneje sem se 
udeležila še svetovnega pr-
venstva v Rimu in več med-
narodnih tekmovanj.«
Njena tekmovalna kariera 
je bila razmeroma kratka, 
po dvajsetem letu je prene-
hala trenirati. Je pa do da-
našnjih dni ostala povezana 
s športom. Rekreacijsko se 
je ukvarjala s telovadbo, ho-
dila na pohode, še danes 
plava, kolesari, hodi na izle-

te, na morje, v toplice. 
»Rada sem stalno v gibanju, 
to mi res veliko pomeni,« 
pravi Ada Smolnikar Be-
šter. Vesela je pozornosti, 
ki ji jo kot nekdanji olimpij-
ki namenjajo pri Olimpij-
skem komiteju Slovenije, 
dobila je več priznanj. Mo-
čan vtis je nanjo naredil le-
tošnji sprejem olimpijske 
bakle na kopališču Ukova 
na Jesenicah, kjer je bila po-

sebej cenjena gostja. »Tako 
veselo je bilo, prisrčno, raz-
igrano. Bila sem v družbi 
ministrice za izobraževa-
nje, znanost in šport Simo-
ne Kustec. Kasneje sem do-
bila od nje osebno pismo, 
kjer se je z izbranimi bese-
dami zahvalila za mojo 
športno pot. Seveda sem 
potem spremljala olimpij-
ske igre in navijala za naše 
odlične športnike.« 

Ada Smolnikar Bešter na julijskem sprejemu olimpijske 
bakle na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič
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Jesenice – Pred dnevi so se 
na praznovanju sedemde-
sete obletnice mature zbrali 
nekdanji dijaki Gimnazije 
Jesenice, ki so maturirali 
leta 1951. Kot je povedal 
eden od udeležencev Milan 
Dolgan, se jih je zbralo 
osem, štiri dekleta in štirje 
fantje. Štirje so se pripeljali 
iz Ljubljane, štirje pa živijo 
na Gorenjskem. »Malo 
pred koncem vojne so bile 

Jesenice bombardirane. 
Železniška postaja je bila 
porušena. Po vojni se je 
dosti dijakov in dijakinj na 
Jesenice v šolo v gimnazijo 
vozilo z vlakom: en vlak nas 
je vozil iz Zgornjesavske 
doline, eden z bohinjske 
strani, en vlak pa je bil ljub-
ljansko-radovljiški. Naš raz-
red je bil tretji rod, odkar je 
bila takoj po vojni ustanov-
ljena gimnazija. Maturirali 
smo leta 1951. Rodili smo 
se okrog leta 1932,« je pove-

dal Milan Dolgan, ki hrani 
tudi fotografijo iz obdobja 
malo pred maturo.
»Slikani smo pred vrati pre-
lepega gimnazijskega poslo-
pja, ki je bilo zgrajeno še v 
času Avstro-Ogrske. Na sliki 
nas je trideset, najbrž ena 
dijakinja manjka, ker je bila 
noseča. Duhovni vodja naše-
ga razreda je bil Vital Kla-
bus, ki je spesnil nepozabno 
zaključno pesnitev. Na sliki 
so štirje profesorji in tri pro-
fesorice. V sredini je naš raz-

rednik Dušan Čop, ki je 
kasneje doktoriral, in zraven 
njega vršilec dolžnosti rav-
natelja Vinko Kopač, ki nas 
je učil ruščino,« je povedal 
Dolgan, ki je ob obletnici 
napisal tudi pesem: »Vzlete-
li smo, mi gimnazijske pti-
ce, / Mežaklo smo ljubili, 
železarske Jesenice. / Želez-
niška postaja zbombardira-
na / se je postopoma prenav-
ljala. / Zdaj je minilo sedem-
deset let, / nosimo pa jih 
malodanè devetdeset.«

Sedemdeseta 
obletnica mature
Srečali so se nekdanji dijaki Gimnazije Jesenice, ki so maturirali leta 1951.

