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Odgovorna urednica: Urša Peternel

Letno izide dvaindvajset številk

Rovtarski
živalski vrt

www.gorenjskiglas.si

Hišni
ljubljenčki so
častni gostje

Kmetija Smolej - Uric iz Planine
pod Golico je pravi mali živalski
vrt, v katerem si obiskovalci
lahko ogledajo številne
avtohtone pasme živali.

Tik ob smučišču Španov
vrh je vrata gostom odprla
Počitniška hiša Viktorija.
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Velika cepilna akcija
v dvorani Podmežakla

Najuspešnejši
učenci in dijaki

Zdravstveni dom Jesenice je v sredo, 2. junija, organiziral množično cepljenje v Športni dvorani
Podmežakla. V enem dnevu so cepili tisoč petsto ljudi.

Urša Peternel

Urša Peternel
V Športni dvorani Podmežakla je v sredo, 2. junija,
potekala množična akcija
cepljenja, v sklopu katere
so s prvim odmerkom cepiva proizvajalca Pfizer/BioNTech cepili okrog tisoč
petsto ljudi.
Kot je povedala vodja cepljenja Maja Robič iz Zdravstvenega doma (ZD) Jesenice, je
poleg 23 zaposlenih iz zdravstvenega doma v akciji sodelovalo tudi petdeset prostovoljcev, od redarjev, gasilcev, članov Civilne zaščite in
Rdečega križa, zavoda za
šport, občine ...
Na cepljenje so povabili vse,
ki so bili do 28. maja prijavljeni v aplikaciji zVEM. Cepiva so prejeli dovolj, čez tri
tedne (predvidoma 23. junija) bodo cepljenje z drugim
odmerkom opravili prav
tako v hali Podmežakla.
Vzporedno še naprej poteka
cepljenje tudi v prostorih
ZD Jesenice.
Po začetnih težavah s prenosom prijav na novo aplikacijo zVEM naročanje v
ZD Jesenice zdaj poteka na
omenjenem portalu, zato
občane prosijo, naj se prija-

vljajo na ta način, le izjemoma naj to storijo po telefonu.
Akciji v dvorani Podmežakla
se je pridružila tudi Upravna enota Jesenice, saj so cepljenim omogočili, da so takoj po cepljenju kar za dvorano pridobili mobilno iden-

titeto smsPASS, ki omogoča
dostop do portala zVEM, na
katerem si bodo lahko sami
natisnili potrdila o cepljenju
ali testiranju. Mnogi omenjena potrdila želijo za prečkanje meje.
Dostop do portala zVem je
na voljo prek sistema SI-

-PASS Državnega centra za
storitve zaupanja SI-TRUST,
in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali s potrditvijo prek smsPASS. Za
oboje se je sicer treba oglasiti na upravni enoti za osebno identifikacijo.
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Prezračevanje nujno,
zato tudi višji stroški

Z Jurčičem v čarobni
svet kamišibaja

Čustveni koncert ob
zaključku šolanja

Mini kulturna mavrica
znanilka lepših časov

Energetski menedžer, ki je
pregledal energetsko učinkovitost jeseniških javnih zavodov, je pri nekaterih odkril
(pre)veliko porabo toplote.

Lutkovna skupina pri jeseniškem gledališču se je lotila
kamišibaja, to je posebnega
načina pripovedovanja
zgodb ob slikah, ki izvira iz
Japonske.

V Dvorani Lorenz je potekal
koncert učencev, ki letos
uspešno zaključujejo nižjo
ali višjo stopnjo šolanja na
Glasbeni šoli Jesenice.

Čeprav še ne povsem sproščeno in v manjšem obsegu,
je letošnja Mini kulturna mavrica Jesenic obogatila junijsko dogajanje v mestu.
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V jeseniški Športni dvorani Podmežakla so cepili na hodniku, organiziranih je bilo osem
cepilnih mest, cepili so po 240 ljudi na uro. / Foto: Gorazd Kavčič

V jeseniški občini je letos 45 učencev in dijakov,
ki so imeli povprečje ocen nad 4,51 oziroma so
dosegli odličen učni uspeh.

Ob zaključku šolskega leta
župan Občine Jesenice Blaž
Račič vsako leto pripravi
sprejem za najuspešnejše
učence in dijake jeseniških
osnovnih in srednjih šol.
Gre za devetošolce, ki so vsa
leta šolanja imeli povprečje
ocen višje od 4,51, in dijake,
ki so bili vsa štiri leta šolanja
odlični.
Na Gimnaziji Jesenice je takšnih dvanajst: Aljoša Markež, Ema Pšeničnik, Tara
Štular, Julija Bergelj, Julija
Ferjan, Jure Kos, Natalija
Šmitran, Helena Tolar, Klemen Liam Jelovčan, Neža
Fister, Laura Radman in
Nina Šimnic.
Na Srednji šoli Jesenice je
bilo vsa štiri leta odličnih sedem dijakinj: Kaja Benedičič, Medeja Troha, Ana Kržišnik, Sara Hadžić, Eva Kunstelj, Nikolina Đukelić in
Urša Jaklič.

