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Vsak dan je
poseben

Letno izide dvaindvajset številk

www.gorenjskiglas.si

Že drugič zmagal
v akciji Osvajalec
Španovega vrha

In sva šla, drugačna fantiča ... da
pokaževa ljudem drugačnega
božiča ... je ena od rim, s katerimi
sta nas nagovorila Tristan
Praprotnik Malej in njegov osebni
asistent Gaj Trček.

Janko Meglič je s 346 vzponi na
Španov vrh tudi lani osvojil naziv
osvajalec Španovega vrha.
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Z nasmehi spet v šolo
V torek so se po več kot treh mesecih v šolske klopi vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih šol,
tudi treh jeseniških. Kot so povedali ravnatelji, so prav vsi vrnitev že težko čakali.
Urša Peternel
"Danes zjutraj so prav vsi
otroci prišli nasmejani in veseli, da so lahko spet v šoli.
To se prej ni nikoli dogajalo,
da bi šolo tako težko čakali,"
je v torek dopoldne pripovedoval Rok Pekolj, ravnatelj
Osnovne šole Koroška Bela,
potem ko so se v šolske klopi vendarle vrnili vsaj učenci
prve triade.
Podobno zadovoljna sta bila
tudi ravnatelj Osnovne šole
Prežihovega Voranca Robert Kerštajn in Osnovne
šole Toneta Čufarja Gaber
Klinar, saj so vrnitev v šolo
težko čakali tako otroci kot
učitelji. Kot so povedali ravnatelji, so v šolah poskrbeli
za vse potrebne ukrepe, kot
je nošenje zaščitnih mask,
higiena rok in kašlja, skrbijo tudi za redno zračenje
učilnic.
V ponedeljek so zaposleni
jeseniških osnovnih šol –
učitelji in ostalo osebje (kuharice, hišniki, čistilke, zaposleni v administraciji)
opravili tudi hitro testiranje
za novi koronavirus. Pri tem
so, tako so dejali ravnatelji,
pokazali veliko odgovornost
in skrb za zaščito zdravja
tako otrok kot kolegov. Ker
so tudi sami težko čakali vrnitev v šolo, je bilo testiranje
še najmanjši problem, so
povedali.

Ob tem pa so ravnatelji izrazili željo, da bi se stvari
čim prej normalizirale in
da bi se v šole vrnili tudi
učenci višjih razredov. Sedanja situacija namreč za

otroke ni dobra, po mnenju
ravnateljev pa je množično
testiranje zaposlenih v šolah po vsej državi z zelo nizkim deležem potrjenih
okužb tudi pokazalo, da šol-

stvo ni pomemben vir
okužb. V torek so se v državi v polnem obsegu odprli
tudi vrtci, tudi vse enote
Vrtca Jesenice; zaposleni so
se pred tem prav tako testirali. Medtem so se učenci s
posebnimi potrebami, ki
obiskujejo Osnovno šolo
Poldeta Stražišarja Jesenice, v šolo vrnili že po novoletnih praznikih.
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ZANIMIVOSTI

RECEPT

Nova povezovalna
cesta na Javorniku

Izobražujejo študente
s čutom za sočloveka

Pavlinovi reliefi na
stavbi gimnazije

Ajdovi krapi

Občina Jesenice bo v kratkem začela graditi povezovalno cesto do obrata SIJ
Acroni na Slovenskem Javorniku.

Prvega septembra lani je dekanja Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin postala doc.
dr. Ivica Avberšek Lužnik.

Eden od umetnostnozgodovinskih biserov, ki ga razkrivajo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, so tudi Pavlinovi
reliefi na stavbi Gimnazije
Jesenice.
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Mnogi so morali
zapreti apartmaje
Kriza zaradi epidemije se na področju turizma
odraža tudi v jeseniški občini, lani se je tako
število ponudnikov turističnih prenočišč
zmanjšalo za četrtino.
Urša Peternel
Lansko turistično sezono je
tudi na Jesenicah močno
zaznamovala epidemija.
Tako se je po rekordnem
turističnem obisku v letu
2019 lani ta močno zmanj-

Manj nočitev se odraža tudi
na zbrani turistični taksi,
lani se je je nateklo za nekaj
manj kot 11 tisoč evrov, leto
predtem pa rekordnih
31.400 evrov.
Situacija je vplivala tudi na
število turističnih namestitev

Lani so v TIC-u Jesenice našteli 1736
obiskovalcev, od tega le 223 tujih, med njimi
največ Avstrijcev in Nemcev, nekaj Italijanov,
Britancev in Čehov. Leto prej, torej 2019, je bilo
obiskovalcev TIC-a 3535, od tega 1046 tujih.

Prvošolček David in drugošolka Neža s podružnične šole na Blejski Dobravi v torek zjutraj,
na ponovni prvi šolski dan. Razveselila sta se predvsem sošolcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Učence Osnovne šole Koroška Bela je pri vhodu
v šolo pozdravil tudi jeseniški župan Blaž Račič
in jim zaželel uspešen ponovni začetek šole.

V sklopu projekta KUHAM
DOMAče je Vera Grgurič iz
Penziona Pr' Betel iz Planine
pod Golico pripravila ajdove
krape.
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šal, kažejo podatki, ki jih je
pripravila Nena Koljanin iz
TIC-a Jesenice. Če so pred
lani v občini našteli skoraj
39 tisoč nočitev, so jih lani
le dobrih 14 tisoč. Še najboljši obisk je bil v avgustu,
ko so zabeležili nekaj več
kot 4600 nočitev, od tega
so jih nekaj več kot 2800
ustvarili tuji gostje.

v občini, saj so nekateri ponudniki turistične kapacitete
zaprli, drugi pa so jih oddali
v daljši, neturistični najem.
Tako podatki kažejo, da je
bilo lani v občini trideset ponudnikov namestitev (leto
prej še 41), ki so ponujali 621
ležišč (leto prej so bila v občini na voljo 804 ležišča).
5. stran

Hitro testiranje
Urša Peternel
Občanom je še vedno na voljo brezplačno testiranje s
hitrimi antigenskimi testi.
To poteka v Zdravstvenem
domu Jesenice ob ponedeljkih, torkih in sredah med 8.
in 9. uro, vhod na testiranje
je z zadnje strani zdravstvenega doma, na parkirišču za
zapornico. Na testiranje se
ni treba naročiti, je pa treba
s seboj imeti kartico zdrav
stvenega zavarovanja in številko mobilnega telefona, na
katerega predvidoma v roku
ene ure s SMS-sporočilom
sporočijo rezultat testiranja.

Pri čakanju na testiranje je
obvezna uporaba zaščitne
maske in upoštevanje varnostne razdalje. V primeru,
da je test na koronavirus pozitiven, mora oseba takoj v
izolacijo in o tem obvestiti
svojega osebnega zdravnika.
Akutno bolni z znaki prehlada ne smejo hoditi na omenjeno testiranje, ampak se
morajo obrniti na osebnega
zdravnika.
Po podatkih Covid-19 Sledilnika je bilo v ponedeljek v
jeseniški občini 124 aktivnih
okužb, doslej pa je bolezen
prebolelo 1517 občanov, trinajst jih je umrlo.
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Bolnišnice
ne damo
Pogosto poudarjamo, da je
ohranitev dejavnosti splošne
bolnišnice za Jesenice vitalnega pomena. Ne le zato,
ker se lahko pohvalimo z
bogato, več kot 125 let trajajočo tradicijo izvajanja
zdravstvene dejavnosti in
ker je v vseh teh letih bolnišnična dejavnost postala del
identitete Jesenic, ampak
tudi zato, ker smo v načrte
zapisali, da bodo Jesenice
(p)ostale zdravstveno središče Gorenjske.
Verjeli smo, da so z našo
zgodovino in tradicijo ter z
našimi načrti glede ohranitve bolnišnične dejavnosti na
Jesenicah dobro seznanjeni
tudi v sosednjih občinah, na
Gorenjskem in da naše
načrte prepoznava tudi država. Čeprav je tradicija Jesenic na področju zdravstva
dobro znana in smo v predstavljanje svojih ciljev na
tem področju vložili že precej truda, pa se je pred dnevi
izkazalo, da naš glas še ni
slišan tako, kot si želimo.
Pred dnevi so namreč z
Občine Radovljica sporočili,
da imajo – malodane – idealno lokacijo za novo regijsko bolnišnico. To so ugotovili v delovni skupini, ki jo je
sklical tamkajšnji župan
Ciril Globočnik, v njej pa

Občina Jesenice bo v kratkem začela graditi povezovalno cesto do obrata SIJ Acroni na Slovenskem
Javorniku. Tovornjaki tako ne bodo več vozili skozi Koroško Belo.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
doslej na Jesenicah premalo
jasni, ko smo s svojimi argumenti utemeljevali in zahtevali, da se dejavnost splošne
bolnišnice ohrani na Jesenicah. Morda nas javnost na
Gorenjskem in v Sloveniji
ni slišala, morda ne razumela. Kakorkoli že, pokazalo se
je, da moramo argumente, s
katerimi smo doslej utrjevali svoje stališče, da SBJ ostane na Jesenicah, še odločneje, še glasneje, še prepričljiveje zagovarjati.
Odločil sem se, da tudi na
Jesenicah ustanovimo delovno skupino, ki mi bo svetovala pri nadaljnjih korakih
za ohranitev bolnišnične
dejavnosti na Jesenicah.
Skupino bo vodil podžupan
Miha Rebolj, v njej pa bodo

Z namenom, da argumente za ohranitev
bolnišnične dejavnosti na Jesenicah še
podkrepimo, smo se odločili tudi za zbiranje
podpisov podpore za ohranitev te dejavnosti na
Jesenicah. Splošna bolnišnica je za Jesenice
preveč pomembna, da bi se ji odrekli, prepričan
pa sem, da bi to namero radi podprli tudi naši
ljudje.
med drugimi sodelujejo
tudi direktor Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ) Mark
Toplak in direktorica Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske (RAGOR) Eva
Štravs Podlogar ter član
Državnega sveta iz Radovljice Bogomir Vnučec, ki v
drugem domu parlamenta
sicer zastopa lokalne interese. Strinjam se, da ima vsaka
občina (in tako tudi Občina
Radovljica) svoje interese.
Nimam težav niti s tem, da
vsaka občina svoje načrte in
cilje javno predstavi in zagovarja. Nikakor pa se ne
morem strinjati s tem, da
»optimalnost« radovljiške
lokacije za želeno novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem prepoznavajo nosilci
najodgovornejših funkcij v
RAGOR-ju, ki je regionalna
(!) razvojna agencija, v Splošni (regijski!) bolnišnici
Jesenice in tudi državni svetnik. Vsi našteti so pozabili,
da zastopajo širše interese,
ne le interesov ene občine ali
ene »optimalne« lokacije,
pri čemer sploh še ni jasno,
kakšni so načrti države na
tem področju. Ob tem se
sprašujem tudi, ali smo bili

Nova povezovalna
cesta na Javorniku

med drugimi sodelovali še
direktor SBJ Mark Toplak,
direktorica RAGOR-ja Eva
Štravs Podlogar in državni
svetnik Bogomir Vnučec.
Z namenom, da argumente
za ohranitev bolnišnične
dejavnosti na Jesenicah še
podkrepimo, smo se odločili
tudi za zbiranje podpisov
podpore za ohranitev te dejavnosti na Jesenicah. Splošna
bolnišnica je za Jesenice preveč pomembna, da bi se ji
odrekli, prepričan pa sem, da
bi to namero radi podprli
tudi naši ljudje. Tako imamo
vsi priložnost, da skupaj
pokažemo trdno odločenost,
da bolnišnico ohranimo, kjer
je, in da Občina Jesenice tudi
v prihodnje ohrani usmeritev
v krepitev zdravstvene dejavnosti, to je, da postane zdravstveno središče Gorenjske.
Napeti moramo vse sile.
Zato vabim vse občanke in
občane in vse druge ljudi, ki
podpirajo ohranitev bolnišnične dejavnosti na Jesenicah, da podpišejo peticijo za
ohranitev (povezava do peticije je objavljena na spletni
strani Občine Jesenice) in s
tem jasno pokažejo, da bolnišnice ne damo.

Občina Jesenice bo v sodelovanju s podjetjem SIJ Acroni in državo zgradila novo
povezovalno cesto do obratov na Slovenskem Javorniku. Cesta se bo približno sto
metrov od obstoječega
semaforiziranega križišča
pri Acroniju v novem križišču usmerila desno čez
obstoječe neurejeno parkirišče za osebna vozila, nato bo
z novim železniškim podvozom prečkala železniško
progo, zatem pa bo speljana
čez neurejeno parkirišče za
osebna vozila in se pri mostu čez potok Javornik priključila na obstoječo traso.
V sklopu projekta bodo uredili križišče nove cestne
povezave z državno cesto
R2, podvoz pod železniško
progo, zgradili bodo cesto
od železniškega podvoza do
obrata PDP ter uredili parkirišča in energetsko ter
komunalno infrastrukturo.
Kot so pojasnili na Občini
Jesenice, med SIJ Acronijevo jeklarno in obratom za
predelavo debele pločevine
(tako imenovanim PDP)
vsak dan vozijo tovornjaki s
prikolicami, vlačilci, pa tudi
osebna vozila. Pot vodi skozi
obstoječe semaforizirano
križišče na regionalni cesti
R2 skozi podvoz pod železniško progo in po ozkih ulicah skozi Koroško Belo,
nazadnje pa še čez most čez
potok Javornik.
Domačini zato že dalj časa
opozarjajo, da je cesta uničena in nevarna, kraj je preobremenjen s hrupom, prahom in tresljaji, zaradi težkih tovornjakov nastajajo
poškodbe na hišah. Srečevanje vozil je oteženo, slabo
pa je poskrbljeno tudi za
varnost pešcev; ne nazadnje
ob cesti poteka tudi šolska
pot.

Kamniti obok iz časov avstro-ogrske monarhije bodo ob gradnji novega nadvoza morali
porušiti.

Ob tem pa nekateri nasprotujejo porušitvi
kamnitega podhoda pod železniško progo, ki je
iz časov avstro-ogrske monarhije in naj bi bil
eden zadnjih ohranjenih v tem delu Gorenjske.
Na Občini Jesenice so pojasnili, da spoštujejo
dediščino in takšne pobude občanov skušajo v
največji razumni meri upoštevati, vendar pa
izvedba projekta brez odstranitve kamnitega
podhoda ni možna. »Nova dovozna cesta je
načrtovana tako, da se niveleta ceste zniža in s
tem omogoči vožnja tovornjakov, rušitev oboka
je pri tem nujna. Investicija je velikega pomena
tako za podjetje SIJ Acroni kot za samo lokalno
skupnost, na Občini Jesenice zato menimo, da
to pretehta rušitev kamnitega oboka,« so
pojasnili.
Občina Jesenice in SIJ Acroni sta se zato dogovorila za
skupen projekt gradnje nove
povezovalne ceste, ki se bo v
celoti izognila naselju Koroška Bela. Kot so pojasnili na

Občini Jesenice, bo na ta
način podjetju SIJ Acroni
omogočen enostavnejši
transport, investicija pa je
pomembna tudi za lokalno
skupnost.

»Ne le da bo nova povezovalna cesta razbremenila promet skozi Koroško Belo in
zagotovila večjo prometno
varnost krajanov, v prihodnje bo omogočila tudi obnovo dotrajanega vodovoda na
trenutni trasi, ki zdaj ni
mogoča,« so dodali.
Pri izvedbi investicije sodelujejo Občina Jesenice, država in podjetje SIJ Acroni, ki
naj bi zagotovilo finančno
donacijo za ureditev povezovalne ceste.
Projekt se bo začel že v drugi polovici marca, najprej
bodo zgradili nov nadvoz
nad železniško progo, saj ta
mora biti zaključen še pred
ponovno vzpostavitvijo
železniškega prometa na
relaciji Jesenice–Ljubljana.
Zaključek investicije pa bo
odvisen od financiranja priključka oziroma križišča na
državno cesto R2 s strani
države, so še povedali na
Občini Jesenice.