Fotografija maturantov iz leta 1951 / Foto: osebni arhiv Milana Dolgana

MOJ KRAJ, NJEGOVI LJUDJE 
Včasih pridejo obdobja, 
ko želiš si oditi iz svojega doma. 
Ker v domačem kraju že vse poznaš, 
in ker ti včasih postane dolgčas. 
Potem pa pomisliš na vse pretekle dni, 
na vsa pretekla leta, ki si jih v tem kraju preživela.
Pa privrejo spomini, včasih orosi se oko, 
in takrat postane ti malce hudo. 
Bi res rada svoj rojstni kraj zapustila? 
Bi se res rada drugam preselila?
Na Jesenicah sem se rodila, 
tu sem v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo hodila. 
Tu sem se prvič zaljubila, 
tukaj sem vozniški izpit naredila. 
Tukaj sem prve prijatelje spoznala, 
tukaj sta moja ata in mama. 
Bi res selitev rada? 
Kaj če bi še malo počakala. 
Vseeno imam svoj rojstni kraj rada. 
Jesenice so se v letih močne spremenile, 
veliko novih stvari in ljudi so pridobile. 
A če pomislim, 
mi tu prav nič ne manjka, 
ne vem zakaj so moja razmišljanja pravzaprav taka. 
Vsak si želi raziskati nove poti, 
obiskati nove kraje in ljudi, 
a vedno se srce vrača tja, od koder je doma. 
Četudi si včasih radi zatiskamo oči, 
je to resnica, četudi kdaj boli. 

Tina Lasnik (Jesenice)

Branko Jeršin

V soboto, 24. julija, so se na 
pokopališču na Blejski Dob-
ravi poslovili od športnika, 
profesorja športne vzgoje, 
pedagoga Joža Oblaka. 
Rodil se je 24. aprila 1935 v 
Žireh, vendar se je družina 
že nekaj mesecev po njego-
vem rojstvu preselila na 
Jesenice. Preizkusil se je v 
različnih športih, toda pri-
tegnila ga je orodna telovad-
ba. Leta 1952 je postal mla-
dinski državni prvak Jugos-
lavije, leto kasneje pa je 
telovadna vrsta TVD Parti-
zan na državnem prvenstvu 
v Makedoniji osvojila naslov 
ekipnih državnih prvakov. 
Jože Oblak je k uspehu pri-
speval kar šest prvih mest 
na različnih orodjih. Nasto-
pil je na svetovnem prvens-
tvu v Rimu leta 1953, kjer je 
na preskoku osvojil osmo 
mesto, leta 1960 na olimpij-
skih igrah v Rimu pa zaradi 
spleta okoliščin ni dobil pri-
ložnosti za nastop. Po zak-
ljučeni tekmovalni poti je v 
TVD Partizan Jesenice pre-
vzel vadbo svojih nasledni-
kov. Mladinska vrsta TVD 

Partizan Jesenice je v letih 
1965, 1966 in 1967 kar tri-
krat osvojila naslov držav-
nih prvakov.
Po diplomi na Visoki šoli za 
telesno kulturo v Ljubljani 
se je zaposlil na Železar-
skem izobraževalnem cen-
tru kot profesor športne 
vzgoje, postal vodja poklicne 
in srednje šole, kasneje pa je 
dolga leta opravljal naloge 
podravnatelja in na koncu 
tudi ravnatelja. Ob izjem-
nem pedagoškem delu na 
šoli je vedno rad priskočil na 
pomoč s svojim znanjem 
tudi jeseniškim hokejistom, 
košarkarjem, dolga leta pa 
tudi smučarjem. Kot eden 
od ustanoviteljev nogomet-
ne rekreacijske skupine 
Završnica je bil v njej akti-
ven več desetletij, praktično 
do konca življenja. 
Za prispevek jeseniškemu 
športu je prejel več priz-
nanj, leta 2016 pa tudi pla-
keto Občine Jesenice. Ostal 
bo v večnem spominu šte-
vilnim generacijam jeseni-
ških srednješolcev. Za ved-
no pa se je zapisal tudi v 
zgodovino slovenske in 
jeseniške gimnastike.