Na Osnovni šoli Koroška
Bela je šest učencev vsa leta
imelo povprečje ocen višje
od 4,51. To so: Laura Rijavec, Ivana Kecman Kordež,
Ajda Zaveljcina, Špela Brus,
Ana Kmet in Luka Matkovič.
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je takšnih učencev pet: Taja Regeis, Tina
Seljak Globočnik, Luka Jeretič, Vid Ulčar in Matic
Vidmar.
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja pa je 15 učencev vseh
devet let doseglo povprečje,
višje od 4,51. To so: Zoja Kalan, Leon Košir, Enej Otovič,
Leonela Pezdir, Tara Railić,
Uma Ramić, Naja Reškovac,
Nuša Klinar, Ela Markizeti,
Gaja Skender Rozman, Lana
Dijak, Naja Garibović, Tian
Hrkić, Aleksandra Petrovski
in Patricija Zupan.
Županov sprejem je potekal
v sredo v Kolpernu, več o
tem pa bomo objavili v naslednji številki.

Dvanajsti praznični
pohod na Golico
Pohod bo potekal na dan državnosti – v petek,
25. junija.
Janko Rabič
Na dan državnosti, 25. junija, bo Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizirala
12. Pohod na Golico. Udeleženci bodo na pot krenili od
8. do 10. ure od cilja sankaške proge v Savskih jamah,
mimo Korlnovega rovta po
osrednji planinski poti do
vrha Golice. Pri koči na Golici bo ob 11. uri krajši pro-

gram s pozdravnimi besedami, za vedrejše razpoloženje
bodo poskrbeli člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Vsi bodo
prejeli pohodniške majice,
na voljo bo vpisna knjiga.
Poseben avtobusni prevoz
ne bo organiziran. Ker so še
vedno v veljavi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, organizatorji pozivajo
vse udeležence, da jih v času
pohoda upoštevajo.
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S fakulteto
bolnišnice ne damo
Podelitev diplom študentom
ob zaključku študija je poseben dogodek. Še najbolj
poseben je za študente, ki
formalno zaključijo šolanje.
Poseben je za starše, ki se
veselijo dosežka potomca,
poseben dogodek je za šolo.
Tako bo posebna in svečana
tudi današnja podelitev
diplom diplomantom Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin (FZAB), ki je poleg
za vse naštete pomembna
tudi za lokalno skupnost,
torej za Občino Jesenice kot
njeno ustanoviteljico.
V obdobju, ko se v gorenjski
javnosti krepi razprava o potrebah in investicijah v zdravstvu, je svečanost ob podelitvi diplom študentom lepa
priložnost tudi za Občino
Jesenice, da ponovno opozori na izjemno vlogo in
pomen, ki ga ima za lokalno
okolje, ter da še posebej poudarimo odnos lokalne skupnosti in Fakultete do Splošne
bolnišnice Jesenice (SBJ).

Za zdaj je za nas
pomembno, da so naši
argumenti jasno
artikulirani in da smo
slišani. Odločitev o
morebitni gradnji
nove bolnišnice še ni
sprejeta.
Večkrat smo že poudarili
velik pomen ohranitve dejavnosti splošne bolnišnice na
območju naše občine ne le
za naše občane, ampak tudi
za Fakulteto ter tudi za naša
razvojna prizadevanja in ne
nazadnje tudi za enakomeren razvoj regije. Še vedno
sledimo svojemu strateškemu cilju, to je, da Jesenice
(p)ostanejo zdravstveno središče regije. Vztrajamo, da
je dejavnost splošne bolnišnice eden od temeljev naših
razvojnih stremljenj na področju zdravstva, ki smo jih z
ustanovitvijo FZAB odločno
podprli že pred leti.
V zadnjem obdobju smo
spoznali nekatera razmišljanja gorenjskih občin o razvoju SBJ, svoje argumente smo
predstavili
nekaterim
pomembnim političnim
akterjem v Sloveniji. Temeljno spoznanje (vsaj za zdaj)
je, da je le za nekatere gorenjske občine pomembno, da bi
bila nova regijska bolnišnica
prav v določeni občini.
Bolj so ohranitvi in razvoju
dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah naklonjeni v
občinah, ki ležijo zahodneje
od Jesenic (Kranjska Gora,
Bovec, Kobarid). Naštete
občine so naša prizadevanja
izrecno podprle, medtem ko
so se v drugih občinah, v
katerih smo že predstavili
svoje argumente (Bohinj,
Radovljica, Gorje), zgolj seznanili z našimi pogledi.
Ob zavedanju, da bo odločitev o morebitni gradnji nove