Ob sredah je župan na voljo
za razgovore z občani
Razgovori po telefonu in videokonference potekajo vsako sredo od 15. do 16. ure, potrebna pa je
predhodna najava v tajništvu kabineta župana.
Urša Peternel
V kabinetu župana Občine
Jesenice Blaža Račiča so
bili do začetka epidemije
covida-19 sredini popoldnevi rezervirani za osebne
razgovore z občani, v času

koronarazmer pa so osebne
razgovore zamenjali telefonski razgovori in videokonference.
Kot so povedali na Občini
Jesenice, je župan še vedno
na voljo prek telefona ali videokonference vsem občanom,

ki se z njim želijo pogovoriti o
določeni temi.
Razgovori potekajo vsako
sredo od 15. do 16. ure, potrebna pa je predhodna najava v tajništvu kabineta župana, in sicer na telefonski
številki (04) 586 92 31 oziro-

ma po elektronski pošti
alenka.justin@jesenice.si.
V primeru, da se občani z
županom želijo srečati na
videokonferenci, pa morajo
sporočiti tudi svoj elektronski
naslov, kamor jim bodo poslali vabilo na videokonferenco.
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V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice so prejšnji teden stanovalce cepili že z drugim
odmerkom cepiva. Direktorica Karmen Arko pravi, da se v dom zopet vrača normalno življenje.

V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice
se je po besedah direktorice
Karmen Arko koronavirusna bolezen pojavila takoj
na začetku drugega vala
epidemije. Prebolelo jo je
82 od dvesto stanovalcev.
Sredi novembra v domu ni
bilo več nobene okužbe in
so lahko rdečo cono izpraznili. Do sredine prejšnjega
tedna so se v bolnišnicah
oziroma drugih zdravstvenih ustanovah okužili še
štirje stanovalci, dva pa sta
prenesla virus tudi na sostanovalca. Tako so v domu
do sredine prejšnjega tedna
imeli okuženih skupaj 88
stanovalcev, prejšnji teden
je bil aktivno okužen samo
še eden.
Takoj ko so v domu prejeli
cepivo, so začeli cepiti sta-

Obiski v domu niso
več omejeni, se je pa
zanje še vedno treba
napovedati in ob tem
upoštevati varnostne
predpise.

Foto: arhiv doma

Urša Peternel

Iz doma večkrat zadiši tudi po sveže pečenih piškotih ...
novalce, najprej tiste, ki koronavirusne bolezni niso
preboleli. Tako so do sredine prejšnjega tedna z obe-

ma odmerkoma cepiva cepili 95 stanovalcev, pri nobenem od njih pa niso zaznali stranskih učinkov.

Po besedah direktorice Arkove se je za cepljenje odločilo
tudi 67 od skupaj 139 zaposlenih, kar je slaba polovica;
tudi ti so prejšnji teden dobili že drugi odmerek cepiva.
"Ves čas epidemije smo se
držali navodil NIJZ in redno testirali zaposlene. Hitre antigenske teste izvajamo za zaposlene v institucionalnem varstvu enkrat tedensko, za zaposlene v
službi pomoči na domu pa
enkrat na štirinajst dni. Pri
zaposlenih, ki niso preboleli okužbe, smo izvedli tudi
testiranje na protitelesa in
ugotovili, da jih je kar enajst
razvilo protitelesa na virus,
kar pomeni, da so okužbo
preboleli asimptomatsko,"
je dejala Arkova.
Kot je dodala, se v dom postopoma vračajo vse aktivnosti. "Dejavnost delovne
terapije in fizioterapije se
izvajata redno, prav tako
tudi različne družabne dejavnosti in aktivnosti. Lahko rečemo, da se v naš dom
zopet vrača normalno življenje," je poudarila.
Ponovno so dovoljeni tudi
obiski, se je pa na obisk treba predhodno najaviti in
tudi upoštevati varnostne
ukrepe.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

V dom se spet vrača
normalno življenje

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Seja občinskega sveta
tudi tokrat v Kolpernu
Urša Peternel
Za četrtek, 4. februar, je
sklicana 16. redna seja jeseniškega občinskega sveta v
tem mandatu. Tudi tokrat
bo potekala v banketni dvorani Kolperna, tako kot zadnjih nekaj sej v času epidemije. V večji dvorani namreč lažje zagotavljajo
medsebojno razdaljo udele-

žencev, obvezna sta tudi
uporaba zaščitnih mask in
razkuževanje rok ob prihodu, v primeru daljšega zasedanja pa sejo prekinejo, da
prostor prezračijo. Na tokratni seji bodo občinski
svetniki obravnavali 19 točk
dnevnega reda, med drugim bodo odločali tudi o
prejemnikih letošnjih občinskih priznanj.

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da je od petka, 29. januarja 2021,
dalje na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si.) pod
rubriko Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2021.
Župan
Blaž Račič

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da je od ponedeljka, 1. februarja
2021, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si.,
pod rubriko »Javna naročila in razpisi«, objavljen:

Vodni vir Peričnik (1. del)
gaja z vodnim virom, ki oskrbuje dobršen
del mesta, in kaj je treba storiti, da se stanje normalizira.
Na vodnem viru Peričnik delujeta dva
dejavnika tveganja, ki med seboj nista
povezana. Prvi dejavnik je mikrobiološko onesnaženje in drugi dejavnik tveganje povišane motnosti ob močnejših
nalivih. Vzrok stanja so geogene vrednosti naravnega ozadja.
V zadnjih dveh letih smo ugotovili, da
prihaja do pogostejših neskladnih mikrobioloških parametrov, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Koliformne
bakterije so bile prisotne tako na zbirnem zajetju kot tudi na omrežju. Naloga upravljavca je, da za vsako neskladje
poišče vzrok in nato izvede ukrep, ki bo
neskladje odpravil. Ker v zbirno zajetje
Peričnik doteka voda iz več manjših izvirov, smo najprej želeli locirati problematični izvir oziroma izvire. V času enega leta so bili znani rezultati raziskav in
izvedenih dodatnih analiz. Ugotovljeno
je bilo, da sta mikrobiološko problematična dva izvira. Zaradi potrebe po zadostni količini vode ju ne moremo izločiti iz sistema, poleg tega izločanje ni
možno tudi iz tehničnih razlogov.
Koliformne bakterije povezujemo z direktnim površinskim vplivom, kar po-

Župan
Blaž Račič
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meni, da so prisotne že na samem viru.
Tudi v preteklosti se je že izkazalo, da
je bil kakšen vzorec neskladen zaradi
koliformnih bakterij, vendar se je stanje v zadnjem letu poslabšalo do te
mere, da je za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode potrebna obdelava vode. Z leti se namreč samočistilna sposobnost vodonosnika manjša, okoljski vplivi pa so vedno večji
(intenzivnejši kratkotrajni nalivi, potresi, napredovanje erozije v hudourniških grapah …).
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Jeko, d. o. o., ima vzpostavljen stalen
notranji nadzor kakovosti pitne vode, s
katerim se zagotavlja zdravstveno
ustrezna pitna voda. Podjetje izvaja na
omrežju in vodnih virih vsa vzdrževalna
dela, da uporabnikom omogoča dobavo vode, in to čim boljše kakovosti.
V pretekli številki Jeseniških novic so
bile podane informacije, ki so povezane
z oskrbo vode iz vodnega vira Peričnik.
Povezano s tem je bilo na decembrski
seji Občinskega sveta Občine Jesenice
podano vprašanje:
Še nedolgo nazaj smo se lahko pohvalili,
da iz javnega vodovodnega omrežja pijemo najboljšo vodo v Sloveniji. Kaj je narobe, da se je v zadnjih dveh letih stanje tako
poslabšalo, da je nujno kloriranje? Ne morem se strinjati z razlago, da se je premalo
vlagalo v vodno zajetje in vodovodno
omrežje, ker do takšnih sprememb ne prihaja čez noč. Razen če ni prišlo do nepredvidenih naravnih pojavov ali nespametnih posegov človeka v naravno okolje.
Neuradno se pojavljajo namigi, da se kaljenje pojavlja zaradi udora površinskih
meteornih voda v zajetje kot posledica
večjega poseka, celo goloseka v zaledju
vodnega zajetja.
V vsakem primeru si občanke in občani
zaslužimo obširnejšo razlago, kaj se do-

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021.

OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
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Občinske novice
Poslovil se je častni
občan Peter Kunc
Urša Peternel
V 88. letu starosti se je poslovil Peter Kunc, častni občan
občine Jesenice, magister
strojništva in nekdanji direktor Železarne Jesenice. Z
njegovim prihodom v Železarno so se začele korenite
spremembe v razvojni politiki jeseniške in tudi jugoslovanskih železarn. Aktiven je
bil tudi na športnem področju; bil je atlet, nogometaš in
košarkar, Železarna je za razvoj rekreacije prejela tudi
Bloudkovo plaketo. Izkazal
se je tudi kot logistik v smučarski reprezentanci Jugoslavije v času priprav na olimpijske igre v Sarajevu, v alpski smučarski reprezentanci
je kot strateg pomagal v boju
s svetovnim vrhom. Po rehabilitaciji po možganski kapi

je ustanovil Društvo za življenje po kapi. Bil je prvi
predsednik, v dvajsetletnem
predsedovanju pa je poskrbel tudi za izobraževanje
številnih bolnikov iz občine
Jesenice ter za njihovo aktivno družabno življenje. Kasneje je postal častni predsednik društva.
Prejel je številne nagrade in
priznanja, med drugim red
dela z zlatim vencem, red
republike z bronastim vencem, Pantzevo priznanje
Železarne Jesenice, častni
znak Občine Bled ter leta
2014 naziv častnega občana
občine Jesenice. Kot so zapisali v obrazložitvi, je Peter
Kunc z znanjem in karizmo
začrtal pot dolgoročnega
razvoja in obstoja Železarne
Jesenice, današnjega Acronija in tudi mesta Jesenice.

www.gorenjskiglas.si

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.

samo

Trda vezava, 290 strani
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.
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Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

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.

Prvega septembra lani je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin postala doc. dr. Ivica
Avberšek Lužnik. Z njo smo se pogovarjali o izzivih študija na daljavo, težavah z izvajanjem
kabinetnih vaj in načrtih za novo študijsko leto. Kot poudarja, si na fakulteti zlasti prizadevajo, da za
klinično okolje izobražujejo in vzgajajo diplomante s čutom za sočloveka, bolnega ali zdravega.
Urša Peternel
Kako poteka delo na fakulteti v letošnjem študijskem
letu, predavanja ste verjetno
preselili na splet?
Študijsko leto 2020/2021
smo začeli drugače kot pretekla leta. Izvajanje pedagoškega procesa smo takoj po
razglasitvi epidemije prestavili v oblike študija na daljavo pri predmetih, katerih
učne vsebine to omogočajo.
Za izvajanje predavanj smo
izbrali spletno aplikacijo
Zoom. Izkušnje iz prvega
vala epidemije smo v tem
študijskem letu samo še
nadgradili. Naši učitelji in
študenti so pozitivno sprejeli izvajanje predavanj v virtualni obliki. Študenti so bili
nad uvedbo strogega nadzora pri izvajanju pisnih oblik
preverjanja znanja z aplikacijo Exam.net sicer nekoliko
manj navdušeni ... Oblike

EUR

+ po

št ni n a
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jejo na področjih zdravstvene nege in fizioterapije. Za
področje zdravstvene nege
so študijski programi vseh
treh stopenj (visokostrokovni, magistrski in doktorski
študij) akreditirani skladno
z zahtevami evropskih direktiv, ki zelo jasno opredeljujejo tudi načine praktičnega
usposabljanja študentov. Za
področje fizioterapije izvajamo od leta 2018 visokostrokovni program, katerega
diplomanti bodo krili potrebe po fizioterapevtih na
Gorenjskem in lahko tudi v
drugih regijah naše države.
Koliko študentov sicer obiskuje vašo fakulteto v tem
študijskem letu?
Stanje vpisanih študentov
na dan 18. januar na programu Zdravstvena nega (redni
študij) je 186 študentov za
vse tri letnike študija. Dodatno imamo na tem progra-

Okrog petdeset študentov se je odzvalo na poziv
za prostovoljno delo in delo prek študentskega
servisa v zdravstvenih in drugih ustanovah v
času epidemije. Po besedah dekanje je bila
nekaj časa težava z nevključevanjem študentov v
redno testiranje in cepljenje, nedavno pa sta obe
pristojni ministrstvi poskrbeli, da so študenti
zdravstvene nege in fizioterapije deležni enake
zaščite kot njihovi redno zaposleni sodelavci.
študija na daljavo imajo svoje prednosti in slabosti, še
vedno pa ne morejo nadomestiti kontaktne oblike
izvajanja študijskih obveznosti, so navedli tako učitelji
kot študenti.

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.

256 strani, mere: 21 x 21 cm, trda vezava

Izobražujejo študente
s čutom za sočloveka

Kako pa je z vajami in kliničnim usposabljanjem?
Največji problem še vedno
predstavlja Odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, saj smo morali prekiniti
izvajanje kabinetnih vaj v
prostorih fakultete. Opravljene kabinetne vaje so
pogoj za vključitev študentov v klinično usposabljanje
neposredno ob pacientu.
Zaradi tega bomo z zakasnitvijo generirali v klinično
okolje nove diplomante
naših programov, kar bo po
našem mnenju še dodatno
prispevalo k že obstoječim
težavam v slovenskem
zdravstvenem sistemu. Poudarila bi, da na fakulteti
izvajamo študijske programe za poklice, ki se zaposlu-

mu še 25 študentov s statusom absolventa. Na izrednem študiju ima aktivni
status 106 študentov in šest
absolventov. Na magistrskem študiju zdravstvene
nege imamo 14 študentov in
štiri absolvente, na magistrskem študiju Promocija
zdravja pa 24 študentov in
enega absolventa. Na doktorskem študiju je aktivnih
šest študentov. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Fizioterapija imamo 148 študentov. Ta
program v celoti izvajamo v
plačljivem postopku, zato je
število vpisanih v primerjavi
z zdravstveno nego nižje.
Koliko študijskih mest bo
na voljo v študijskem letu
2021/2022? Se obetajo kakšne novosti?
V
študijskem
letu
2021/2022 bo Fakulteta za
zdravstvo Angele Boškin
izvajala študijski program 1.
stopnje, na voljo bo sedemdeset mest za redni študij in
šestdeset mest za izredni
študij Zdravstvena nega ter
po štirideset mest za redni