Poslovil se je 
Jože Oblak

Janko Rabič

Pri Medobčinskem društvu 
invalidov Jesenice že dobro 
leto izvajanje programov pri-
lagajo znanim razmeram in 
ukrepom proti širjenju koro-
navirusa. V okviru danih 
možnosti članom nudijo raz-
lično pomoč, organizirajo 
letovanja s programi za ohra-
njanje zdravja, športne aktiv-
nosti in izletništvo. 
V juliju so ob večjem sproš-
čanju ukrepov izvedli letni 
zbor članov, ki so ga združili 
s poletnim srečanjem v Goz-
du - Martuljku. Predsednica 
Marina Kalan je v uvodnem 
poročilu med drugim izpos-
tavila, da so veliko pozornos-
ti namenjali reševanju social-
nih problemov. Na podlagi 
pravilnikov o upravičenosti 
za pomoč so več članom 
namenili bone za nakup pre-
hranskih izdelkov in denar-
na nakazila, skupaj z Obmo-

čnim združenjem RK Jeseni-
ce so razdeljevali pakete 
pomoči. Na izobraževalnem 
področju so pripravili preda-
vanja o rokovanju s pametni-
mi telefoni o uporabi social-
nih medijev ter načinih za 
preprečevanje stresa. 
Medobčinsko društvo inva-
lidov Jesenice že vrsto let 

uspešno sodeluje z Zvezo 
delovnih invalidov Sloveni-
je. Predstavnik Janez Zel-
nik je na srečanju poudaril 
pomen takšnih srečanj, ki 
članom veliko pomenijo, 
tako za izmenjavo mnenj o 
delu v društvih, predvsem 
pa je v osredju prijetno dru-
ženje. Predsednica Marina 

Kalan je posebej izrazila 
zadovoljstvo, da so se lahko 
spet srečali s člani sosed-
njih društev, s katerimi 
sodelujejo pri izmenjavi 
mnenj in skupnem reševa-
nju problemov. 
Za vedrejše razpoloženje na 
srečanju je poskrbel glasbe-
nik in pevec Hajni Blagne. 

Dragocena pomoč invalidom
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice je pripravilo letni občni zbor in poletno srečanje.

Letni občni zbor so združili s poletnim srečanjem v Gozdu - Martuljku.

Mesto Jesenice se je prejšnji petek predstavilo v Metliki v 
okviru projekta Polna žlica kulture. Gre za nov kulturno-turi-
stični projekt, ki je nastal pod okriljem Združenja zgodovin-
skih mest Slovenije, katerega članica je tudi občina Jesenice. 
Gostovanje v Metliki so pripravili Gornjesavski muzej Jese-
nice v sodelovanju s TIC Jesenice in Gledališčem Toneta 
Čufarja Jesenice, ki je Metličane navdušilo s predstavo Vozi, 
Miško! Prihodnji mesec pa naj bi na Jesenicah nastopila 
metliška folklorna skupina Ivan Navratil, ki poleg ljudskega 
plesa ob spremljavi tamburic ohranja tudi stare običaje.

Jesenice so se predstavile v Metliki
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Urša Peternel

Prva večja poletna priredi-
tev na Kopališču Ukova je 
bila v začetku julija Skok v 
poletje s tekmovanjem v 
skokih v vodo in jeseni-
škim akvatlonom. V sklopu 
prireditve je bazen obiskala 
tudi slovenska olimpijska 
bakla, o čemer smo pisali 
že v prejšnji številki. Na 
tekmovanju v skokih v vodo 
je sodelovalo dvajset ska-
kalcev v treh različnih sta-
rostnih kategorijah, absolu-
tni zmagovalec pa je postal 
Jaka Komloš. Tekmovanje 
so popestrili člani akrobat-
ske skupine Dunking De-
vils. Na 29. akvatlonu je 
nastopilo pet tekmovalcev v 
dveh starostnih kategori-
jah, absolutni zmagovalec 
je postal Gašper Žilavec s 
skupnim časom 39 minut 
44 sekund.
Na kopališču je sicer pe-
stro prav vsak dan. Ob tor-
kih in sredah za zabavo 

otrok z ustvarjalnimi de-
lavnicami skrbi Mladinski 
center Jesenice.
Tudi letos se je dogajanju 
ob vodi pridružil Zdra-
vstvenovzgojni center Jese-
nice s preventivnimi delav-
nicami Živimo zdravo, v 
sklopu katerih so obisko-
valcem doslej že predstavi-
li temeljne postopke oži-
vljanja, opravljali so razne 
meritve, pripravili delavni-
co za otroke o zdravem ži-
vljenjskem stilu in skrbi za 
zdrave zobe ...
Zavod za šport Jesenice je 
organiziral tudi plavalni te-
čaj, ki je potekal v dveh de-
setdnevnih terminih, otroci 
so se pod vodstvom Mojce 
Svetina na zabaven način 
naučili plavati. 
Zelo zanimiva je bila tudi 
delavnica skakanja v vodo, 
kjer je otroke o tem, kako 
pravilno in predvsem varno 
skakati v vodo, učil Jernej 
Klinar, najbolj znani jeseni-
ški skakalec z višin v vodo.