Župani tudi o obnovi
Ruardove graščine
Na zadnjem srečanju županov zgornjegorenjskih občin so bili glavna tema pogovorov izzivi lokalnih
skupnosti pri obnovah objektov kulturne dediščine. Župan Račič je pri tem omenil Ruardovo graščino.
Marjana Ahačič

Župan Blaž Račič
regijske bolnišnice sprejeta
na politični ravni, svoje
argumente predstavljamo
političnim odločevalcem. Za
zdaj smo poglede predstavili
v poslanski skupini SDS, ki
jo vodi Danijel Krivec, predsednici SD Tanji Fajon,
predsedniku LMŠ Marjanu
Šarcu, predsedniku (neparlamentarne) SLS Marjanu
Podobniku, sekretarju SAB
Jerneju Pavliču, predstavili
smo jih tudi Anji Bah
Žibert, predsednici odbora
za zdravstvo v državnem
zboru. Aktivnosti na tem
področju bomo nadaljevali.
Za zdaj je za nas pomembno, da so naši argumenti
jasno artikulirani in da smo
slišani. Odločitev o morebitni gradnji nove bolnišnice še
ni sprejeta. Nas pa skrbi dejstvo, da je aktualni minister
za zdravje Janez Poklukar
kot kandidat za ministra v
razpravi v državnem zboru
ocenil, da je zanj najprimernejša lokacija za novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem v Radovljici. Pomenljivo je tudi, da v predlogu
zakona o investicijah v zdravstvo (do leta 2031) med drugim predvidevajo sredstva za
obsežnejša vlaganja v Bolnišnico za ginekologijo in
porodništvo (BGP) Kranj, pa
čeprav isti predlog zakona
govori o strateškem pomenu
izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem. Del
dejavnosti splošne bolnišnice je namreč tudi ginekološko-porodniška dejavnost in
ob načrtovanih vlaganjih v
obstoječo porodnišnico se
vprašamo, ali bo želena nova
regijska bolnišnica opravljala
tudi to dejavnost in bo dejansko sploh postala splošna
bolnišnica. Če bi ginekološko-porodniško dejavnost
opravljali tudi v novi regijski
bolnišnici, bi bila vlaganja v
obstoječo porodnišnico vsaj
nelogična. Skratka, to je le
eno od odprtih vprašanj glede prihodnosti SB Jesenice,
na katero bo še treba najti
odgovor.
Današnja podelitev diplom
diplomantom FZAB je priložnost za veselje in ponos.
Čestitam diplomantom ter
vodstvu fakultete z dekanjo
doc. dr. Sanelo Pivać na čelu,
podelitev diplom pa je tudi
pomembna spodbuda za
naše nadaljnje vztrajanje pri
stališču, da bolnišnice ne
damo.

V začetku junija so se na
redni koordinaciji srečali
župani zgornjegorenjskih
občin, srečanja se je udeležil
tudi župan Jesenic Blaž
Račič. Osrednja tema tokratnih pogovorov so bili izzivi
lokalnih skupnosti pri obnovah objektov kulturne dediščine, zato so se srečanja
udeležili tudi predstavniki
države: generalni direktor
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Jernej Hudolin,
generalni konservator dr.
Robert Peskar ter predstavnica ministrstva za kulturo
Tanja Černe.
Župani so na srečanju izrazili željo po čim učinkovitejšem dialogu s pristojnimi
institucijami pri projektih, ki
vključujejo obnove objektov
kulturne dediščine, in predvsem hitrejših postopkih.
Poudarili so tudi, da pogrešajo sofinanciranje države,
tako za občinske investicije v
pomembne objekte kulturne
dediščine kot tudi kot pomoč
fizičnim osebam pri obnovi
zaščitenih objektov. Kot je
povedal direktor ZVKD Jernej Hudolin, se z župani
sicer tokrat niso pogovarjali
o konkretnih projektih,
dogovorili pa so se, da občine
v prihodnje pripravijo kon-

Župani so se tokrat srečali v Radovljici, poleg direktorice RAGOR-ja pa so se jim pridružili
še predstavniki ZVKD in ministrstva za kulturo.