Dekanja doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik: "Naši učitelji in
študenti so pozitivno sprejeli izvajanje predavanj v virtualni
obliki. Študenti so bili nad uvedbo strogega nadzora pri
izvajanju pisnih oblik preverjanja znanja sicer nekoliko
manj navdušeni ... " / Foto: Gorazd Kavčič
in izredni študij Fizioterapija. Za preostale programe pa
bomo odprti za vse kandidate, ki bodo imeli interes za
nadaljevanje študija zdravstvene nege na magistrskem
in doktorskem študiju. Vsa
gradiva za promocijo naših
programov smo pripravili in
prijazno vabimo k ogledu
čim več dijakov, ki si želijo
opravljati ta humani in v
zdravstvu deficitarni poklic
diplomirane medicinske
sestre/diplomiranega zdravstvenika oziroma diplomirane fizioterapevtke/ fizioterapevta.
Prostorsko stisko fakultete
ste pred leti rešili z najemom dodatnih prostorov za
študij fizioterapije v stavbi
nasproti fakultete, kajne?
Fakulteta je pridobila dodatne prostore za študij fizioterapije, žal pa so ti prostori
zaradi epidemioloških razmer prazni, zato si neizmerno želimo, da se sprostijo ukrepi vsaj v tistem
delu, da bi omogočali – ob
upoštevanju drugih varovalnih ukrepov – izvajanje
kabinetnih vaj v manjših
skupinah. Mi si iskreno
želimo, da program usposabljanja študentov zdravstvene nege in fizioterapije
izvedemo vsaj približno po
začrtanem urniku. Dolžni
smo se držati zahtev obeh
direktiv EU za regulirane
poklice v zdravstvu in tudi
sicer je naš cilj, da procese
izobraževanja in usposab-

ljanja študentov izvedemo v
obsegu, ki bo v klinično
okolje generiral kakovostno
izobražene diplomante.
Ste kot nova dekanja uvedli
kakšne spremembe v načinu dela, organizaciji?
Funkcijo dekanje sem prevzela 1. septembra leta lani.
Epidemija je narekovala
spremembe pri izvajanju
pedagoškega procesa in vsi
zaposleni na fakulteti smo
jim sledili v upanju, da virus
premagamo čim prej. Strategija izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega in
poslovnega delovanja je
usmerjena v izvajanje vseh
aktivnosti, ki so potrebne za
umestitev fakultete med
prepoznavne in stroškovno
učinkovite izobraževalne
institucije v Sloveniji in v
mednarodnem prostoru.
Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik predstavlja
enega največjih izzivov v
današnjem zdravstvenem
sistemu, ki ga pestijo problemi starajočega prebivalstva in grožnje pandemije
covida-19. Enako pomembna je študijska in poklicna
pot naših diplomantov fizioterapije. Brez dobrega fizioterapevta danes ni uspešne
rehabilitacije pacientov po
operativnih posegih in ni
uspešnega okrevanja pacientov in športnikov, ki imajo prizadet gibalni, nevroendokrini in skeletno-mišični
sistem.
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Krajevne novice

Živeti ob dveh velikih gradbiščih
Leto 2020 je bilo v krajevni skupnosti Hrušica zaradi situacije s koronavirusom drugačno od običajnih. Kraj, ki ima dva tisoč prebivalcev, je postal širše
znan tudi zaradi dveh velikih gradbišč – gradnje druge cevi cestnega predora in rekonstrukcije železniškega predora. Predvsem slednje je v središču kraja
in povzroča kar nekaj težav in nejevolje krajanov. Na nekaj vprašanj o delu, načrtih in težavah odgovarja predsednik Sveta Krajevne skupnosti Hrušica
Janez Marinčič.

Kaj pa drugo delo, urejanje
kraja, komunala, obeta se

Predsednik KS Hrušica
Janez Marinčič
nadaljevanje obnove kulturnega doma?
Že dolga leta nam je velik
trn v peti ureditev osrednjega dela kraja, to je naselje
Republika, vendar se vse
skupaj že dolga leta vleče
kot jara kača. Večjih del na
komunalnem področju ni
bilo, potekala so tekoča vzdrževalna dela. Se nam pa zdaj
obeta nadaljevanje obnove

kulturnega doma. Z lastnikom stavbe Občino Jesenice
smo skupaj ugotovili, da stari del ni primeren za gradnjo stanovanj v zgornjih
prostorih, kot je bilo najprej
načrtovano. Dela se nov projekt, kjer je poudarek na zagotovitvi pogojev, da bo spet
lahko zaživelo družabno življenje na Hrušici. V letošnjem letu so v občinskem
proračunu že namenjena
sredstva za pripravo izvedbenih načrtov. V februarju
bo sestanek s predstavniki
knjižnice, vrtca in kulturno-športnega društva, kjer se
bomo dogovorili in uskladili
mnenja za ureditev prostorov nad sedanjim vrtcem, da
bodo služili svojemu namenu. Prednostna naloga pa je
seveda ureditev večnamenske dvorane.
Na območju Hrušice sta dve
veliki gradbišči, kako vplivata na vsakdan krajanov?

Mnogi so morali
zapreti apartmaje
1. stran
Kljub temu jim je na Jesenicah na področju turizma
v lanskem letu uspelo izpeljati nekatere projekte. Tako
je luč sveta ugledala mobilna aplikacija Škratec Bergmandeljc odkriva Jesenice, ki so jo izdelali učenci
jeseniških osnovnih šol pod
okriljem projekta Turizmu
pomaga lastna glava, ki ga
vodi RAGOR.
Prav tako se je nadaljeval
projekt Pohodništvo v občini Jesenice, ob svetovnem
dnevu turizma je RAGOR v
sodelovanju s TIC-om Jesenice pripravil promocijski
pohod Potep po Mežakli.
Zanimiva pridobitev je nova
tematska pohodniška pot po
Murovi Spomini starih Jesenic, s katero so obudili zgodbe, dogodke in spomine na

znane Jeseničane, ki so zaznamovali najstarejše naselje na Jesenicah.
Od dogodkov jim je uspelo
izpeljati predavanje Poklic turistični vodnik ob svetovnem
dnevu turističnih vodnikov,
na katerega so povabili dijake
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica in turistične ponudnike v občini Jesenice. Vodniki so namreč poleg značilnosti svojega poklica udeležencem predstavili
tudi naravne in kulturne znamenitosti Jesenic.
Nena Koljanin ob tem poudarja tudi sodelovanje v regiji z drugimi TIC-i in z
info točko v soteski Vintgar, skrbeli so za distribucijo informacijskega in promocijskega materiala ponudnikom namestitev v
občini, gostinskim ponudnikom, bencinskim črpal-

Zanimiva pridobitev je nova tematska pohodniška pot po
Murovi z imenom Spomini starih Jesenic. / Foto: Foto Vidmar

kam ... Na voljo je bila tudi
posodobljena štirijezična
brošura Turistični informator občine Jesenice z uporabnimi podatki za obiskovalca občine, izšel je tudi
posodobljeni zemljevid pohodniških poti v občini Jesenice. V TIC-u Jesenice so
gostom ponudili nove razglednice, parkirne ure, magnete in druge spominke z
jeseniškimi motivi.
V skladu s strategijo razvoja
turizma bodo v prihodnje
razvijali predvsem doživetja
v naravi, kulturna doživetja
in prireditvena doživetja.
Tako načrtujejo nadaljnji razvoj pohodništva v občini,
ureditev poti v okolici Koroške Bele in povezovanje z
obstoječimi potmi, začeli
bodo urejati Zoisov park v
Javorniškem Rovtu. Nadaljevali bodo projekt Spomini
starih Jesenic v smeri Murova–Hotel Pošta in razvijali
nove produkte na Stari Savi.
Mladi pa se bodo letos v sklopu projekta Turizmu pomaga lastna glava lotili spoznavanja jeseniške kulinarike;
ne nazadnje Slovenija letos
nosi naziv evropska gastronomska regija 2021. Jesenice sodelujejo tudi v Skupnosti Julijske Alpe in v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in v letošnjem letu
bodo promocijske aktivnosti
potekale tudi pod okriljem
teh dveh združenj.

novi železniških tirov in predora. Tukaj bi rad poudaril,
da bi morala Občina Jesenice več iztržiti od obeh velikih
projektov, vsaj z delno odškodnino. Bojim se, da nam
bo ostala dotrajana infrastruktura, ki jo bomo glede
na finančno stanje le s težavo uredili. S tem imamo že
iz preteklosti slabe izkušnje.
Veliko slabe volje je pri krajanih, ki se na nas obračajo z
vprašanji, kaj bo od tega
imel kraj Hrušica, mi pa jim
lahko odgovorimo samo, da
nam nič ne pripada.

Foto: Janko Rabič

Kakšno je bilo leto 2020 za
vašo krajevno skupnost?
Člani sveta smo se v lanskem letu sproti prilagajali
ukrepom. Skupaj s člani gasilskega društva smo raznosili zaščitne maske za starejše krajane, ponudili smo
pomoč pri dostavi živil in
drugih življenjskih potrebščin. Vesel sem, da nam je
vsaj delno uspelo izpeljati
krajevni praznik s športnimi
igrami, krajšo prireditvijo in
pohodom na Hruščansko
planino. Seveda pa nam ni
uspelo organizirati decembrskega srečanja s starejšimi krajani in novoletne obdaritve otrok s prihodom
dedka Mraza. Člani društev
so izvajali najnujnejša opravila, kar se je poznalo tudi
pri družabnem življenju.

Foto: Gorazd Kavčič

Janko Rabič

Prenova železniškega predora Karavanke sredi Hrušice
Ves čas sem aktivno sodeloval v komisijah pri pripravi
gradbišč za gradnjo druge
predorske cevi cestnega predora in adaptacije železniškega predora. Sproti sem
opozarjal na nepravilnosti,
ki so se dogajale pri pripravi
gradbišč, in smo jih po naj-

boljših močeh skušali urediti z izvajalci. Težav je veliko,
včasih jih je treba vsakodnevno reševati. Predvsem
gre za prehode po cesti
mimo gradbišča in še druge
pripombe stanovalcev. Upamo, da bodo vsaj do poletja
zaključili glavna dela pri ob-

Novo leto 2021?
Ker sem po naravi optimist,
upam, da nam bo prineslo
boljše pogoje za delo na
vseh področjih, tako da se
počasi vrnemo v stare tirnice. Še naprej si bomo prizadevali, da uresničimo vsaj
del začrtanih ciljev. Seveda s
sodelovanjem in podporo
Občine Jesenice.

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

Skupaj na poti v prihodnost

Spremljajte nas na
www.egss.si

egss.radovljica
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Javni razpis za sofinanciranje dela plačila
trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in
programe, namenjene vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
za leto 2021
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena sofinanciranju dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2021.

www.jesenice.si

3. Izvajalci programa in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
– vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2021, se lahko
prijavijo le športna društva.
3.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
- da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
	- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo
z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to
področje,
- da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne
dejavnosti ali pa da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je
posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na
področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega
ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s
katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih,
ki sodelujejo pri posameznih programih,
- da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje
vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
- da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu nastalih
stroškov programa za preteklo koledarsko leto, če so na podlagi
javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
- solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na
dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na
javni razpis,

Recepti so
opremljeni
z zabavnimi
ilustracijami in
fotografijami,
ob katerih
se človeku
pocedijo sline!
64 strani.

- da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na
javni razpis,
- da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj
30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen).
Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja. Zaradi razmer,
ki so posledica epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (covid-19),
se upošteva, da je obseg vadbe prijavljenega programa, zaradi
predpisanih začasnih omejitev pri izvajanju športnih programov,
lahko izveden tudi manjšem obsegu, vendar le, če vlagatelj to ustrezno utemelji v prijavi na javni razpis in
- da svojo vadbo in tekme pretežno izvaja na območju občine
Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in
plavalno panogo.
3.2. Dodatni pogoji:
Za uvrstitev v ta program morajo društva, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport:
-
imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s
strokovnim delavcem (trenerjem),
- se ukvarjati z olimpijskimi športi,
- imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih
kategorijah in
- športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee prejšnjega odstavka
se šteje pogodba sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki:
- ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno
zakonodajo na področju športa in
- je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposob
ljenih delavcev v športu.
4. Višina razpisanih sredstev
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od
tega se polovico sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh) trenerjev v ostalih
športnih panogah.
4.1. Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00
EUR. Sofinancira se največ do 90 odstotkov zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme
presegati zneska v višini 20.000,00 EUR.
4.2. Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancirajo se 3 (tri) trenerji, ki po vrednotenju dosežejo najvišje
število točk. Sofinancira se največ do 90 odstotkov zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina
pa ne sme presegati 6.666,66 evra na posameznega trenerja. Če dobi
več društev enako število točk, se sredstva razdelijo po enakih deležih.

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.
www.gorenjskiglas.si
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6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
7. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošilj
ko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih
lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje
do vključno ponedeljka, 15. 2. 2021. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:
"Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2021 – sklic 410 – 4 /
2021 – ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov
naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo prijave je v pomoč priložena že izdelana naslovnica,
ki jo vlagatelji lahko prilepite 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
oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine
Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in
objave«. Dodatne informacije lahko 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).
9. Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa za
obdobje 2020–2024 (v nadaljevanju: komisija) bo začela odpiranje
vlog dne 19. 2. 2021 in bo odprla samo v roku dostavljene in pravilno
označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vlogo, ki ne
bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec javnega
razpisa zavrže s sklepom.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije
obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga
komisije izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali 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.
ŽUPAN
Blaž Račič

Prešernov praznik Muzej in knjižnica
tokrat drugače
ponovno odprta
Namesto v osrednji jeseniški gledališki dvorani
bo Zveza kulturnih društev Jesenice v
sodelovanju z Gledališčem Toneta Čufarja
Jesenice pripravila virtualno prireditev.
Janko Rabič

Pred vami je kuharska knjižica, ki bo vaši domišljiji dala prosto
pot! Sirove poslastice v obliki sonca, šopki rož iz surove zelenjave,
vulkanski krompirji in čokoladne torte, … Izbirate lahko med
50 recepti, ki vas bodo korak za korakom
vodili do kulinaričnih poslastic.

5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa
športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa
v občini Jesenice so sestavni del razpisne dokumentacije (Ur. list RS, št.
82 / 2019 z dne 31. 12. 2019).

Osmi februar je bil vrsto let
v občini Jesenice prazničen,
dostojen spominu na največjega slovenskega pesnika
dr. Franceta Prešerna. Slovenski kulturni praznik so
pri Zvezi kulturnih društev
Jesenice počastili s slavnostno prireditvijo in podelitvijo
priznanj ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. Letos
bo zaradi znane situacije s
koronavirusom drugače,
vendar v danih možnostih
še vedno dostojno pomembnemu dnevu.
Namesto v osrednji jeseniški gledališki dvorani bo Zveza kulturnih društev (ZKD)
Jesenice v sodelovanju z
Gledališčem Toneta Čufarja
Jesenice pripravila virtualno
prireditev, ki se bo začela 8.

Občinska knjižnica Jesenice in Gornjesavski
muzej Jesenice sta ponovno odprla vrata za
obiskovalce.
Urša Peternel

februarja ob 18. uri. Vsi jo
bodo lahko spremljali na
kanalu Youtube in Facebook
strani Gledališča Toneta
Čufarja.

Gledalci virtualne
prireditve bodo na
daljavo spoznali tudi
letošnjo nagrajenko.
Poleg prazničnih besed si
bodo lahko ogledali posnetek
čitalniškega večera iz leta
2012, ki je v počastitev slovenskega kulturnega praznika potekal v dvorani Kolpern
na Stari Savi. Na daljavo
bodo lahko spoznali letošnjo
nagrajenko, ki bo prejela priznanje ZKD Jesenice za delo
na področju ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti.