Zadnjo julijsko soboto pa je 
na kopališču potekala tudi 
prireditev Noč na kopališču 
Ukova ob spominskem dne-
vu občine Jesenice. Pripravi-
li so različne športne igre ob 
bazenu, obiskovalci so se 
lahko preizkusili v igri sup 
polo. Mladinski center Jese-
nice je za otroke pripravil 
zanimive delavnice. Za za-
bavo je skrbela jeseniška 
glasbena skupina Arrow. 
Vrhunec dogajanja pa je bil 
dvanajsturni nočni plavalni 
maraton Plavajmo za otro-
ke, na katerem so zbirali 
prostovoljne prispevke za 
letovanje otrok v letovišču 
ZDPM Jesenice Pinea. Prvi 
je v bazen skočil jeseniški 
župan Blaž Račič, v dvanaj-
stih urah maratona pa je bil 
v vodi ves čas vsaj en plava-
lec. S prostovoljnimi pri-
spevki so na koncu zbrali 
619,25 evra, zbrani denar pa 
so že nakazali Zvezi društev 
prijateljev mladine Jesenice 
za letovanje otrok na morju.

Poletje na jeseniškem »morju«
Na Kopališču Ukova so tudi to poletje poskrbeli za pestro dogajanje.

Dvanajsturni dobrodelni plavalni maraton: v bazenu je bil ves čas maratona vsaj en plavalec.

Pripravili so tudi dva desetdnevna tečaja plavanja, otroci so se z vaditeljico Mojco Svetina 
zabavali, predvsem pa naučili veliko novega.

Kako pravilno in varno skakati v vodo: koristna delavnica varnega skakanja v vodo, ki jo je 
vodil Jernej Klinar

Delavnico temeljnih postopkov oživljanja je vodila magistrica zdravstvene nege iz 
Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice Ksenija Noč.

Najboljši na tekmovanju v skokih v vodo / Foto: arhiv Zavode za šport Jesenice
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Sponzor križanke je DOMINO in FRIZERSKI STUDIO STANKA, gostinstvo in frizerstvo, d. o. o. Cesta maršala Tita 7, 4270 
Jesenice. Dostava hrane na 04/583-13-66, pričesko pa vam uredijo v prostorih frizerskega salona Studio Stanka. Za naše 
zveste reševalce so pripravili tri nagrade: 1. nagrada dve pici, 2. nagrada dva sendviča, 3. nagrada dva hamburgerja. Nagra-
de postrežejo v piceriji DOMINO. 

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, 30. avgusta 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.
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SLOVARČEK: TUTANKAMON: egiptovski kralj,     PAVŠAL: popreček,     PSKOV: rusko mestro blizu meje z Estonijo,     SKELETON: nizke tekmovalne sani,
AFRIK: morska trava za žimnice,     DEMARŠA: diplomatski protest,     ALADIN: ime slikarja Lanca,     INKARNAT: živo rdeča barva

Sestavil: Cveto Erman

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=M, 2=Š, 3=O, 4=R, 5=T, 6=E, 7=T, 8=S, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je SLOVENIJA.

Sudoku s končno rešitvijo

Geslo križanke iz prejšnje številke se glasi SLOVENCI IMA-
MO SVOJO DRŽAVO – 30 LET. Sponzor križanke je Obmo-
čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenj-
ska. Podarjajo tri knjižne nagrade. Nagrajenke so: Simona 
Kuhar, Zg. Duplje; Alenka Pšenica, Jesenice; Zora Hvala, 
Radovljica. Čestitamo, nagrade boste prejele po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Za testo potrebujemo: 1 kg 
moke (tip 400), 1 kocko kva-
sa, žličko soli, 20 dag masla, 
20 dag sladkorja, 1 vrečico 
vaniljevega sladkorja, 6 
rumenjakov, 0,5 dl ruma, 
0,5 l mlačnega mleka,
1,5 dl sladke smetane, 0,5 dl 
soka limone in pomaranče 
(zmešano skupaj), naribano 
lupino ene limone, nariba-
no lupino ene pomaranče.
Za nadev: 1 lonček kisle 
smetane (180–200 g), 100 g 
mletega sladkorja, 2 jajci, 1 
vaniljev sladkor, 50 g masla, 
2 pesti (piškotnih ali navad-
nih) drobtin, pehtran (svež 
nasekljan ali suh).
Priprava: Moko presejemo. 
Najprej v lončku pripravimo 
kvasec: Od pripravljene 
moke odvzamemo 2 žlici 
moke, od natehtanega slad-
korja vzamemo pol žličke 
sladkorja, od pol litra mlač-
nega mleka pa odvzamemo 
približno 0,3–0,5 dl. Doda-