Župan Blaž Račič je posebej omenil projekt
obnove Ruardove graščine, ki je v tem obdobju
tudi največji projekt obnove kulturne dediščine
na Zgornjem Gorenjskem.
kretne predloge, pri katerih
bodo nato skupaj bolj operativno delali naprej.
Župan Jesenic Blaž Račič je
poudaril projekt obnove
Ruardove graščine, ki je v
tem obdobju tudi največji
projekt obnove kulturne
dediščine na Zgornjem
Gorenjskem. Projekt se je s
prvotno ocenjene vrednosti

dva milijona evrov zaradi
dodatnih del podražil že na
3,5 milijona, kar predstavlja
velik pritisk na občinske
finance, je povedal Račič.
"Želimo, da bi tudi država
imela dodatna sredstva, predvidena za takšna dodatna
dela."
Župani sicer podpirajo
vključitev projektov oživlja-

Velika cepilna akcija
v dvorani Podmežakla
1. stran
Do minulega torka zjutraj
je bilo po podatkih NIJZ s
prvim odmerkom cepljenih
34,9 odstotka občanov občine Jesenice, z vsemi odmerki pa 20,8 odstotka. To je

nekaj pod slovenskim povprečjem, kjer je bilo do torka zjutraj z enim odmerkom cepljenih 36,8 odstotka prebivalcev, z vsemi
odmerki pa 26,3 odstotka.
Občina z najvišjo precepljenostjo je Osilnica, kjer je z

Cepljeni so kar pred dvorano pridobili mobilno identiteto
smsPASS, ki omogoča dostop do portala zVEM, na katerem
si bodo lahko sami natisnili potrdila o cepljenju ali
testiranju. Mnogi omenjena potrdila želijo za prečkanje meje.

vsemi odmerki cepljena že
skoraj polovica vseh občanov. Na Gorenjskem imajo
najboljšo precepljenost
občine Bohinj, Bled in
Jezersko, kjer je z vsemi
odmerki cepljenih že okrog
35 odstotkov občanov.

nja kulturne dediščine in
javne kulturne infrastrukture v programe za izvajanje
kohezijske politike 2021–
2027. Pozivajo k zagotovitvi
dodatnih sredstev za izvajanje tovrstnih ukrepov in
projektov v okviru cilja Turizem in kultura za gospodarski razvoj in socialno vključenost ter cilja Krepitev vloge kulture in turizma pri
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah, je po srečanju še poudarila še Eva Štravs
Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.

Je pa minulo sredo tudi na
Jesenicah, tako kot v drugih
cepilnih centrih po državi,
potekal dan odprtih vrat s
cepljenjem brez naročanja.
Cepili so s cepivom Janssen
proizvajalca Johnson &
Johnson, pri katerem je potreben le en odmerek. Cepljenje je potekalo v Zdravstvenem domu Jesenice, več
o tem, koliko odmerkov so
imeli na voljo in kakšen je
bil odziv občanov ter o
morebitnih novih datumih
tovrstnih akcij, pa bomo
objavili v naslednji številki.

Cepili so s cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer/
BioNTech, za drugi odmerek bodo ponovno organizirali
cepljenje v dvorani Podmežakla, predvidoma prihodnji
teden v sredo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Novo vodstvo Društva
upokojencev Jesenice

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Na volilnem zboru je bil za novega predsednika Društva upokojencev Jesenice izvoljen Stevo
Ščavničar. Izvolili so tudi tri nove podpredsednike.
Janko Rabič
"Tudi po najbolj pesimističnem scenariju si nismo mogli predstavljati, da bo leto
2020 za nas tako nenavadno in naporno," je na junijskem programskem in volilnem zboru Društva upokojencev Jesenice v uvodnem
poročilu poudarila podpredsednica Ivanka Zupančič.

Podpredsedniki v
novem mandatu so
Ivanka Zupančič,
Božena Ronner in
Stane Arh.
"Vse, kar smo bili vajeni delati pretekla leta, se je bistveno spremenilo. Žal smo ob
zaključku leta nepričakovano izgubili še našega dolgoletnega predsednika Borisa
Breganta, kar je za vse pomenilo velik udarec. Pod

Stevo Ščavničar (letnik 1953) odslej vodi jeseniške
upokojence. Po izobrazbi je magister znanosti, vrsto let je
delal kot direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, v
preteklosti je bil tudi državni svetnik.
njegovim vodstvom je društvo postalo širše prepoznavno zunaj meja občine, v
slovenskem merilu."
Na zboru so za novega predsednika izvolili Steva Ščavničarja. Med prednostnimi
nalogami je poudaril nada-

ljevanje dobrih utečenih dejavnosti in tudi vključevanja
novih. Pomembno bo pridobivanje novih članov, predvsem mlajših upokojencev,
saj bo le tako društvo še naprej močna 'sila' v lokalnem
okolju.