Potem ko so bile v skladu z
ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa kulturne
ustanove zaprte, so glede na
zadnjo odločitev vlade tudi
na Gorenjskem ta teden svoja vrata ponovno lahko odprli muzeji in knjižnice, seveda ob upoštevanju vseh
navodil NIJZ.
Občinska knjižnica Jesenice
je tako v ponedeljek odprla
knjižnične enote Jesenice,
Kranjska Gora, Žirovnica in
Dovje - Mojstrana, ki so
odprte po rednem urniku.
Druge enote (Gozd - Martuljek, Rateče, Koroška Bela in
Hrušica) pa za zdaj ostajajo
zaprte, so zapisali v jeseniški knjižnici.
Gornjesavski muzej Jesenice je prav tako odprl vrata
svojih muzejskih hiš. Slo-

venski planinski muzej v
Mojstrani je odprt od torka
do sobote med 9. in 16. uro,
Muzej Kranjska Gora od torka do sobote med 9. in 16.
uro, Muzej Kosova graščina
Jesenice pa od torka do petka med 10. in 16. uro. Obiskovalci morajo upoštevati
vsa navodila in ukrepe NIJZ.
Kot so povedali v muzeju, pa
bodo še naprej veseli tudi
obiska njihovih spletnih
strani, na katere bodo dodajali zanimive vsebine. Tako
bodo danes, v petek, ob 9.
uri virtualno zaznamovali
tudi stoletnico Turistovskega kluba Skala.
Glede na spreminjajočo se
situacijo pa obiskovalcem
knjižnice in muzeja svetujemo, da sproti spremljajo javne objave glede aktualnih
ukrepov za preprečevanje
širjenja koronavirusa.
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Odlično zasmučal v sezono
Eno drugo in dve tretji mesti v slalomu za evropski pokal – tako je začel sezono dvajsetletni paraalpski smučar, Hrušičan Jernej Slivnik. Glavni cilj letošnje
sezone je bilo svetovno prvenstvo v Lillehammerju na Norveškem, ki pa je bilo prestavljeno.
Matjaž Klemenc

V avstrijskem Resterhöheu
ste dobro odprli letošnjo sezono v evropskem pokalu v
slalomu, ko ste bili enkrat
drugi in dvakrat tretji.
Sezono sem res odprl odlično, gotovo najbolje, odkar
tekmujem. V preteklosti
sem najboljšo formo našel v
drugi polovici sezone.

Kako je bilo v prvem obdobju koronavirusa, kar se tiče
tekmovanj in treninga?
Na začetku je bilo težko, saj
sem kar naenkrat ostal brez
tiste vsakodnevne rutine. Ni
bilo več organiziranega treninga na snegu, na koncu je
odpadlo nekaj tekem. Na
srečo sem se hitro »pobral«.
Doma imam manjši fitnes
in tam sem vzdrževal kondicijo. Proti poletju se je začelo na srečo izboljševati in
sem se vrnil na sneg. Najprej na Kanin, kjer sta se
pripravljali tudi Meta Hrovat in Ilka Štuhec. Niso bile
zimske razmere, a meni je
bilo najbolj pomembno, da
sem v stiku s snegom. Kasneje sem se pripravljal še
na ledenikih v Avstriji, ko so
se odprle meje.
Kako ste bili zadovoljni s sezono 2019/2020?
Z rezultati na tekmah, ki so
bile izvedene, sem bil zadovoljen, še posebej na tekmah za evropski pokal.
Evropski pokal sem skupno
zaključil na tretjem mestu, v
skupnem seštevku slaloma
pa sem bil drugi. Škoda le,
da se sezona ni normalno
dokončala.
Lansko leto ste zaključili
tudi tretji letnik športnega
oddelka Gimnazije Jesenice.
Zaradi smučanja ste bili v
šoli veliko odsotni. Sklepam,
da vam učenje na daljavo ni
delalo problemov?
Res je, saj sem bil že od
prej navajen stvari delati

Kakšno je bilo nadaljevanje
po Resterhöheu?
Nadaljevanje je bilo še boljše, saj sem bil na avstrijskem ledeniku Konvental
teden dni kasneje dvakrat
prvi v veleslalomu na tekmah za evropski pokal. Prejšnji konec tedna sem tekmoval na prvih štirih letošnjih tekmah za svetovni
pokal v Veysonnazu v Švici.

Veliko pripomore, da obiskujete športni oddelek?
V šoli mi gredo res na roko,
kar se jim na tem mestu za-

hvaljujem. Dajo mi možnost
individualnih razlag. Pišem
teste oz. sem vprašan, ko
sem pripravljen.
Ste bili s pripravami na novo
sezono zadovoljni?
Že v lanski sezoni sem začel trenirati z dr. Mitjem
Bračičem, ki je poskrbel za
še boljšo fizično pripravo.
Na uvodu, ko so bili skupni
treningi prepovedani, je vse
potekalo prek interneta, kasneje, ko je bilo dovoljeno,
pa so bili skupni treningi v
Ljubljani. Priprava z dr.
Bračičem je potekala od
maja do septembra. Če potegnem črto, ko sem šel po

So strogi ukrepi na tekmah?
Imamo kar stroge ukrepe.
Na tekmo morava s trenerjem Romanom Podlipnikom prinesti negativni test
za korono. V hotelu in prizorišču se je treba držati
ukrepov glede nošenja
mask, približevanja.
Letošnja zima je bila radodarna s snegom, zato verjetno
lahko opravite kakšen trening več v domačem okolju?
Na žalost ne, saj so bila
smučišča zaprta. V Sloveniji
sem v letošnji sezoni opravil
le teden dni treninga. Zdaj

»Sezono sem res začel odlično, gotovo najbolje,
odkar tekmujem.«

Jernej Slivnik je naš najboljši alpski parasmučar. / Foto: osebni arhiv
po internetu, zato zame ni
bilo to nič novega. Mogoče
se bo slišalo čudno, da mi
je to koronsko obdobje kar
ustrezalo, saj sem bil več
doma kot običajno in sem
veliko postoril tudi za šolo.
V tem času je bila zelo pomembna samodisciplina,
da sem pravilno določil
čas, kdaj se bom posvetil
šoli, kdaj treningu. V normalnem času, ko je smučarska sezona, me v šoli
praktično ni.

sezone 2020/2021 in potreboval bom kar nekaj časa,
da se bom na spremembo
privadil.

teh pripravah na sneg, lahko mirno rečem, da sem fizično najbolje pripravljen
do sedaj. Verjamem, da gre
vse skupaj lahko samo še
navzgor.

Z doseženim sem bil izredno zadovoljen, saj sem bil v
veleslalomu sedmi in osmi,
v slalomu pa dvakrat četrti.
To je moj najboljši dosežek
do sedaj.

so smučišča spet odprli in
upam, da bo tako ostalo. Če
opravljaš trening v domačem okolju, porabiš veliko
manj časa za vožnjo in več
je časa za počitek.

Kakšne cilje ste si postavili
pred sezono?
Glavni cilj letošnje sezone je
bilo svetovno prvenstvo v
Lillehammerju na Norveškem. To je bilo pred enim
mesecem odpovedano oz.
prestavljeno. Tako je glavna
pozornost namenjena tekmam v evropskem in svetovnem pokalu. Počasi bo treba
razmišljati tudi o olimpijskih igrah v Pekingu 2022.

Kaj še manjka za stopničke
na tekmah za svetovni pokal?
Zagotovo mi manjka še kar
nekaj treninga. Zelo sem
napredoval pri fizični pripravljenosti, zato sem lahko
naredil tudi nekaj sprememb pri opremi, na monoskiju. Gre za naslon za
hrbet, kar mi bo omogočilo
še boljši zavoj. Čaka me kar
nekaj testiranja po koncu

Za vas je velik plus, ker že
dolgo delate pod vodstvom
trenerja Romana Podlipnika, ki vas odlično pozna?
Z Romanom sem začel delati, ko sem začel hoditi v srednjo šolo. V tem obdobju
me je Roman spoznal, ve,
kaj mi odgovarja, kako me
dobro pripraviti. Paraski je v
obdobju, ko me trenira, dodobra spoznal in najbolje ve,
kje so še moje rezerve.

Pravljičnih sedem zmag

V treh tekmah
Triglav boljši

Jeseničani so januar v Alpski hokejski ligi začeli s porazom v Asiagu. Sledilo je sedem zmag zapored.
Začeli so z zmago doma proti Vipitenu in januarski niz končali z zmago proti Rittnerju.

Hokejisti HD Hidria Jesenice so zaključili
državno prvenstvo.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc

Vsak športnik ne mara porazov, a tudi ti znajo biti
kdaj koristni. A le tedaj, če
se ekipa ali posameznik zna
iz tega kaj naučiti. Dobro se
spomnimo, da so hokejisti
HDD SIJ Acroni Jesenice
uvodno tekmo v letu 2021
začeli z zmago 2 : 1 po kazenskih strelih proti Olimpiji. Navdušenje po zmagi
je hitro minilo, saj so le nekaj dni kasneje v sklopu
Alpske hokejske lige izgubili v Asiagu s 3 : 0. Po tej tekmi lahko mirno zapišemo,
da so varovanci Mitje Šivica
spoznali, kje so delali napake in da se je na vsaki tekmi
posebej treba boriti za zmago. Sledilo je odlično januarsko nadaljevanje. Težko

prigarano zmago doma s 6 :
4 proti drugi ekipi KAC
smo omenili že v prejšnji
številki. Velika pričakovanja
so bila pred tekmo s Pustertalom, trenutno najboljšo
ekipo v Alpski ligi. Tekma
ni bila spektakularna, a Gorenjci so pokazali, da se
znajo držati dogovorjenega
in v obrambi odigrati praktično brez napak. Za zasluženo zmago s 4 : 2 so v polno zadeli Jezovšek (dvakrat)
ter Svetina in Tomaževič.
Velja omeniti, da so Jeseničani zadnjič premagali Pustertal konec leta 2017, in
sicer doma po kazenskih
strelih z 2 : 1. V Gardeni je
šlo brez težav, saj so gostitelje premagali s 6 : 1. Trikrat
je bil uspešen Jezovšek, po
enkrat pa S. Rajsar, Svetina

in Đumić. Izredno pomembna je bila zmaga v
Salzburgu s 7 : 5 (po trikrat
sta zadela Sodja in Šturm,
enkrat Crnovič). Zmaga
ima še toliko večji pomen,
če vemo, da so se mladi
Salzburžani pretekli četrtek
"sprehodili" skozi Tivoli z
zmago proti Olimpiji s 5 : 2.
V domači tekmi s Cortino je
po prvi tretjini po vodstvu z
2 : 0 (P. Rajsar, Hebar) kazalo na zanesljivo zmago.
Nepopustljivi gostje so po
polovici tekme izid izenačili
na 2 : 2. Na srečo so Jeseničani tik pred drugim odmorom z golom Sodje še enkrat "udarili". V zadnji tretjini je jeseniška obramba
na čelu z vratarjem Avsenikom zdržala in minimalna
zmaga s 3 : 2 je ostala doma.

V soboto so v gosteh proti
Rittnerju z zmago s 3 : 2
(Hebar, Jezovšek, Crnovič)
postavili piko na i. V januarju so ujeli pravljično sedmico, sedem zaporednih
zmag. Zanimiva je lestvica
prvih treh pred odmorom:
1. Olimpija 48 (17 tekem), 2.
Pustertal 48 (19 tekem), 3.
Jesenice 41 (14 tekem).
V Alpski hokejski ligi Jeseničani nadaljujejo 2. februarja v gosteh pri KAC-u. V
polfinalu državnega prvenstva se bodo železarji pomerili z ekipo Triglava, ki je
bila v treh tekmah boljša od
ekipe HDD Hidria Jesenice.
Prejšnji teden so v klubu dobili novo okrepitev, obetavnega 17-letnega kanadskega
napadalca Francesca Pinellia, ki je prišel iz lige OHL.

Hokejisti Hidria Jesenice
so v četrtfinalu končali državno prvenstvo. Po presenetljivi zmagi v Kranju, ko

so Triglav premagali z 2 :
1, so doživeli dva poraza.
Triglav je drugo tekmo na
Jesenicah dobil s 6 : 3, odločilno tekmo v Kranju pa
s5:1
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Ko začne govoriti o
hišnih imenih ...
... se le težko ustavi. Tako zase pravi Klemen Klinar, Šimnovčev iz Plavškega Rovta, vodja projekta
zbiranja hišnih imen na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Z značilnimi glinenimi tablicami s
hišnim imenom je označenih že sedem tisoč hiš na Gorenjskem in širše. Posebno priznanje je projekt
dobil nedavno z vpisom rabe hišnih imen v Register nesnovne kulturne dediščine.
Urša Peternel
Klemen Klinar, Šimnovčev
iz Plavškega Rovta, je že kot
študent (doštudiral je geografijo in zatem še gozdarstvo) začel zbirati stara hišna
imena. V okviru študentskega dela na Občini Jesenice je
najprej popisal in poskrbel
za obeležitev starih hišnih
imen v domači občini, po
zaposlitvi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske pa je
leta 2009 skupaj s sodelavci
začel zbirati stara hišna imena tudi v drugih občinah
Gorenjske. Do danes se je v
projekt vključilo že 22 občin,
ne le na Gorenjskem, temveč tudi v osrednjeslovenski
regiji. Doslej so zbrali
12.100 hišnih imen, značilno glineno tablico pa je na
domačijo namestilo sedem
tisoč lastnikov. Projekt pa se
še nadaljuje in na RAGOR-ju
si želijo, da bi ga razširili na
območje celotne Slovenije.
Duša projekta je še vedno
Klemen Klinar, ki priznava:
"Ko enkrat začnem govoriti
o hišnih imenih, se le težko
ustavim ..."

Otroci z vzdevki po
hišnih imenih
Kot ugotavlja Klinar, je projekt tudi med prebivalci zelo
priljubljen, v njem je doslej
s poznavanjem hišnih imen
v svojem kraju sodelovalo
kar 1200 domačinov.
"Iz splošnega občutka, da so
hišna imena povezana z
nekoč manj vrednim kmečkim slojem, smo prišli do
tega, da ljudje v hišnih ime-

Na Gorenjskem so hišna imena zvečine sestavljena iz
predloga Pri (Pr) ter naziva gospodarja. Nekatera so
nastala iz osebnih imen ali priimkov gospodarjev, nekatera
govorijo o poklicu nekdanjih lastnikov. Iz hišnih imen so
lahko vidne tudi naravne okoliščine, kje hiše stojijo,
denimo Pri hribarju.
pred leti predlagali vpis rabe
hišnih imen v Register nesnovne kulturne dediščine.
To jim je lani jeseni tudi
uspelo, na kar so posebej
ponosni.
"To je res pomemben mejnik, da je bila na našo pobudo raba hišnih imen vpisa-

Vodja projekta zbiranja starih hišnih imen je Klemen Klinar, po rodu Šimnovčev iz
Plavškega Rovta. Zdaj z družino živi na Hrušici. Vrsto let je vodil tudi Turistično društvo
Golica.
nih čutijo ponos in pripadnost kraju ter svojim koreninam," ugotavlja Klinar. A
ker se z umiranjem starejših prebivalcev tudi poznavanje hišnih imen pozablja,
je zelo pomembno, da se ta
znanja prenašajo tudi na
mlajše generacije. Zato v
projekt vključujejo tudi otroke, ki pri starih starših, sosedih poizvedujejo o hišnih
imenih, jih zapisujejo in
zbirajo.
"V Gorjah so si otroci v šoli
začeli dajati vzdevke po hišnih imenih in učiteljica je
pripovedovala, kako nesrečni so bili tisti učenci iz

novejših hiš, ki si niso mogli
nadeti vzdevka po hišnem
imenu," je povedal Klinar.
Doslej so izdali tudi 47 knjižic, v katerih so zbrana vsa
hišna imena za posamezno
območje, vsebina pa je obogatena tudi z zgodbami,
povezanimi s hišnimi imeni,
s starimi fotografijami domačij in razglednicami krajev.
"Hišna imena se ohranjajo
ne glede na to, ali hiša zamenja lastnika, vlečejo se skozi
generacije in pogosto stoletja. So pomemben identifikacijski element in po vaseh se
ljudje poznajo bolj po hišnih
imenih kot priimkih," pravi

Klinar. Zanimivo je, da so
glinene tablice s hišnim
imenom namestili tudi že
na povsem nove hiše, ki stojijo na mestu starih domačij,
zanje pa se odločajo celo priseljenci iz tujine, ki v Sloveniji kupijo hišo s hišnim
imenom. "S tem storijo
korak naproti svojim sovaščanom oziroma domačinom
in kažejo odnos do kulturne
dediščine, ki so jo podedovali z nakupom hiše."