mo razdrobljen sladkor, vse 
skupaj zmešamo in pustimo 
na pultu toliko časa, da zač-
ne kvas delovati. Zdaj rume-
njake stepemo z navadnim 
in vaniljevim sladkorjem – 
uporabimo mešalnik. Moko 
vsujemo v večjo posodo, ob 
strani dodamo sol. Na sredi-
no moke naredimo jamico, v 
katero damo mešanico jajc 
in sladkorja ter kvasec. Med 
mešanjem dodajamo še 
ostale sestavine. Dobro 
zamesimo, oblikujemo v 
kepo, ki jo pustimo v posodi, 
to pa pokrijemo s krpo. Naj 
vzhaja približno 45 minut. 
Za pripravo nadeva na mas-
lu, ki ga pristavimo na 
zmerni ogenj, rahlo zaru-
menimo drobtine. Odstavi-
mo, ohladimo. V ohlajene 
drobtine vmešamo kislo 
smetano, mleti sladkor ter 
rumenjaka, dodamo še vani-
ljev sladkor in premešamo. 
V zmes previdno vmešamo 
še čvrst beljakov sneg. S tem 
nadevom premažemo razva-

ljano testo, potem posujemo 
s pehtranom in zavijemo v 
štrukelj, pri tem pa testo ob 
vsakem zavoju rahlo – zares 
le rahlo – povlečemo k sebi.
Potica zdaj drugič vzhaja, 
kar traja približno 45 minut. 
Vzhajano premažemo s ste-
penim jajcem in jo na več 
mestih prebodemo čisto do 
dna pekača. Pekač preloži-
mo v pečico, ogreto na 170 
stopinj Celzija, z ventilacijo. 
Po pol ure pogledamo, kako 
se peče. Če se nam zdi, da je 

skorjica že preveč rjava, 
potico pokrijemo s kosom 
aluminijaste folije. Večja 
potica se peče približno uro 
in 15 minut, če pa bomo iz 
navedenih sestavin naredili 
dve manjši (oziroma bomo 
količine prepolovili in spekli 
le eno potičko), se bo verjet-
no pekla slabo uro. Ko je 
potica pečena, jo vzamemo 
iz pečice in pol ure pustimo 
v potičnici. Šele nato jo zvr-
nemo na rešetko, pokrito s 
papirjem za peko.

Pehtranova potica
Poleti na marsikaterem domačem vrtu zadiši pehtran. Ena od odličnih sladic s tem zeliščem je 
pehtranova potica. Recept je pripravila Olga Kajfež iz Društva žensk z dežele občine Radovljica pod 
okriljem projekta KUHAM DOMAče, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
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ZAHVALA

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

Ob boleči izgubi našega dragega 
sina, brata in strica

Roka  
Brečka
iz Lipc
1. 7. 1994 - 2. 8. 2021

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in vaščanom Lipc za izrečeno sožalje, besede 
tolažbe, za podarjene sveče in denarno pomoč ter da-
rovane svete maše. Zahvala gospodu župniku Matiji 
Selanu za lepo opravljen obred, govorniku Adisu Čiru 
Mujkanoviću in prijateljem za izrečene besede slovesa, 
cvetličarni Sitar za čudovite aranžmaje, izvajalcu po-
grebne slovesnosti podjetju Jeko ter vsem tistim, ki ste 
našega Roka pospremili na njegovi prezgodnji zadnji poti.
Vsa dobrota in radost njegovega srca bosta ostali vedno 
z nami.