Kljub vsem nakopičenim težavam in situaciji s koronavirusom jim je lani uspelo
izvesti precejšen del dejavnosti – tako pri izvajanju
programa Starejši za starejše kot na kulturnem, športnem, pohodniškem in drugih področjih.
Posebej so se zahvalili prostovoljcem, ki so lani pri
različnih delih opravili 1862
ur. V društvu so ponosni na
člane s častitljivo starostjo.
Vsem, ki dopolnijo sto let,
podelijo naziv častni član.
Ivanka Gašperin je dopolnila 103 leta, Francka Leskovar
101 leto, nova častna članica
pa je sedaj Marija Tomaževič, ki je lani dopolnila sto
let. Na zboru so podelili več
priznanj za dolgoletno zavzeto delo pri opravljanju
društvenih nalog. Najvišja,
velike plakete Zveze društev
upokojencev Slovenije, so
prejeli: Francka Thaler,
Franci Gomilšek in Janez
Komel.

Zapore ceste zaradi obnove železnice

Zaključuje se obnova ceste v poslovni coni

Na Potokih je zaradi obnove železniške proge zaprta občinska cesta pri železniškem prehodu. Zapora bo trajala do 20.
julija. Prav tako bo predvidoma do konca junija delno ali v
celoti zaprta cesta od semaforiziranega križišča do hišne
številke Cesta talcev 18b na Koroški Beli.

Gradnja druge faze Poslovne cone Jesenice se zaključuje.
Občina Jesenice v sklopu projekta prometno in komunalno
opremlja doslej še neurejeno industrijsko območje na južnem robu Poslovne cone Jesenice. Gre za vzdolžno cesto za
Lidlom v smeri Javornika do Hidrie.

V letu 2020 smo za vse šole in vrtce v občinah Jesenice in Žirovnica pripravili brezplačen program »Ohranimo čisto okolje«, ki
je namenjen ekološkemu ozaveščanju otrok in mladine. Izvedli
smo oglede in izobraževanja šol v zbirnih centrih ter uspešno
zaključili projekt Zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev že tretje leto zapored. V tem projektu so sodelovali
učenci 4. razredov Zgornje Gorenjske. Poleg izobraževanja
predšolskih in šolskih otrok smo informirali tudi vsa gospodinjstva s pomočjo prilog računu in objav v časopisu. V letu 2020 so
občani na prejeli koledar odvoza odpadkov, informacije o loče-

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

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

Srečanje na platoju
Karavanke
Srečanje ob tridesetletnici samostojne Republike
Slovenije bo v četrtek, 1. julija, na platoju
Karavanke.
Urša Peternel
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob tridesetletnici samostojne Republike
Slovenije pripravlja več srečanj, v jeseniški občini bo to
potekalo na platoju Karavanke na Hrušici, in sicer v četrtek, 1. julija, ob 16. uri.
Slavnostni govornik bo podpredsednik območnega veteranskega združenja Janko
Sebastijan Stušek. Srečanja
bodo potekala tudi v Radovljici, Bohinjski Bistrici in
na Korenskem sedlu

Območno združenje veteranov pa pripravlja tudi kresovanje, in sicer v četrtek, 24.
junija, ob 20. uri na Suhrni
na Jelovici, in športna tekmovanja v petek, 25. junija,
ob 9. uri pri Domu veteranov. V sredo, 30. junija,
bodo položili cvetje k obeležju na Rudnem polju, na
letališču Brnik pa bo potekalo spominsko srečanje.
Na pokopališče na Bledu
bodo položili cvetje na grob
Janeza Svetine (v ponedeljek, 28. junija) in k obeležju
v Gornji Radgoni (v soboto,
3. julija).

Spoštovani občani in občanke občine Jesenice!
Ob prihajajočem dnevu državnosti in
30-letnici samostojne Republike Slovenije
vam iskreno čestitamo.
www.jesenice.si

OHRANIMO ČISTO OKOLJE - EKOLOŠKO OSVEŠČANJE
JEKO, d.o.o. kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov prevzema nastale komunalne odpadke iz gospodinjstev in tudi
komunalne odpadke iz dejavnosti. Eden izmed ciljev ravnanja z
odpadki je zagotavljanje učinkovitega sistema ločeno zbranih
komunalnih odpadkov z namenom zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov.