Vpis v register nesnovne
dediščine
Prav zato, da bi se tradicija
hišnih imen ohranila, so

čine," je poudaril Klinar in
dodal, da so vzpostavili tudi
čezmejno sodelovanje na
avstrijskem Koroškem,
zaradi takšnega sodelovanja
in tudi zaradi vključevanja
velikega števila domačinov
v projekt pa so bili lani
izbrani tudi med primere

V jeseniški občini so doslej zbrali okrog 750
hišnih imen, pri čemer je okoli 440 pravih
starih hišnih imen, preostala pa so novejša
imena iz časa med obema vojnama, ko so bile
na Jesenicah in Slovenskem Javorniku zgrajene
prve delavske hiše. Ta imajo novejša imena, ki
pa jih še vedno razumejo kot hišna imena. Z
glinenimi tablicami je označenih 250 domačij.
Tablico je še vedno mogoče dobiti, lastniki
domačij se lahko povežejo s Klemenom
Klinarjem po telefonu 04/581-34-16 ali
elektronski pošti klemen.klinar@ragor.si.
na v nacionalni Register
nesnovne kulturne dediščine. Vpis daje pomen in težo
našemu delu. Resda nismo
edini v državi, ki zbiramo
hišna imena, smo pa v slovenskem merilu pokrili največje območje. Na eni strani smo strokovni, sodelujemo s strokovnimi institucijami, po drugi strani pa v
projekt vključujemo doma-

dobrih praks ohranjanja
kulturne dediščine EU.
V štirih zgornjegorenjskih
občinah (jeseniški, kranjskogorski, bohinjski in tržiški)
pa so zbirali tudi ledinska
imena, doslej so izdali
sedem zemljevidov z vpisanimi ledinskimi imeni, zanimanje tudi za ta projekt pa
se povečuje, saj se širi tudi v
občini Gorje in Radovljica.

Pavlinovi reliefi na stavbi gimnazije
Eden od umetnostnozgodovinskih biserov, ki ga razkrivajo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, so tudi Pavlinovi reliefi na stavbi Gimnazije Jesenice.
Urša Peternel
V Gornjesavskem muzeju
Jesenice so v času zaprtja
muzejev pripravili več zanimivih spletnih vsebin, ali
kot so zapisali, so obiskovalce povabili na e-obisk muzeja iz domačega naslonjača.
V sklopu projekta Jeseničani, ali poznate svoje mesto?
tako kustos in umetnostni
zgodovinar Aljaž Pogačnik v
štiriminutnem filmčku
predstavlja Pavlinove reliefe
na stavbi Gimnazije Jesenice. Kot pove Pogačnik, železarsko mesto skriva mnoge
zaklade tehniškoindustrij-

Reliefi z motivom dečkov na stavbi sedanje Gimnazije Jesenice / Foto: posnetek zaslona

ske dediščine. Skriva pa
tudi marsikateri umetnostnozgodovinski biser. Eden
takšnih so reliefi nakelskega kamnoseka, kiparja in
rezbarja Jožefa Pavlina
(1875–1914) na jeseniški
gimnaziji. Nastali so sočasno s stavbo gimnazije na
začetku prve svetovne vojne. Jožef Pavlin je skoraj
vso svojo poklicno pot deloval v podobarski delavnici
Janeza Ivana Vurnika mlajšega v Radovljici, leta 1911
pa jo je po mojstrovi smrti
tudi prevzel. Stavba gimnazije je bila zgrajena med
leti 1913 in 1914 kot ljudska

šola. Gre za dvonadstropno
podolgovato stavbo, osrednja fasada je dekorirana s
secesijskim geometrijskim
ornamentom in reliefi. Pavlin je, kor razlaga Aljaž
Pogačnik, v zelo klasični
maniri upodobil štiri reliefe
z motivom dečkov pri različnih opravilih: kamnoseštvu, rezbarstvu, mizarstvu,
kovaštvu, kovinostrugarstvu, skratka pri praktičnih
znanostih, ki bi se jih mladi
fantje lahko naučili v takratni ljudski šoli za blaginjo
mesta, ki je na začetku 20.
stoletja že slovelo po bogati
fužinarski dediščini.
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Vsak dan je poseben
In sva šla, drugačna fantiča ... da pokaževa ljudem drugačnega božiča ... je ena od rim, s katerimi sta
nas med nedavnimi prazniki nagovorila Tristan Praprotnik Malej iz Mojstrane, dvajsetletni fant s
posebnimi potrebami, in njegov osebni asistent, Jeseničan Gaj Trček. Njun videospot z naslovom
Pravi božič ima na Youtubu že deset tisoč ogledov.
Marjana Ahačič
Jeseničan Gaj Trček, diplomant fakultete za šport, po
duši pa prav tako kot športnik tudi glasbenik, je avtor
ideje, da se oblečeta v Božička in škrata ter med božično-novoletnimi prazniki obdarila uporabnike društva Sožitje Jesenice, Kranjska Gora
in Žirovnica, katerega predsednica je Gajeva mama Nataša Pristov Trček. Gaj je
tudi avtor besedila in gonilna sila vseh priprav na projekt. Podlago za videospot je
naredil Jan Nemeček, sodeloval je še prijatelj Goran Mikić, videospot pa je snemal
Klemen Zepp Dovžan, nekdanji član skupine Kocka.
Gaj, ste Tristanov osebni
asistent. Kako to, da ste se
odločili za ta poklic?
Zato, ker sem pri svojem primarnem poklicu oziroma

izobrazbi prišel do točke, ki
mi ni omogočala več dovolj
prihodka za osnovno eksistenco. Potem je prišlo še
obdobje korone in primoran
sem bil najti redno službo.
Mami me je dolgo časa nagovarjala, da mi je osebna
asistenca pisana na kožo, a
se je težko sprijazniti, da ti
nekaj, kar imaš najraje,
zame je to šport, in si za to
usposobljen, ne prinaša več
"kruha na mizo". Ampak daleč od tega, da mi je žal, da
so se stvari obrnile v to smer.
Kaj sodi v vaše delovne zadolžitve?
Tristan je moj prvi uporabnik, skupaj sva zdaj osem
mesecev. Med moje zadolžitve sodijo nega na domu,
učenje socialnih veščin, varstvo na domu in najpomembnejše: biti njegov dober prijatelj, v dobrem in
slabem.

Je za takšno delo potrebna
kakšna posebna izobrazba?
Srednješolska izobrazba in
dokončan tečaj osebne asistence sta za zdaj dovolj.
Sam imam diplomo s fakultete za šport, ki mi zelo
prav pride tudi na tem delovnem mestu. Sicer pa mi
je pri tem delu najbolj všeč
to, da je vsak dan drugačen
in nekaj posebnega, kar je
nekako rdeča nit mojega
življenja. Vsako delo cenim
in spoštujem čisto vsak položaj, ampak meni osebno
se zdi, da potrebujem delo,
ob katerem se počutim človeško bitje, ne pa že skoraj
pol robot. Seveda se na
delo pripravim, skoraj vsak
dan vnaprej načrtujem oziroma si skušam organizirati teden, a je zaradi narave dela tudi dosti improviziranja. V glavi imam vedno ideje, kako zapolniti

prosti čas oziroma delovnik.
Katere so bistvene lastnosti,
ki jih potrebuje osebni asistent?
Velika ljubezen do sočloveka, zanesljivost, razumevanje, empatija, potrpežljivost, skromnost, volja ... vse
lastnosti, ki bi jih ljudje že
tako ali tako morali imeti v
sebi za lepo življenje, pa jih
na žalost zaradi vse večjega
egoizma nimajo.
Bi to službo lahko opravljali
za zmeraj ali imate še drugačne cilje?
Seveda si predstavljam, z veseljem. Imam tudi drugje cilje, tako na glasbenem kot
športnem področju, ampak to
mora priti samo od sebe, ker
sem za zdaj več kot zadovoljen. Najraje bi vsa tri področja uskladil in bom najsrečnejši človek na svetu. (smeh)

Gaj Trček in Tristan Praprotnik Malej, osebni asistent in
uporabnik, zvezdi projekta Pravi božič, drugačna fantiča in
predvsem velika prijatelja. /Foto: Gorazd Kavčič
Imam prav, da ljudi, ki bi
bili primerni za to delo, ni
prav veliko?
Večkrat sem bolj v hecu razmišljal, da bi vsak moral namesto bivšega obveznega
vojaškega služenja za kakšen mesec v osebno asistenco. Seveda niso vsi za
vse poklice, ampak to je več

kot poklic. Posredno tudi
pomoč širši družbi. Res pa
je, da je osebna asistenca
aktivna šele od leta 2019 in
bo verjetno vse bolj potrebna in poznana.
Najbolj me nekako zmotijo
komentarji: Jaz tega ne bi
mogel!
10. stran

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA
V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu
2021/22 v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE.
Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva
oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske
gimnazije, ki je edini športni oddelek v Sloveniji v strokovnih
gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.
Trudimo se ustvariti takšne pogoje dela, da lahko dijaki poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli
uspešno razvijajo tudi svoja močna področja in
potenciale. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo potrebe učencev
športnikov in naše kakovostno delo ter nam
omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE, s tem se bomo lahko izognili omejitvi
vpisa, ki smo ga imeli zadnja leta.
Gimnazijski programi, v katerih se dijaki izobražujejo na GFP, se razlikujejo v predmetniku. Za
ekonomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko,
nima pa fizike. Gimnazijski program s svojo širino in splošnostjo pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, razvija mnoge različne sposobnosti in
omogoča širino znanja. Športni oddelki imajo
program identičen, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo
kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih
panog in dosegajo vrhunske rezultate. Ti dijaki
zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več
usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.
Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so razporejeni v vse programe in oddelke in se jim individualno prilagajamo v skladu z osebnimi izobraževalnimi načrti. Z novim
športnim gimnazijskim oddelkom bo delo še
kakovostnejše, saj so športni oddelki manjši in
zato individualne prilagoditve lažje. Na GFP so

se tudi v preteklosti šolali številni dobri športniki: športnika leta 2020 Primož Roglič in Anamarija Lampič, brata Peter in Domen Prevc,
Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin,
Anže Lanišek, Grega Žemlja, zlati maturant
Alex Cisar in mnogi drugi.
Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki,
ampak so uveljavljeni podjetniki, raziskovalci,
umetniki … Preteklo šolsko leto smo zaključili
večletni umetniški projekt. Postavili smo prvo
stalno didaktično zbirko likovnih del na slovenskih srednjih šolah. Glasbeniki se pogosto
vzporedno šolajo. Harfist Jernej Mišič poleg
naše gimnazije v Italiji obiskuje še akademski
študij. Dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so postali tudi zlati maturanti.
Trenutne razmere in izobraževanje na daljavo
nas postavljajo pred neprestano nove izzive.
Spoznali smo, da bomo morali biti v prihodnosti še fleksibilnejši. O poklicih prihodnosti je v
današnji hitro razvijajoči se družbi težko govoriti, a z gimnazijsko izobrazbo so mladim v življenju odprte poti v katerikoli poklic.
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Prijetni, nasmejani, radoživi ...
... odgovorni, optimistični ... Tako »svoje« dijake opisuje dolgoletna ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig.
Urša Peternel
Kako ocenjujete dosedanji
potek šolanja na daljavo na
vaši gimnaziji? Se pridružujete mnenju nekaterih, da
bo to v mnogih pogledih "izgubljeno leto"?
Pouk na naši gimnaziji je
tako po moji oceni in oceni
učiteljev kot tudi po odzivu
dijakov potekal uspešno,
glede na dano situacijo. Lani
spomladi smo začeli izvajanjem pouka na daljavo dokaj nepripravljeni, a moram
pohvaliti profesorje, ki so
izredno hitro pridobili nova
znanja, da lahko pouk poteka na najboljši možni način.
Seveda je to možno, ker je
velika večina naših dijakov
odgovornih in opravljajo
svoje obveznosti sproti in na
pošten način. Za profesorje
in dijake pomeni ta način
pouka veliko dodatnega
dela. Zagotovo je to obdobje
specifično za vse, primanjkljaj v znanju zagotovo bo, a
se vsi trudimo, da bi bil čim

Lidija Dornig
manjši. Predvsem pa želimo
tudi v tem neprijaznem času
ohraniti medsebojne stike.
To ni izgubljeno leto, je pa
posebno. Osebno pa me najbolj skrbi, kakšne posledice
bo izolacija pustila na nas
vseh, dijakih in zaposlenih.
Smo socialna bitja in pogovor preko Zooma ne more
nadomestiti osebnih stikov,
pogovorov, druženja na-

sploh. Vsi si zelo želimo, da
se bo stanje toliko uredilo,
da se bomo lahko vrnili v
našo gimnazijo in začeli izvajati pouk v živo.

ravnatelji gimnazij stalno
opozarjamo, a na žalost preveč odločujočih akterjev v
slovenskem šolstvu tega
noče razumeti.

Kako ste zadovoljni z vpisom v preteklih letih, kakšno je zanimanje za vpis v
gimnazije?
Na žalost se vpis na gimnazije zmanjšuje, predvsem
na manjših gimnazijah
izven velikih mestnih središč. Slovenski šolski sistem
omogoča lažje načine za
vpis na veliko večino fakultet, brez upoštevanja razlike
v zahtevnosti šolanja na gimnazijah v primerjavi s srednjimi strokovnimi šolami.
Na žalost se preveč ambicioznih in sposobnih učencev
odloča za lažjo pot, kar pa
lahko povzroči neuspeh pri
študiju, zaradi primanjkljaja
temeljnih znanj, ki so pogoj
za uspešen študij in doseganje visokih poklicnih ciljev.
Na to anomalijo in na nepošten odnos do gimnazijcev

V čem je po vašem mnenju
glavna prednost Gimnazije
Jesenice pred ostalimi gimnazijami in srednjimi šolami?
Velika prednost za dijake je,
da smo majhna šola. Tako se
dijaki in zaposleni bolje poznamo in lahko še bolje sodelujemo. Tudi v splošnih
oddelkih je v povprečju manj
kot 24 dijakov, kar omogoča
veliko več individualnega
dela. Vsi profesorji izvajajo
tako dopolnilni kot tudi dodatni pouk. Tako so lahko
dijaki uspešnejši pri usvajanju potrebnih znanj in lahko
dodatno razvijajo svoja močna predmetna področja, kar
je pogoj za osvajanje priznanj na tekmovanjih iz
znanja in športa. Na naši gimnaziji ponujamo dijakom
okoli šestdeset obšolskih de-

javnosti s področja kulture,
znanosti in športa. Zelo razvito imamo gledališko dejavnost in v letu 2021 načrtujemo že deseti Dramski festival, na katerem nastopajo
razredne gledališke skupine
in gledališka skupina profesorjev. Dijaki lahko razvijajo
likovne talente v okviru izbirnega predmeta likovno
snovanje ter krožka in osvajajo državna in mednarodna
priznanja.
Na naši gimnaziji je zelo aktivna navijaško-akrobatska
skupina Leteči medvedki, ki
nastopa izven šole in na
vseh šolskih prireditvah.
Naši glasbeniki nastopajo v
pevskem zboru dr. Janka
Pribošiča in nastopajo na
prireditvah, najbolj odmevni sta božično-novoletni
koncert in dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi.
Naši dijaki lahko pridobijo
Nemško jezikovno diplomo,
ki se upošteva pri vpisnem
postopku na nemško govoreče fakultete.

Kakovost znanja se zagotovo
odrazi v uspehu na maturi,
kako uspešni so po navadi
vaši dijaki?
Naši dijaki že v času šolanja
dosegajo nadpovprečne rezultate, saj jih vsako leto več
kot polovica doseže odličen
ali prav dober splošni učni
uspeh. Le redko kateri četrtošolec ne opravlja mature v
spomladanskem roku in maturanti vsako leto dosežejo
nadpovprečni uspeh. Več kot
četrtina jih je odličnih, saj dosežejo 25 točk in več, med
njimi pa je vsako leto tudi kar
nekaj zlatih maturantov, na
maturi 2020 so bili štirje.
Pa so jim po zaključku šolanja odprta vrata na večino
fakultet?
Naši dijaki si postavljajo visoke poklicne cilje, kar je
prav. Odločajo se v veliki večini za najzahtevnejše fakultete in pomemben podatek
je, da so s svojimi rezultati
pri pouku in na maturi sprejeti na želeno fakulteto.