Žalujoči vsi njegovi

Torek, 24. avgust

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka, Ne meč'mo hrane 
stran, dokumentarec

Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

 

Četrtek, 26. avgust

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Praznovanje krajevnega praznika KS Blejska Dobrava
Nogometni turnir na Lipcah ob 18. uri

Petek, 27. avgust

Polaganje vencev na spominska obeležja v KS Blejska Dobrava
Krajevna skupnost Blejska Dobrava, ob 18. uri

Sobota, 28. avgust

Praznovanje krajevnega praznika KS Blejska Dobrava
Pohod na Obranco ob 8.30 izpred Orodišča na Kočni

Pohod v Vintgar do slapa Šum ob 14. uri izpred Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava

Tek za otroke do 14. leta ob 15. uri

Kulturni program s podelitvijo priznanj in prevzemom novega gasil-
skega vozila ob 16.30 v Vaškem jedru

Nedelja, 29. avgust

Tradicionalno srečanje jeseniških planincev na Golici

Torek, 31. avgust

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 2. september

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Dogodki od 20. avgusta do  
3. septembra

V nedeljo, 29. avgusta, bo potekalo tradicionalno srečanje 
jeseniških planincev na Golici. / Foto: Janko Rabič

Aktivnosti centra Žarek
V času poletnih počitnic je dnevni center odprt od 8. do 14. ure, in 
sicer od ponedeljka do petka.

Vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali,  
družabne igre

Vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnev-
nega centra.

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

                        + poštnina

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

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

www.gorenjskiglas.si

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

Razstave
BANKETNA DVORANA KOLPERN 

Kako smo na Jesenicah doživljali osamosvajanje Slovenije, medinsti-
tucionalna razstava Ljudske univerze Jesenice, Občinske knjižnice 
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice

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

Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava. Razstava bo na ogled do 1. 
oktobra 2021.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Urša Peternel

Pred cerkvijo na Koroški 
Beli so prejšnjo soboto pri-
pravili koncert ljudske glas-
be v sodobnih priredbah z 
naslovom Godibodi. Nasto-
pili so Gregor Volk, Janez 
Dovč, Goran Krmac in To-
maž Hostnik. Organizator 
je bilo Farno kulturno dru-
štvo Koroška Bela, ki vsako 
leto v avgustu pripravi kul-
turni dogodek v spomin na 
leto 1917, ko so italijanska 
letala bombardirala vas. Ta 
je po spletu okoliščin tudi 
pogorela.

Godibodi na Koroški Beli
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Urša Peternel

Ministrstvo za infrastruktu-
ro z novim šolskim letom 
poenostavlja sistem sub-
vencioniranih vozovnic za 
dijake, študente in udele-
žence izobraževanja odra-
slih. Vse subvencionirane 
relacijske vozovnice bodo 
nadomeščene z eno samo 
vozovnico, ki bo veljala za 
neomejeno število voženj 
na celotnem območju Re-
publike Slovenije. Imetni-
ku bo torej omogočala ne le 
potovanja od doma do kraja 
izobraževanja in nazaj, 
temveč tudi potovanja v 
prostem času po območju 
celotne države. 
Poleg tega bo vozovnica ve-
ljala celo leto, ne le do kon-
ca šolskega oziroma študij-

skega leta, za dijake torej 
tudi v juliju in avgustu, za 
študente pa tudi v septem-
bru. Cena te vozovnice bo 
25 evrov na mesec. 
"Namen sprememb je po-
večati privlačnost javnega 
potniškega prometa za 
mlade in ohraniti njihove 
potovalne navade tudi po 
koncu izobraževalnega pro-
cesa. S tem želimo omeje-
vati obseg osebnega moto-
riziranega prometa v Repu-
bliki Sloveniji in prispevati 
k ciljem zniževanja nega-
tivnih vplivov prometa na 
okolje in podnebje," so po-
jasnili na ministrstvu za 
infrastrukturo.
Subvencionirane vozovnice 
bo mogoče kupiti na spletu 
ali na prodajnih mestih pre-
voznikov.

Novost pri dijaških 
vozovnicah 
V novem šolskem letu bo subvencionirana 
dijaška vozovnica stala 25 evrov na mesec, veljala 
pa bo celo leto za neomejeno število voženj po 
vsej Sloveniji.

9    90
EUR

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
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jeseniške novice
Družabno, zabavno ...