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

vanju odpadkov, obvestila o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, o kakovosti pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki so v
upravljanju podjetja…
V letu 2020 se je količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov v primerjavi s preteklim letom povečala in zvišal se
je delež ločeno zbranih odpadkov iz 46,2 % na 50,8 % v primerjavi z letom 2019.

Župan Blaž Račič, člani Občinskega sveta,
predsedniki krajevnih skupnosti in
sodelavci Občine Jesenice

jeseniške novice

V maju se je podjetje JEKO, d.o.o. odzvalo povabilu podjetja INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice z več kot 60 letno tradicijo. Podjetje, kot del skupine Arriva, se zaveda pomembnosti
družbenega in naravnega okolja. Verjamejo, da poslovni uspeh
podjetja temelji na ekonomski racionalnosti, uravnoteženem
razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje, in da družbena odgovornost pomeni ne le konkurenčno prednost, ampak
enega od elementov nadaljnjega razvoja skupine. Za zaposlene
smo izvedli praktično delavnico na temo ravnanja z odpadki.

WWW.JESENICE.SI
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Občinske novice
Manjka oskrbovalk
za pomoč na domu
Število uporabnikov se je povečalo, v Domu
upokojencev dr. Franceta Bergelja pa se srečujejo
s kadrovsko podhranjenostjo in obremenjenostjo
zaposlenih socialnih oskrbovalk.
Danica Zavrl Žlebir
Pomoč družini na domu je
storitev, ko jo izvajalci opravljajo za starejše ljudi na njihovem domu, sofinancirajo
pa jo občine. Izvajalci so na
Gorenjskem pretežno
domovi za starejše, ki so v
letu dni epidemije doživljali
velike pretrese, od množičnih okužb stanovalcev in
zaposlenih do obsežne kadrovske stiske, ki so jo občutili že pred epidemijo.
Dom dr. Franceta Bergelja
na Jesenicah izvaja storitev
na območju upravne enote
Jesenice, ki zajema občine
Kranjska Gora, Jesenice in
Žirovnica. Trideset oskrbovalk trenutno oskrbuje 188
uporabnikov.
"Na začetku epidemije covida-19 se je pomoč na domu
srečala z izzivi, ki jih do
takrat ni bilo. Socialne oskrbovalke so se morale v kratkem času prilagoditi na
nove razmere. Skupaj z njimi smo iskali optimalne
rešitve pri oskrbi vsakega
uporabnika posebej. Oskrba
uporabnikov z okužbo ali s
sumom okužbe z virusom,
ki povzroča bolezen
covid-19, poteka po drugačnem protokolu in na vrsti so
na koncu, zaradi varnosti
drugih uporabnikov in oskrbovalk. Pri obolelih oskrbovalkah smo uporabnike prerazporejali med preostale

oskrbovalke, kar je pomenilo, da so bile te dodatno
obremenjene," navaja direktorica Karmen Arko in dodaja, da je bilo med uporabniki
v tem času zaznati veliko
negotovosti in strahu, ki so
ga poskušali omiliti z razumevanjem, empatijo in
pogovorom, seveda pa tudi z
dosledno uporabo zaščitne
opreme in rednim testiranjem oskrbovalk.
"Prve tri mesece epidemije
covida-19 smo po navodilih
ministrstva delali samo najnujnejšo oskrbo. V tem času
je bilo tudi nekaj odpovedi,
kar je bilo posledica tudi
dela od doma svojcev uporabnikov, ki so sami poskrbeli
zanje. Od junija 2020 se je
stanje normaliziralo in število uporabnikov povečevalo. Odpovedi uporabnikov
zaradi covida-19 je bilo
zanemarljivo malo. Opazili
smo nasproten trend, število
uporabnikov, ki so želeli in
potrebovali našo oskrbo, se
je povečalo."
Glavna težava pomoči na
domu je pridobivanje novih
kadrov, pritrjuje sogovornica. Kadrovska podhranjenost in obremenjenost
zaposlenih socialnih oskrbovalk pa pripomoreta k
izgorelosti in še dodatnemu
pritisku. "Novih oskrbovalk
praktično ni oziroma jih je
težko dobiti," sklene Karmen Arko.

Dejavnost oskrbe s toploto z dobičkom
Podjetje ENOS OTE, ki ima koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto v občini Jesenice, je
lani poslovalo pozitivno. Iz poročila o poslovanju, ki ga je
majski seji občinskega sveta predstavil direktor Robert Pajk,
izhaja, da je podjetje ustvarilo nekaj več kot 97 tisoč evrov
čistega dobička. V podjetju koncesijo izvajajo z osmimi
zaposlenimi. Priključenost na vročevod se zadnja leta skoraj
ne spreminja. Izkoristek omrežja je bil lani slabši kot leto
prej, vzrok naj bi bile vremenske razmere in tudi varčevanje
odjemalcev, količina prodane energije je bila namreč manjša kot leto prej.