Vsak dan je poseben
ü varna in urejena šola

9. stran

ü odlični pogoji za delo in

ü

ü

ü

ü

ü

izvajanje pouka v
dopoldanskem časui
možnost pridobivanja
dodatnega znanja s področja
naravoslovja, umetnost,
informatike, jezikov
dijaki dosegajo odlične
rezultate na državnih in
mednarodnih tekmovanjih iz
znanja in športa
dijakom so ponujene številne
obšolske dejavnosti s
področja znanosti, kulture in
športa
napovedano ustno
ocenjevanje pri vseh
predmetih in v vseh oddelkih
dijakom nudimo za malico
šest menijev

A sam si mislim, da če je
tako hudo pomagati sočloveku in za to prejeti plačilo,
potem res ne vem več, kaj je
smisel življenja. No, takšni
naj gredo raje v pisarne.

ŠNJAI DOODADTNEGDAEZNLANEJA K
S PODROČJA
SPLPRO
JEZIKOV
IDOBIVAN
TIKE IN TUJIH

Kako vidite sprejetost oseb s
posebnimi potrebami v ožjem, lokalnem okolju, in
kako širše?
Mislim, da živimo v obdobju, ko je veliko ozaveščanja
in sploh nimam več občut-

ka, da drugačnosti kdo ne bi
sprejemal; tisti, ki je ne, se
bodo ali pa so se že umaknili iz naših življenj. Z ozaveščanjem, ki se ga grem tudi
sam, lahko dosežemo, da
bodo sprejeti z veseljem. Ne
iz usmiljenja, ampak zato,
ker so ljudje, tako kot vsi.
Želel bi si tudi, da bi ljudje
večkrat gledali svet drugače
kot samo prek svojih očal,
ker so že zelo orošena. Če bi
znali natakniti še druga, bi
morda spoznali, da življenje
ni tako zamegljeno in da do-

ločene stvari niso samoumevne. Prihajajo težki časi,
ko bo veliko sprememb. Če
smo nanje pripravljeni na in
imamo prave ljudi ob sebi,
bo vse lažje, mogoče celo zanimivo.
Je Pravi božič vajin prvi skupni glasbeni projekt? Že načrtujeta naslednjega?
Na Instagramu in Facebooku redno objavljava kak
smešen video, to pa je bil
prvi tako velik projekt – in
zagotovo ne zadnji!

MOŽNOST
I, INFORMA
JA, UMETNOST
NARAVOSLOV

ELEK

ŠPORTNI ODD

MATURITETNI

TEČAJ

Informativni dan
ü brezplačna izposoja

učbenikov iz učbeniškega
sklada za dijake 1. letnika

v petek, 12. 2. 2021
ob 9.00 in 15.00
in
v soboto, 13. 2. 2021
ob 9.00 uri

Druži ju ljubezen do glasbe in športa, zato sta letošnjo belo zimo izkoristila tudi za obilo
aktivnosti na snegu. Posebej všeč jima je na mojstranškem smučišču. /Foto: Gorazd Kavčič
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Novosti na Srednji šoli Jesenice
Z ravnateljico Srednje šole Jesenice Moniko Lotrič smo se pogovarjali o tem, kako poteka šolanje na daljavo, koliko
prostih mest za vpis bo v prihodnjem šolskem letu in o novostih na šoli. Med drugim imajo na šoli nov glasbeni
studio, prenovili so plesno učilnico, opremljajo kozmetični kabinet ...
Načrtujemo tudi ureditev
specializirane učilnice za
program mehatronik operater in strojni tehnik.

V zadnjem letu in pol so zamenjali streho na stavbi šole, obnovili najbolj načete dele
fasade in del strehe na delavnicah. / Foto: Gorazd Kavčič

Koliko prostih mest bo na
voljo v prihodnjem šol
skem letu, se obetajo kak
šne novosti?

V naslednjem šolskem letu
tako kot v prejšnjih letih razpisujemo prosta mesta na
programih: zdravstvena
nega, kjer je na voljo 84
mest, vzgojitelj predšolskih
otrok s 56 vpisnimi mesti,
strojni tehnik z 28 vpisnimi
mesti, mehatronik operater
s 26 in pomočnik v tehnoloških procesih s 16 vpisnimi
mesti. V programu zdravstvena nega smo dodali
dva nova predmeta. Dijaki
bodo lahko v tretjem letniku izbirali med modulom
Nega kože in nohtov in modulom Gibanje za zdravje in
rehabilitacija. Izbirna predmeta bosta odlična podlaga
za vse, ki bi želeli svojo poklicno pot nadaljevati v
smeri kozmetike ali fizioterapije.

Seksi pite je knjiga
posvečena ljubiteljem
hitrih in enostavnih
receptov. Vsebuje 40
preverjenih receptov
za sladke, slane, presne,
mesne in veganske
pite. Pite so slastne,
preproste za pripravo
in očarajo z bogato
kombinacijo okusov
in različnimi načini
priprave. Postrežemo
jih lahko kot sladico,
prigrizek, glavno jed
ali prilogo.

Mehka vezava, 145 x 210 mm, 90 strani

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.
www.gorenjskiglas.si
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Kaj je tisto, zaradi česar
naj bi se devetošolec vpi
sal na vašo šolo?
Vsebina programov, ki jih
ponujamo našim dijakom, je
zanimiva, izvedba pa kakovostna. Rezultati na poklicni
maturi dokazujejo, da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo zelo dobro nadgraditi s
praktičnimi izkušnjami. V
zadnjih dveh letih smo tako
v programu strojni tehnik
kot zdravstvena nega in
predšolska vzgoja imeli diamantne in zlate maturante.
Razširili smo sodelovanje z
zunanjimi partnerji na področju električne mobilnosti
in podjetništva. V okviru sodelovanja z Javno agencijo
SPIRIT Slovenija smo v novembru izpeljali Start-up vi-

kend podjetništva, kjer so
dijaki z zunanjimi predavatelji dva dni razvijali svoje
poslovne ideje.
S tem šolskim letom smo
tudi prvič omogočili dijaku
s statusom vrhunskega
športnika, da bo vse obveznosti letnika opravil na daljavo, ne glede na to, kako
poteka pouk za ostale dijake. Tako smo dijaku četrtega
letnika v programu strojni
tehnik, ki je prestopil v klub
v Mariboru, omogočili, da je
ostal dijak naše šole.
Nadaljujemo z izboljševanjem materialnih pogojev
za izvajanje strokovnih modulov. Na šoli imamo nov
glasbeni studio, prenovili
smo plesno učilnico z garderobo, zdaj že opremljamo
manjši kozmetični kabinet.

Vrsto let že opozarjate na
nujnost prenove šolske
stavbe, je na tem podro
čju kaj novega?
V zadnjih dveh letih se na
šoli intenzivno ukvarjamo z
obnovo šole. Vse aktivnosti
tečejo v dveh smereh. Prva
je celovita obnova šole, ta
projekt je lani vlada uvrstila na seznam prioritetnih
investicij v državi. Julija lani
je bil dokončan dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za delavnico, telovadnico in stavbo
šole. V tem trenutku se zaključuje priprava natečajne
naloge, zato pričakujemo,
da bo spomladi objavljen
arhitekturni natečaj, na katerem bo izbrana najboljša
celovita rešitev za šolo.
Nato sledi izdelava projektne dokumentacije in vloga za gradbeno dovoljenje.

Srednja šola Jesenice
04 581 31 16

Ravnateljica Srednje šole
Jesenice Monika Lotrič
Žal se v teh postopkih čas
meri v letih.
Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri celoviti obnovi
šole tako v drugi smeri poteka nujna sanacija posameznih delov šole, ki ne
more čakati. V zadnjem
letu in pol smo zamenjali
streho na stavbi šole, obnovili najbolj načete dele
fasade in del strehe na delavnicah in dobili novo
transformatorsko postajo.
Tukaj bi se zahvalili ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki nam je prisluhnilo in tako omogočilo,
da bomo dijakom in zaposlenim na šoli lahko zagotovili ustrezne pogoje tudi
v vmesnem času, ko se odvijajo postopki v procesu
obnove celotne šole.

Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice

Vabljeni na informativni dan
12. in 13. 2. 2021
več na www.ssj-jesenice.si

Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.
Že za

99 € /mesec
z

kreditom

*

z vključenimi

10.000 kilometri
na kartici
+

Paket zimskih pnevmatik

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni
izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault TWINGO ELECTRIC LIFE R80 v skupni vrednosti 13.990 € z DDV, s pologom v višini 2.900 € in
financirano vrednostjo 11.090 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 98,60 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.597,87 € od tega znašata zavarovalna premija 210,61 € in strošek odobritve kredita 155,26 €. Kreditojemalec
mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več
o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 13.990 € je že vključen redni popust v višini 1.200 €
in dodatni popust v višini 1.300 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 3.500 €. Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €, kar na podlagi izračuna za model
Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na
https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Kako poteka šolanje na
daljavo na vaši šoli, kako
je z obvezno prakso?
Za izvajanje izobraževanja
na daljavo uporabljamo aplikacijo Teams, s katero so zelo
zadovoljni tako učitelji kot
dijaki. Pouk poteka po urniku, večina ur je izvedena po
videokonferencah. Sprejeli
smo tudi Protokol o izvajanju
pouka na daljavo, kjer smo
določili pravila za ta način izobraževanja. Na daljavo izvajamo tudi druge dejavnosti,
kot so kulturni in športni
dan, start-up vikend podjetništva, projektni lutkovni
dan. V strojnih programih
ves čas nemoteno teče tudi
praksa v podjetjih, ki za dijake pomeni dobrodošlo prekinitev pouka na daljavo. Za
zdaj nam je tudi uspelo zagotoviti IKT-opremo vsem
dijakom, ki so zanjo zaprosili.
Največji problem, s katerim
se soočamo vse srednje strokovne šole, pa je, da se praktični pouk lahko le delno izvaja na daljavo in dijaki tukaj
največ izgubljajo. Čeprav so
prilagoditve poklicne mature že znane, nadaljevanje pouka na daljavo za zaključne
letnike prinaša nove negotovosti. Po treh mesecih in pol
razumljivo pada tudi motivacija in se pojavlja apatičnost.
Res si želimo, da se epidemiološke razmere čim prej toliko izboljšajo, da se bomo
lahko vsi varno vrnili v šole.
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Razpis
OBČINA
JESENICE

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

Številka: 410 – 3 / 2021 - 10
Datum: 20. 1. 2021
Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št.
70/2019, z dne 29. 11. 2019) objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega
programa športa v občini Jesenice za leto 2021
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva in višina razpisanih sredstev
Oznaka

Ime programa oz. področja

Višina sredstev v EUR

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program

19.300,00

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program

57.970,00

6.1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

500,00

6.1.5.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 119.360,00
vrhunski šport

6.1.6.

Kakovostni šport

35.000,00

6.1.7.

Vrhunski šport

5.000,00

6.1.8.

Šport invalidov

800,00

6.1.9.

Športna rekreacija

4.800,00

6.1.10.

Šport starejših

2.200,00

6.5.1.

Športne prireditve in promocija športa

8.000,00

Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v 25.000,00
kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni
SKUPAJ

277.930,00

3. Izvajalci posameznih programov in področij ter pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
3.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni
ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike,
od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje
za izvajanje teh programov.
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni
ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike,
od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje
za izvajanje teh programov.

3.1.2. Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci – vlagatelji, če se
prijavljajo na naslednje športne programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi, ki je članica Olimpij
skega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na tekmovanjih nacionalne panožne športne zveze ali na
tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na treh
tekmovanjih). Če športnik zaradi razmer, ki so posledica epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (covid-19), ni imel
možnosti nastopa na tekmovanjih v preteklem letu, se upoštevajo udeležbe na tekmovanjih v letu 2019.
Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
- morajo športniki nastopati na tekmovanjih nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega
ranga (upošteva se, da je bil v preteklem koledarskem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
Če športnik zaradi razmer, ki so posledica epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (covid-19) ni imel možnosti
nastopa na tekmovanjih v preteklem letu, se upoštevajo udeležbe na tekmovanjih v letu 2019 in
- mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
šport, ali pa mora imeti športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v
športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu.
Vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda
po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni v točki 3.1. Športni programi.
Sofinancira se:
	1. organizacija in izvedba tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
	2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in
prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
	3. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v
občini) in
	4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji
ravni.
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo najvišje število
točk.
3.2.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
- da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prireditve oz. projekta ter dokazila o plačilu nastalih stroškov prireditve oz. projekta za preteklo koledarsko leto, če so na podlagi
javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen in
- da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.

- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Izvajalci LPŠ na tem področju so: osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavodi,
športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna zveza ter športni ali drugi zavodi.

Če se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da so tekme
vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni panožni športni zvezi, kar
dokazujejo s potrdilom nacionalne panožne športne zveze.

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva in občinska športna zveza.

4. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.

- Kakovostni šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.

5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice so sestavni del razpisne
dokumentacije (Ur. list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019).

- Vrhunski šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

- Šport invalidov
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva.

7. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.

- Športna rekreacija
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
- Šport starejših
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza, športni ali drugi
zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.

www.jesenice.si

se upošteva, da je obseg vadbe prijavljenega programa, zaradi predpisanih začasnih omejitev pri izvajanju
športnih programov, lahko izveden tudi v manjšem obsegu, vendar le, če vlagatelj to ustrezno utemelji v
prijavi na javni razpis, in
- da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alineja prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in plavalno panogo.

3.1.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
- da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo najmanj dve leti na
področju športne dejavnosti ali pa da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki je registriran
v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali
višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni
razpis,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
- da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
- da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, če so na podlagi javnega razpisa
prejeli sredstva za ta namen,
- solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s
podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
- da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz.
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči
s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
- da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60
ur (razen če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen). Določilo ne velja za
šolska športna tekmovanja. Zaradi razmer, ki so posledica epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (covid-19),

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) najkasneje do
vključno ponedeljka, 15. 2. 2021. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa
v občini Jesenice za leto 2021 – sklic 410 – 3/2021 – ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj,
njegov naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo prijave je v pomoč priložena že izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite 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 oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko 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).
9. Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa za obdobje 2020–2024 (v nadaljevanju:
komisija) bo začela odpiranje vlog dne 17. 2. 2021 in bo odprla samo v roku dostavljene in pravilno označene
ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vlogo, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba,
izvajalec javnega razpisa zavrže s sklepom.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi
končnega predloga komisije izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja programa ali 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.
ŽUPAN
Blaž Račič
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Natečaj Pokrajina
2020 v digitalni obliki
Bienalni natečaj za mlade fotografe Pokrajina 2020 je potekal drugače kot prejšnja leta, razstava je
tako samo digitalna. Prvi nagradi sta prejela Rene Kračun in Ela Zdešar, med domačini se je najbolje
odrezala Zala Jenkole.