Na sprejemu olimpijske bakle na kopališču Ukova smo v objektiv ujeli tudi nekdanjo vrhunsko judoistko Urško Žolnir 
Jugovar, dobitnico zlate in bronaste medalje z olimpijskih iger, v družbi z uspešnima judoistoma inkluzivnega juda Judo 
kluba Jesenice Nikom Jerkovičem in Jožetom Sajovicem ter njunim trenerjem Jako Kolblom Krokarjem. Tudi jeseniški 
judoisti so prejemniki medalj na svetovnih igrah specialne olimpiade. U. P. / Foto: Gorazd Kavčič

Jeseničan Dejan Trkulja je kuharski šef v novem butičnem 
hotelu Triangel v Gozdu - Martuljku, ki je zrasel na mestu 
nekdanjega hotela Špik. Mladi vodja kuhinje, ki je zaključil 
Srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici, goste 
razvaja z domiselnimi sezonskimi jedmi, ki so pripravljene 
na sodoben način. Prednost dajejo izbranim lokalnim in 
slovenskim sestavinam, katerih poreklo je znano in so 
pridelane na okolju prijazen način. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred petnajstimi leti je v Bohinju zaživela komuna za zdravljenje odvisnosti Skupnost 
Žarek, ki jo že od samega začetka vodi srčna Ivanka Berčan, ustanoviteljica in predsednica 
Društva Žarek, ki ima sedež na Jesenicah. V tem obdobju je v skupnosti bivalo 87 
uporabnikov, poleg tega so v društvu v tem času na različne načine pomagali še več sto 
zasvojenim, bivšim zasvojenim in njihovim svojcem. Na Jesenicah pa pod okriljem društva 
že vsa leta deluje tudi dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica, v katerem mladi lahko 
preživljajo prosti čas, kjer jim nudijo pomoč pri premoščanju raznih izzivov v obdobju 
odraščanja in jim pomagajo, da bi lažje izbirali zdrave poti v življenje. / Foto: Gorazd Kavčič

Jernej Klinar - Gumi je legendarni jeseniški skakalec z 
velikih višin v vodo, nekdanji tekmovalec, zdaj pa trener in 
sodnik. V svoji športni karieri je tekmoval tudi v svetovnem 
pokalu, skakal z različnih visokih mostov, denimo v 
Mostarju, Kanalu ob Soči ... Gumi nad skoki v vodo 
navdušuje tudi mlade in vsako poletje na kopališču Ukova, 
kjer je edini še delujoči desetmetrski stolp, mlade uči 
varnega in pravilnega skakanja v vodo. Zadnja leta sicer 
poletja preživlja na Ziplinu Dolinka, medtem ko je pozimi 
učitelj smučanja in nepogrešljivi del planiške ekipe kot 
teptač in zastavonoša. / Foto: Urša Peternel

Na slovesnosti ob odprtju prenovljenega železniškega predora Karavanke je za to, da je na 
tirih in ob njih vse teklo gladko, skrbel Zoran Račič - Raca, vodja postaje Jesenice, 
železničar s 36 leti dela pri Slovenskih železnicah. Zgovorni Jeseničan je bil vrsto let tiskovni 
predstavnik pri jeseniških hokejistih in nepogrešljivi napovedovalec na tekmah v padalstvu 
v Lescah. Velik ljubitelj športa in občasni novinar je tudi član jeseniške godbe na pihala, 
sicer pa je velik podpornik svojega brata, jeseniškega župana Blaža Račiča. / Foto: Gorazd Kavčič

Sredi julija je izšla druga avtorska skladba jeseniške pevke 
Alje Wolte Sula z naslovom Runaway. Kot je zapisala Alja, 
pesem govori o strahu pred navezanostjo, o nezaupanju, 
zmedenosti in begu, nastala pa je že pred časom na 
temnem balkonu sredi Ljubljane. Za aranžma je poskrbel 
Primož Mirtič Dolenec, za videospot Sandi Dedić, 
nastopata pa Irena Višnar in Nejc Ravnikar. Spremljevalna 
vokalistka je Nina Bauman. / Foto: zajem zaslona

V oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija so v rubriki Mesto 
na dan obiskali Jesenice. O mestu in turistični ponudbi je 
spregovorila Nena Koljanin iz TIC Jesenice, predstavili pa 
so se tudi jeseniški gledališčniki. Pod okriljem Združenja 
zgodovinskih mest Jesenice sodelujejo v Instagram 
nagradni igri #MestoNaDan, v sklopu katere je treba 
obiskati eno izmed mest, fotografirati eno od točk in 
fotografijo objaviti na svojem profilu na Instagramu. 
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