Prezračevanje nujno,
zato tudi višji stroški
Energetski menedžer, ki je pregledal energetsko učinkovitost jeseniških javnih zavodov, je pri
nekaterih odkril (pre)veliko porabo toplote.
Urša Peternel
Na majski seji občinskega
sveta je energetski menedžer Metod Ivančič iz podjetja Energomen predstavil
poročilo o delu v lanskem
letu. Ena glavnih nalog
energetskega menedžerja
je, da pregleda porabo energije in določi ukrepe za
povečanje energetske učinkovitosti v stavbah javnih
zavodov, kamor sodijo šole,
vrtci, kulturne ustanove,
občinska stavba, zdravstveni
dom ... Gre za stavbe, ki so v
lasti ali upravljanju Občine
Jesenice.
Kot izhaja iz poročila, so
lani pripravili nov računalniški program energetskega
knjigovodstva za stavbe.
Ugotovili so tudi, da vse
stavbe še nimajo energetske
izkaznice, te naj bi izdelali
še letos.
Veliko pozornosti so namenili energetski porabi OŠ
Koroška Bela, kamor so
namestili pilotni sistem
energetskega monitoringa.
Postavili so merilnike, ki so
v realnem času beležili delovanje ogrevalnega sistema.
Izkazalo se je, da sistem
regulacije ni deloval in se je
šola ogrevala podnevi in
ponoči ter ob koncu tedna.
Sistem so uredili in dosegli
precejšen prihranek.
Ivančič je predlagal, da bi
tovrsten energetski monitoring namestili na vse večje
javne stavbe v občini. Za to
je treba pripraviti idejni
osnutek projekta in tehnično pregledati kotlovnice,
ugotoviti višino investicije
in oddati vlogo za sofinanciranje na Eko sklad.
Zelo visoko porabo so ugotovili tudi v OŠ Prežihov
Voranc, obod stavbe so
pregledali tudi s termokamero. Ugotovili so, da je
eden od vzrokov za večjo

Vprašanja in pobude
Urša Peternel
Čistilna naprava
Občinski svetnik Žarko
Štrumbl je postavil vprašanje glede Centralne čistilne
naprave Jesenice. "Na Centralni čistilni napravi so se
že leta 2017 začele kazati
prve napake. V letu 2018 so
bila v proračunu zagotovljena določena sredstva, 13. 6.
2018 pa je JEKO tudi podal
odgovor, v katerem je potr-

dil, da tudi novi del čistilne
naprave ne dela. Kljub vsemu navedenemu je realnost,
da čistilna naprava ne deluje
že od same izdelave. Od
kakršnekoli obveznosti in
tudi reklamacij se distancira
tudi izvajalec čistilne naprave. Na problem delovanja so
opozarjali tudi zaposleni pri
čistilni napravi, kar dokazujejo tudi nekatere analize in
dopisi. Nedelovanje čistilne
naprave potrjujejo sedaj tudi
odgovori v podjetju Jeko.

Kaj namerava storiti Občina
Jesenice, da bo čistilna naprava končno začela obratovati po predpisanih standardih," je vprašal.
Kot so pojasnili na Komunalni direkciji, Centralno
čistilno napravo Jesenice
upravlja izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda
Jeko. V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvaja
tudi obratovalni monitoring
odpadnih vod in izdela letno
poročilo o obratovalnem

Najvišje stroške za ogrevanje med jeseniškimi javnimi zavodi ima Zdravstveni dom
Jesenice, letno 82 tisoč evrov.

Najvišje stroške za ogrevanje med jeseniškimi
javnimi zavodi ima Zdravstveni dom Jesenice,
lani dobrih 82 tisoč evrov. Ob tem je občinski
svetnik Uroš Lakić opozoril, da so radiatorji v
zdravstvenem domu ves čas odprti, obenem pa
so odprta tudi okna. A zaradi koronavirusa je
prezračevanje nujno. Občinski svetnik Iztok
Pergarec je dejal, da na NIJZ in tudi drugi
strokovnjaki ves čas poudarjajo, da je zračenje
prostorov vsaj toliko pomembno in vsaj toliko
zaščiti ljudi kot nošenje mask. »Dokler se virusa
ne bomo znebili, bo verjetno zračenje prostorov
pomembnejše kot pa prekoračitev porabe
energije,« je dejal. S tem se je strinjal tudi
energetski menedžer Metod Ivančič: »Če je iz
nekih utemeljenih razlogov treba povečati
zračenje, potem se poveča, ne glede na večje
stroške. Podoben primer je v stavbah, kjer je
radon in kjer so inšpekcije z odločbo zahtevale,
da morajo biti te stavbe stalno odprte, saj so v
njih nevarni pogoji zaradi sevanja radona.«