Tudi v letošnjem šolskem
letu so na Osnovni šoli Koroška Bela pripravili natečaj
za mlade fotografe Pokrajina 2020. A kot je poudaril

ravnatelj šole Rok Pekolj, so
bili pogoji drugačni kot prejšnja leta. Mladi fotografi so
bili prisiljeni iskati motive v
domačih krajih, sodelovanje
med mentorji in učenci je
potekalo na daljavo, mladi

Kategorija do šestnajst let: Zala Jenkole: Stol (3. nagrada)

»Opazi se, da mladi še dozorevajo in mnogi
nimajo popolnoma razvitega občutka za
fotografijo. V marsikateri fotografiji je najbrž
zaznana pomoč staršev ali mentorjev,« je ocenil
mojster fotografije Jani Novak in opozoril na
napake, kot so denimo neraven horizont, moteči
elementi po robovih fotografije, ki bi zahtevale
samo malce popravljen izrez.
fotografi pa so se morali naučiti tudi dela z različnimi
aplikacijami za obdelavo fotografij. A sodelujoči so se
razmeram uspeli prilagoditi
in na natečaj je prispelo več
fotografij kot prejšnja leta,
po Pekoljevih besedah mnoge jemljejo dih in božajo
dušo.
Fotografije je ocenila žirija,
ki so jo sestavljali Jani Novak, Marko Burnik in Barba-

ra Toman. V kategoriji do 16
let je prvo nagrado prejel
Rene Kračun z OŠ Hudinja
za fotografijo Valovi, drugo
nagrado Taj Kosmač z OŠ
Dutovlje za fotografijo No
bike, tretjo nagrado pa domačinka Zala Jenkole z OŠ
Koroška Bela za fotografijo
Stol. Med prejemniki diplom sta tudi Neja Berguš
in Lea Šporn z OŠ Koroška
Bela.

Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice se je okrepila s
17-letnim Francescom Pinellijem. Pinelli je sicer član ekipe Kitchener Rangers iz lige OHL, ki
velja za najkakovostnejšo mladinsko ligo na
svetu. V lanski sezoni je za Rangerse na 59 tekmah dosegel 18 zadetkov in 23 podaj. V letošnji
sezoni se tekme v OHL zaradi situacije s koronavirusom ne igrajo, zato so v klubu z veseljem
izkoristili priložnost in Francesca zvabili v svoje
vrste. Mladi hokejist velja za velik up kanadskega hokeja in ima izredno visoke možnosti za
uspešno kariero v ligi NHL.

Po smrti predsednika Borisa Breganta je izvajanje nalog prevzela
podpredsednica Ivanka Zupančič.

Poslovil se je godbenik
Franc Rožič - Frenk
Janko Rabič
V 79. letu starosti je umrl
Franc Rožič - Frenk z Jesenic. Ob uspešni poklicni
karieri in družini je njegovo bogato življenjsko pot
zaznamovala glasba. Pri Pihalnem orkestru Jesenice Kranjska Gora je kot saksofonist pustil največji in neizbrisen pečat. Z bogatim

glasbenim znanjem se je
odlikoval s solo nastopi, poleg tega je deloval tudi v
manjših glasbenih zasedbah. Pri orkestru so ob izgubi cenjenega člana izrazili vso hvaležnost in globoko spoštovanje velikega in
ponosnega človeka, odličnega godbenika in zvestega
prijatelja. Za njegovo izjemno pripadnost godbeni

Jesen je spet prinesla
omejitve in delo
društva se je skoraj
povsem ustavilo.

Liga OHL se v teh časih ne igra
V hokejskem svetu je zaradi koronavirusa trenutno veliko težav in nejasnosti glede prihodnosti. V tem trenutku je liga OHL, ki velja za
eno najmočnejših, če ne celo najmočnejšo mladinsko ligo na svetu, v fazi pavziranja. Hokejisti, ki se tam razvijajo, kotirajo visoko na
naslednjem draftu NHL ali pa so bili že draftani
s strani klubov NHL. Ker trenutno ne igrajo,
ampak zgolj trenirajo, se marsikdo spogleduje
z igranjem v Evropi.

tekale po programu. Med
najpomembnejše naloge sedaj sodi priprava na občni
zbor, ki bo letos tudi volilni.
Vsi upajo, da bodo dosedanji
nosilci funkcij delo tako zavzeto nadaljevali kot do sedaj, veseli pa bodo tudi mlajših upokojencev, da bodo vse
skupaj s svežimi močmi izboljšali in nadgradili.

dejavnosti, skupaj kar šestdeset let, je prejel vsa pomembna priznanja. Za več
kot petdeset let igranja je
prejel priznanje mednarodne glasbene organizacije
CISM, zlato, srebrno in
bronasto Gallusovo značko
in priznanje Zveze kulturnih društev Jesenice. Deloval je v upravnem in nadzornem odboru orkestra,
25 let je bil v izvršnem odboru ZKD Jesenice in svetu
Zavoda Glasbene šole Jesenice. Dva mandata je bil
član nadzornega odbora
Občine Jesenice.

Francesco bo dodana vrednost ekipi,
ki napada vrh AHL

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Leto 2020 si bodo na Društvu upokojencev Jesenice
zapomnili kot drugačno od
običajnih in z željo, da se ne
bi več ponovilo. V času koronakrize jim je v okviru možnosti ob spoštovanju ukrepov proti širjenju virusa
uspelo uresničiti precejšen
del programa, tako na pohodniškem kot rekreativnem
področju ter v društvenih
prostorih. Jesen je spet prinesla omejitve in delo društva se je skoraj povsem ustavilo. V decembru so izgubili
predsednika Borisa Bregan-

ta, ki je društvo z izrednim
angažiranjem in organizacijskimi sposobnostmi popeljal
na mesto najboljšega društva
na Gorenjskem, visoko pa
kotira tudi v širšem slovenskem prostoru.
Člani upravnega odbora in
celotno članstvo se zavedajo,
da se bodo ob tej izgubi morali pošteno potruditi, da obdržijo visok nivo in obseg
delovanja. Izvajanje nalog je
prevzela podpredsednica
Ivanka Zupančič in z ostalimi člani upravnega odbora
optimistično pričakuje, da bo
koronakriza minila in bodo
vse dejavnosti spet lahko po-

V kategoriji od 16 do 19 let
pa je žirija prvo nagrado
podelila Eli Zdešar z Višje
šole za fotografijo Sežana
za fotografijo Varuhi pomorščakov. Drugo nagra-

do je prejel Alen Milavec z
Ekonomske fakultete Ljubljana za Zimsko jutro,
tretjo pa Anja Kosman iz
FKVK Mavrica Radomlje
za fotografijo Večer.

JESENIŠKI DRES OBLEKEL
VELIKI UP KANADSKEGA HOKEJA

Jeseniški upokojenci
pred novimi nalogami
Janko Rabič

Kategorija od šestnajst do devetnajst let: Ela Zdešar:
Varuhi pomorščakov (1. nagrada)

Športni direktor Marcel Rodman pred sezono
ni razmišljal o nobeni tuji okrepitvi. A zdaj se
mu je ponudila priložnost, da v svoje vrste zvabi Francesca. Gre za hokejista z velikim potencialom, ki v teh trenutkih potrebuje kakovostne
treninge in si seveda močno želi igranja tekem.
Pinelli bo v prvi vrsti pomoč ostalim hokejistom, saj bo ekipi zagotovo dal širino.
Več o novi okrepitvi je povedal športni direktor
Marcel Rodman:
“Dejstvo je, da še ni star 18 let. Njegova pot v
Evropo bo zanj nekaj novega. Po drugi strani pa
bo takšen profil hokejista prinesel svežino tudi v
našo ekipo. Njegov pristop do hokeja, želja po napredovanju in zastavljanje vedno višjih ciljev so

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Foto: Domen Jančič

Urša Peternel

Kategorija do šestnajst let: Rene Kračun: Valovi (1. nagrada)

kvalitete, ki bodo prišle prav celotni naši ekipi. Zaenkrat imamo v ekipi dva hokejista, ki sta igrala
na olimpijskih igrah, imamo nekaj izkušenj iz reprezentance, nimamo pa izkušenj s tem, kakšen je
pristop mladih fantov, ki jim je začrtana pot v
NHL. Tak odnos do hokeja in profesionalizma bo
zagotovo dodana vrednost naši ekipi.”
Prihod Pinellija je “win-win” situacija
“Pri vsem skupaj gre za t. i. win-win situacijo na
obeh straneh, tako na naši kot na Francescovi.
Finančno si v tem trenutku žal ne moremo privoščiti nekih velikih okrepitev. Želimo se držati naše
rdeče niti in delati z mladimi hokejisti. Zdaj se
nam je ponudila krasna priložnost, ki nam s finančnega vidika ne bo predstavljala prevelikega
bremena.”
Za konec še nekaj besed o Francescovih kvalitetah:
“Francesco je izredno močan na ploščku v napadalni tretjini. Sposoben je odigrati tako vlogo
'playmakerja' kot tudi 'finisherja'. Res je izvrsten
predvsem v napadalni tretjini, v kateri je lahko
zelo kreativen. Mislim, da bo zaradi tega naši ekipi prišel še kako prav. Zelo dobro pa zna tudi 'brati' igro. Ob pravem času se znajde na pravem
mestu in to je še ena od njegovih velikih kvalitet.”
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SUDOKU jn 02

Ajdovi krapi

Sudoku s končno rešitvijo

5

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

V sklopu projekta KUHAM DOMAče je Vera Grgurič iz Penziona Pr' Betel iz Planine pod Golico
pripravila ajdove krape.
Urša Peternel

2 4
6 7
8
9 1
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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 črkami (1=Č, 2=V, 3=K, 4=P, 5=A, 6=E, 7=R, 8=A, 9=L), od leve
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev
sudokuja iz prejšnje številke je OSTREŠNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je OPTIKA BERCE NA NOVI LOKACIJI. Sponzor je
Optika Berce, Cesta Cirila Tavčarja 6, v bližini Lekarne Plavž.
Brezplačni pregledi vida, velika izbira okvirjev za očala, strokovni nasveti glede izbire stekel, prijazna postrežba. Podarjajo tri nagrade za nakup ali storitev: 1. v vrednosti 40 evrov:
Bojan Cuznar, Lipce; 2. v vrednosti 30 evrov: Marinka Repe,
Spodnje Gorje; 3. v vrednosti 20 evrov: Lara Božič, Jesenice.
Za nagrade pokličite Optiko Berce na 04 586 24 16.

Potrebujemo: za testo: 80
dag črne moke (tip 850), 20
dag ajdove moke, sol, kocko
kvasa; 6–7 dl mlačne vode; za
nadev (za 8 manjših ali 4 velike krape): 80 dag suhe skute,
10 dag kuhane prosene kaše, 1
srednje veliko prepraženo
čebulo, sesekljan peteršilj ali
drobnjak, 1 jajce, sol; za zabelo: ocvirke ali belo zaseko.
Priprava: Izdelavo krapov
vedno začnemo z nadevom.
V skledi zmešamo vse sestavine. Pri skuti je pomembno, da je čim bolj suha. Če
jo kupimo in je preveč
»mokra«, jo precedimo.
Kuhane prosene kaše ne
smemo prekuhati. Kuhana
naj bo do te mere, da se še
vedno vidijo okrogla zrnca.
Poleg prepražene čebule v
zmes dodamo sesekljan peteršilj ali drobnjak. Po potrebi dodamo tudi eno jajce.
Nazadnje še solimo po okusu. Zmes nato temeljito premešamo. Biti mora bolj

suha. To je pomembno zato,
da nam med kuho krapa ne
bo ušla iz testa. Če dobimo
občutek, da je zmes premalo
suha, lahko dodamo žlico
pšeničnega zdroba.
Preden se lotimo izdelave
testa, damo kuhati vodo, v
kateri bomo na koncu kuhali
krape. Zelo pomembno je, da
voda vre, ko imamo krape
izdelane. Uporabimo kar se
da veliko posodo. Krapi
morajo v njej normalno plavati. Ko pristavimo vodo na
štedilnik, jo seveda tudi posolimo.
Nato se lotimo izdelave testa. Uporabimo 80 dag črne
moke (tip 850) in 20 dag
ajdove moke. Zapisana količina je denimo za 4-člansko
družino za dve kosili. Mešanico moke posolimo. Dodamo kocko kvasa. Zgnetemo
testo. Dolivamo mlačno
vodo. Vode naj bo vsega
skupaj nekje 6–7 dl. Testo
mora priti bolj trdo. Izdelano testo na pomokani deski
takoj oblikujemo v štruco.

Sponzor križanke je AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik. Osnovna dejavnost je pranje
in čiščenje vozil, poleg tega pa se ukvarjajo z gotovinskim odkupom vozil, prodajo in prepisi, vse na enem mestu, www. www.
avto-svetina.com, tel. 041 639 288. Podarjajo tri nagrade: 1. pranje osebnega vozila + majica z logotipom, 2. pranje osebnega vozila
+ okvirčki za registrsko tablico, 3. pranje osebnega vozila. Zaradi nastale situacije se bodo nagrade izročale ob odprtju poslovalnice.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

RAVNA
GRED V
STROPU

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

VRTENJE
MESTNI
RADIJSKI
ŽOGE, KI
PREDEL
SPREJEMNIK ZARADI TEGA
LJUBLJANE
LETI V LOKU

Foto: Špela Ankele
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Bistveno je, da testo ne
vzhaja. V nasprotnem primeru imamo lahko težave
med kuho krapov. Iz štruce
testa izrežemo štiri oz. poljubno število delov. Iz njih
izdelamo za prst debele
okrogle ali kvadratne »krpice«. Pomembna je debelina
teh testenih krpic, torej za
prst debela, da nam krap v
kropu ne razpade. Na krpice
položimo v kepo oblikovan
nadev. Najlažje bomo to
počeli z rokami. Nato krap
»zapremo« tako, da ga oblikujemo v »žepek«. Rob testa

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpi
sa
no v ku
pon iz kri
žan
ke) po
šlji
te do torka, 9. februarja 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
IME SLO.
SKLADATELJA
ŠVARA

METULJ S
OČESCI NA
KRILIH

VEČ INFORMACIJ NA
TELEFONU
041 639 288

NASLOV
ROMANA
TONETA
SVETINE

ŠPELA
TREFALT

NEIZRAZITI,
NEZVENEČI,
GLAS
NIZEK,
SVET, NIŽINA

12

PREMIKAJOČA SE
SKUPINA
LJUDI

stisnemo s prsti. Pri tem
smo pozorni, da je krap dobro zaprt. Po potrebi zunanjost krapa še malo pomokamo. Ko krape izdelamo, jih
takoj vržemo v krop. Voda
mora takrat intenzivno vreti.
Krap mora plavati po gladini
kropa. Kuhati se morajo pol
ure. Naj bodo pokriti. Vmes
jih lahko enkrat previdno
obrnemo. Ko so kuhani, jih
vzamemo z lopatko iz posode, razrežemo na deski in
zabelimo z ocvirki. Zelo
dobra je tudi zabela z belo
zaseko.

ZAMAH,
UDAREC

4

PRODAJALKA V
TRAFIKI
ANIKA
HROVAT
PRIPRAVNIK
ZA DUHOV.
POKLIC

PREBIVALCI
RADEČ
PARNI
ORGAN
VIDA

ZAŠČITNA
NAPRAVA
PRED
STRELO
NA STREHI

1

KRAJ PRI
KOPRU
PIJAČA
NAŠE
MLADOSTI

UDAREC Z
DLANJO
OB DLAN
CESTNISKA
POSTAJA PRI
VODICAH
NAZOR ELITE
V DRUŽBI

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NOBELIJ

IZTOK
SVETINA S.P.
KIDRIČEVA
26A SLOV.
JAVORNIK
ZDRAVILIŠČE
V BELGIJI

PRIPRAVA
ZA VOŽNJO
PO
SNEGU

11

SLOVESKI
POLITIK,
ŽUPAN NOVE
GORICE
(SERGIJ)

STAROŽIDOVSKI
VLADAR

VSAK OD
VOJSKOVODIJ
ALEKSANDRA
VELIKEGA
BRATOVSKI
OBED
PRVIH
KRISTJANOV

MANJŠA
STRANSKA
DOLINA

IGOR
SAMOBOR

IZGO
VARJANJE
ČRKE A
NAMESTO O

2

DIŠEČA
RASTLINA Z
ROŽNATIMI
CVETI,
JESENČEK

NIZKE TEKMOVALNE
SANI
ATA

IVERNA
PLOŠČA
ŠTUDENT V
SREDNJEM
VEKU

SOGLASNIKA
V PRIIMKU
ČEH
GONJA
PROTI
KOMU
OBLIKA
ŽENSKEGA
IMENA ANA

SLOVARČEK:

POLOTOK V
JADRANU
RODOVITNA
POKRAJ.NA
ŠVEDSKEM

KILOGRAM

TOM OKKER

BISTVO V
FILOZOFIJI

TRGOVSKI
ZASTOPNIK
MARTINA
ČUFAR

5

AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA GL.
MESTO
PHOENIX

13

8

POSEDANJE,
USEDANJE...
NAJSTAREJŠI
NOETOV SIN

LESENA
NOSILNA
GREDA

6

9

IGOR
MAJCEN

KRAJ V BLIŽINI IDRIJE
KRALJEVIČ IZ
MAHABHARATE

7

IME BRITAN.
PISATELJA
FLEMINGA
KOŠČEK
SIRA

EVGEN
BERGANT

TUJ NAZIV
ZA SMUČI

IGLASTO
DREVO

NAŠ
NEKDANJI
IGRALEC
(DARE)

SINJSKA
VITEŠKA
IGRA
IME SKLADAT.
ŠTRITOFA

3

10

TNALO
PRI
MESARJU

14

VELIKA
MORSKA
ŽELVA

SLOVENSKI
ŠAHIST
(GREGOR)

OBČNO IME
(LINGV.)

STREŽAJ V
UNIFORMI
INDIJSKI
PISATELJ
(RADŽA)

DEBELO
ČREVO
(ZAST.)
JOŽICA
SVETE

SIJAJ,
BLESK

APELATIV: občno ime, TOROVO: cestninska postaja pri Vodicah, ČMAR: debelo črevo, PELHAN: naš polItik župan N. Gorice (Sergij),
SHOLAST: študent v srednjem veku, KARER: naš šahist (Gregor), ANABAR: reka v Sibiriji, DIADOH: vojskovodja Karla Velikega

REKA V
SIBIRIJI

AVTO
SVETINA
STROKOVNA
POMOČ PRI
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2

6

3

10

4

5

5

9

4

11

5

4

6
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1

1

2
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7
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8

14
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Prireditve

Pekarna na drugi
strani sveta

Od 29. januarja do 12. februarja
Torek, 2. februar
Oddelčni nastop učencev harmonike »Etno je fletno«
www.glasbenasolajesenice.si
Zoom ob 18.30

Jesenice pred drugo svetovno vojno
Zoom predavanje ob razstavi Jeseniški cikel Božidarja Jakca
Dostop do predavanja na www.gmj.si ob 16. uri

Alma Rekić se je lani januarja veselila novega projekta: restavracije Pekarna s slovenskimi jedmi, ki bi
aprila 2020 po dveh letih skrivnih priprav doživela odprtje na Manhattnu v New Yorku. A je vmes
posegel covid-19.

Sreda, 3. februar
Interni nastop učencev klavirja
www.glasbenasolajesenice.si
Zoom ob 18.30

Alenka Brun
Poznamo jo kot slaščičarko,
žirantko v kulinaričnem
šovu MasterChef Slovenija,
spogledovala se je tudi s politiko. Nazadnje smo Almo
srečali v Penzionu Berc na
Bledu, kjer je prevzela vajeti
njihove kuhinje. Pred kratkim se je vrnila s potresnega
območja, natančneje Siska,
kjer je s kolegi kuharji iz
Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije priskočila na
pomoč hrvaškim kuharskim
kolegom. Dva dni so v kuhinji osnovne šole v Sisku pripravljali tople obroke za člane reševalnih struktur in neposredno prizadete v potresu, tako da so vsaj malo razbremenili hrvaške kolege.
Izkušnja je bila nepozabna, a
z grenkim priokusom, pravi
Jeseničanka, ki ve, da prizorov, ki jih je videla v krajih na

Nikoli ne počiva.
Vedno je v nekem
gibanju: če ne kuha v
domačem okolju, je
dobrodelna v
sosednjem; ali pa
zasledimo njeno ime
pri kakšnem drugem
projektu. Tako se ji je
zgodila tudi Pekarna.

Alma Rekić
Hrvaškem, prizadetih od nedavnega potresa, verjetno ne
bo nikoli pozabila.
Za ameriški projekt oziroma
sodelovanje pri Pekarni pa je
pravzaprav 'kriva' Salome,
izvemo. Ta je bila pred leti v
Ameriki, kjer je po naključju
spoznala lastnika lokala, v
katerem so se ustavili, Deana
O'Neilla. Človek je zaljubljen
v Slovenijo in tudi njegova
soproga ima daljne korenine
tu. Povedal jim je, da ima posebne načrte, beseda je dala

.pdf 1 8/10/2020 1:37:47 PM

besedo in nanesla tudi na
Almo, ki pa je bila na začetku
do vsega skupaj zelo zadržana. Vendar je Dean vztrajal,
prišel celo na Bled, ji predstavil svojo vizijo in takrat se
je odločila, da pristopi k projektu. "Imel bi restavracijo s
slovenskimi jedmi," razlaga
Alma. "V New Yorku, na
Manhattnu. Zadolžena bi
bila za recepture slovenskih
jedi, ki bi jih prilagodili okolju, predstavili na modernejši način. Kasneje bi nekaj-

roman_oglas_176x120mm.pdf 1 8/10/2020 1:37:47 PM

Iz policijskih zapisnikov
Otrokom je ponudil reklamne majice
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo ponujanja stvari
otrokom v okolici Jesenic. Moški je bil izsleden. Kakršno koli
škodljivo ravnanje ni bilo ugotovljeno. Domačin je otrokom
dobronamerno ponudil reklamne majice, ki so ostale od
športnega dogodka.

Prijava odmetavanja snega na cesto
C

Jeseniški policisti so obravnavali prijavo odmetavanja snega
na cesto. Domačin je čistil dovoz, pri čemer je nekaj snega
odpadlo tudi na rob ceste, kar je odstranil. Do ogrožanja ni
prišlo. Moškemu je bilo izrečeno opozorilo.
M

Y

CM

MY

CY

Jeseniški policisti so obravnavali poškodbe pri moškem, ki
je padel na poledeneli podlagi. Po podatkih policije je lažje
poškodovan.
CMY

K

Očistite vozila
Gorenjski prometni policisti so včeraj obravnavali prijavo
voznika zaradi poškodovanja vetrobranskega stekla. Škodo
na vozilu je povzročil odpadli led z drugega tovornega vozila, ki je vozil nasproti. "Udeležence pozivamo, naj pred vožnjo z vozil očistijo sneg in led, povečajo naj varnostno razdaljo in spremljajo promet. Posebej problematično je padanje ledu z vozil pri višjih hitrostih, na ovinkih in v primeru
pešcev," pozivajo policisti.

IBIS TRADE, D.O.O., GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE

Moški padel na ledu

krat morala tudi tja, da bi
uvajala kuhinjsko osebje z
glavnim kuharjem na čelu,
ker le tako lahko začutijo bistvo slovenskih sestavin in
okusov – in posledično bi jih
na krožniku spoznavali tudi
gostje Pekarne," pojasnjuje,
kakšen je bil načrt. "Pekarna
sicer že obratuje, a odprtje
slovenskega dela so najprej
dvakrat prestavili zaradi birokratskih zadev, ko pa so se
končno uskladili in naj bi
lani aprila sledilo veliko odprtje, je svet zajela pandemija ..." Doda še, da je ena od
idej projekta tudi ta, da bi
kasneje ameriške jedi poskušali pripeljati v Slovenijo, natančneje v Ljubljano, ampak
dokler se zadeve okoli covida-19 ne umirijo, bo vse počakalo.
Obdobje epidemije je Almi
dalo misliti. Prisotnost covida-19 je imela nanjo ogromen učinek. Ugotovila je, čeprav ostajamo doma, da življenje vseeno normalno teče
naprej. Mislila je namreč, da
mora biti povsod prisotna. Da
je njen način življenja pač takšen, pove sproščeno. V tem
obdobju, nadaljuje, se je tudi
precej povezala z družino, za
katero je prej redko našla čas.
Prizna, da ji je to pravzaprav
všeč.
Zaključi: "Ne morem sicer
reči, da mi je novi koronavirus prišel prav, mi je pa prinesel veliko pozitivnih stvari."

Četrtek, 4. februar
Nastop učencev petja, posvečen slovenskemu kulturnemu
prazniku
www.glasbenasolajesenice.si
Zoom ob 16. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
Na www.gmj.si od 18.00 dalje

Ponedeljek, 8. februar
Ustvarjalci časa II, fotografsko-dokumentarna razstava ob
50-letnici novinarske poti Janka Rabiča
V primeru odprtosti muzejev med 9. in 16. uro, več na www.gmj.si in
info@gmj.si
Banketna dvorana Kolpern na Stari Savi

Torek, 9. februar
Interni nastop učencev kitare
www.glasbenasolajesenice.si
Zoom ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
na www.gmj.si od 18.00 dalje

Četrtek, 11. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
Na www.gmj.si od 18.00 dalje

Aktivnosti za mlade
Mladinski center Jesenice
Slikarska šola Brine Torkar on-line; prijave in informacije na tel.
041/644-475, novazorainfo@gmail.com

Dnevni center društva Žarek: Naj mladih ne vzgaja ulica
Vsak dan od ponedeljka do petka, po predhodni najavi na telefonsko
številko 030 625 298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si
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Že drugič zmagal v akciji
Osvajalec Španovega vrha
Janko Meglič je s 346 vzponi na Španov vrh tudi lani osvojil naziv osvajalec Španovega vrha.
Urša Peternel
»Leta 2017, ko sem zbolel,
sem se začel vpisovati in
tisto leto sem naštel 85 vzponov. Leto zatem sem bil na
vrhu 333-krat, predlani 313krat, lani pa 346-krat,« pripoveduje Janko Meglič,
zmagovalec akcije Osvajalec
Španovega vrha za leto
2020. Zmagal je že v letu
2018, ko prav tako nihče od
drugih pohodnikov vrha ni
osvojil večkrat od njega.
Jankov podvig je še toliko
bolj vreden občudovanja, če
vemo, da je ta 56-letni Jeseničan leta 1917 zbolel za
rakom na glasilki. Pogumno
se je spoprijel z boleznijo in
jo premagal, tudi tako, da je
začel vsak dan hoditi v hribe.
»Zdravniki so svoje naredili,
zdaj pa moram za svoje
zdravje poskrbeti sam!« pravi odločno. Tako se je pridružil akciji Zavoda za šport
Jesenice Osvajalec Španovega vrha, kjer se pohodniki
vse leto vpisujejo v vpisno
knjigo na zgornji postaji

smučišča Španov vrh, najboljši pa na pohodu ob prvi
polni luni v novem letu prejmejo priznanja.

zaposlen na finančni upravi
za polovičen delovni čas,
polovično pa je upokojen.
Tako zjutraj najprej oddela

Če sešteje vse dosedanje vzpone na Španov vrh,
se jih je nabralo že krepko čez tisoč. In če z
vsakim vzponov napravi 350 višinskih metrov, to
znese vsaj 35 tisoč metrov, kar je toliko, kot bi
štirikrat osvojil najvišjo goro sveta Mont Everest
(visok 8849 metrov).
Janko se podviga loteva
sproščeno, brez prehude
tekmovalnosti. Enostavno
vsak dan si vzame čas zase
in gre v hrib. Največkrat
seveda na Španov vrh, a zelo
rad jo mahne tudi kam višje,
v Julijce, tudi Dolomite, lani
je veliko plezal tudi po feratah, ki so postale njegova
velika strast.
»Bolezen me je naučila, da
na prvo mesto postavljam
sebe, šele potem pride na
vrsto vse ostalo. Najprej
moraš imeti rad sam sebe
...« pravi Jeseničan, ki je

štiriurno službo, potem pa jo
majhne v hrib. Na Španov
vrh se največkrat povzpne s
spodnje postaje sedežnice,
od koder je kakih 350 višinskih metrov, pot mu vzame
okrog 45 minut. Rad napravi
tudi krožno turo, ko se s Španovega vrha poda še na Struško ali Golico, tako da kak
dan hodi tudi po tri, štiri ure.
Od doma gre čisto vsak dan,
ne glede na vreme. Zdaj,
pozimi, ko je veliko snega,
obuje mini dereze, včasih si
nadene tudi krplje. »Vsak
letni čas je po svoje lep, tudi

Radijski sprejemniki
za bolniške sobe
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice se ves čas trudijo, da bi
bolnikom čas, ki ga morajo
preživeti pri njih, karseda
hitro minil. Tako so prišli na
idejo, da bi pacientom ure v
bolniških sobah popestrili s

poslušanjem radia. »Obiskov ni, dnevi so dolgi, novice pa nas vse zanimajo,« so
ob tem dejali v bolnišnici.
Zato so prek Facebooka na
pomoč pozvali vse, ki bi jim
lahko podarili star, še delujoč radio, in naleteli na izjemen odziv. V le nekaj dneh

deževna jesen, ko prideš na
vrh v dežju in imaš občutek,
da si naredil nekaj dobrega
zase.« Vselej ima s seboj
napolnjen nahrbtnik in včasih ga kdo celo vpraša, kaj
vse nosi s seboj. Janko mu v
šali odgovori, da nekaj pijače in hrane, nekaj za preobleči, pa kondome in načrt za
atomsko bombo ...
Na Španov vrh največkrat
hodi sam, včasih se mu pridruži tudi prijateljica, s katero si delita izkušnjo hude
bolezni, včasih pa gre v hribe tudi z druščino.
Sam se sicer raje izogne
gneči, a kot ugotavlja, se je
lani v času prvega vala epidemije, ko smo bili omejeni
na občine, število pohodnikov močno povečalo. To
kažejo tudi podatki Zavoda
za šport Jesenice, saj je bila
lanska sezona rekordna, priznanje za vsaj dvajset vzponov na Španov vrh si je
namreč prislužilo kar 144
pohodnikov, zabeležili pa so
kar 12638 vpisov v knjigo,
kar pomeni več kot 34 dnevno.

Janko Meglič: »Enostavno sem vesel, da sem živ in da
lahko hodim po hribih!«

Zimsko veselje na
sankaški progi

so zbrali dovolj radijskih
sprejemnikov, da bodo z njimi opremili bolniške sobe
in omogočili poslušanje tistim pacientom, ki bodo to
želeli.
V bolnišnici so se vsem, ki
so se odzvali, za pomoč lepo
zahvalili.

Sankaška proga v Savskih jamah je urejena.

Janko Rabič
V letošnji zimi z obilno
snežno odejo so člani Sankaškega kluba Jesenice že v
decembru uredili znano
sankaško progo v Savskih
jamah nad Jesenicami. Po
kasnejši obilni pošiljki
novega snega so se znašli v
težavah, kako ga odstraniti.
Kot je povedal predsednik
kluba Klemen Rev, so
zaman trkali na različna

vrata, za pomoč so se obrnili tudi na Občino Jesenice, vendar neuspešno.
Morali so se sami znajti in
od sredine januarja naprej
je proga urejena in ob ugodnih vremenskih razmerah
nudi veliko veselja vsem
ljubiteljem sankanja. Glede
očitka o nerazumevanju
Občine Jesenice smo pridobili informacijo, da so v
Javnem komunalnem podjetju Jeko ob velikih količi-

nah snega s snežno frezo
morali najprej odstranjevati sneg po mestnih in okoliških cestah.
Iz kluba ljubiteljem sankanja sporočajo, da morajo na
progi sami paziti na svojo
varnost. Navzgor morajo
hoditi eden za drugim,
vzdrževati primerno razdaljo in upoštevati vse druge
ukrepe za varnost ter preprečevanje širjenja koronavirusa.