porabo tudi v prezračevanju, ki je nujno zaradi koronavirusa, zato je bila ta delno upravičena.
Ivančič je tudi povedal, da so
ugotovili, da so v treh javnih
stavbah priključne moči
določene previsoko, in predlagali znižanje.
Zavodom so dali več navodil, kako zmanjšati porabo
toplote, in večina jo je lani
glede na leto prej že zmanjšala. Med javnimi zgradbami, kjer bi še lahko privarčevali pri stroških porabe
energije za ogrevanje, pa je
Ivančič omenil Bazen Ukova, Športno dvorano Podmežakla, Gledališče Toneta
Čufarja, Mladinski center
Jesenice in Vrtec Angelce
Ocepek.
Pa še en podatek: lani so
stroški ogrevanja v jeseniških javnih zavodih znašali
nekaj manj kot 460 tisoč
evrov (leto prej 480 tisoč).

log upravljalca po najemni
pogodbi obravnava strokovni svet, potrebna sredstva pa
se zagotovijo v proračunu.
V letih 2020 in 2021 so se
dobavile in vgradile dodatne avtomatske grobe grablje, v teku je izvedba nadgraditve in povezava nadzornega sistema in pripravlja se razpis za zamenjavo
opreme za dehidracijo blata," so zapisali.

okvare LCD-zaslonov. Tudi,
ko na napake opozorijo in
jih odpravijo, se stanje čez
nekaj dni ponovi.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, na več avtobusnih
postajališčih LCD-zasloni
dejansko večkrat ne delujejo, ker vgrajene sončne celice po projektu zaradi premajhnega sončnega obsevanja ne zagotovijo zadosti
električne energije za njihovo delovanje. Rešitev je, da
bi del električne energije
zagotavljali iz električnega
omrežja, kar bi zagotovilo
konstantno napajanje. Ta
rešitev je v postopku realizacije, so pojasnili.

monitoringu, ki se posreduje na Agencijo RS za okolje.
"V letih 2019 in 2020 so
izmerjeni parametri skladni
s predpisi in določbami okoljevarstvenega dovoljenja,
Centralna čistilna naprava
torej obratuje v skladu s
predpisi. Jeko kot izvajalec
javne službe čiščenja odpadnih voda in upravljalec
CČN Jesenice se vsakodnevno trudi za optimalno delovanje čistilne naprave. Poleg
rednega vzdrževanja obstoječe opreme se tudi investicijska vzdrževanja in investicije izvajajo po potrjenem
planu. Investicije in investicijsko vzdrževanje na pred-

Okvare LCD-zaslonov
Občinska svetnica Veronika
Vidmar je opozorila, da se
na novih avtobusnih postajah pri Zdravstvenem domu
Jesenice nenehno pojavljajo
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Krajevna skupnost

Prijaznejše do narcis
in gorskega okolja
Dva majska konca tedna je bila cesta v Planino pod Golico in Javorniški Rovt zaprta, z brezplačnimi
avtobusi se je na ogled narcis peljalo 2280 obiskovalcev.
Janko Rabič
Zaradi lanskih velikih prometnih zagat, predvsem pomanjkanja parkirišč in zastojev na cestah ob majskem
ogledu narcisnih poljan, je
Občina Jesenice letos v dveh
koncih tedna uvedla zaporo
cest in brezplačne avtobusne prevoze v Javorniški
Rovt in v Planino pod Golico. "Kot posledica lanskih
velikih problemov je na podlagi pobude krajevne skupnosti Planina pod Golico
in drugih dozorel projekt, ki
smo ga izvedli dva majska
konca tedna", pravi vodja
projekta Klemen Klinar z
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.
"Cilj je bil, da zagotovimo
več reda ob obisku teh krajev ob cvetenju narcis, v širšem smislu pa je to začetek
trajnostnega in prijaznejšega obiska naravnega okolja
ter temu prilagojene turistične ponudbe."
Letošnji maj je bil precej
specifičen v več pogledih.
Zamujalo je cvetenje narcis, veliko je bilo slabega
vremena, manj je bilo obiskovalcev, svoje so dodale
razmere zaradi koronavirusa. Čeprav letošnji maj še

Med narcise z avtobusom: namesto načrtovanih treh so
zaradi slabega vremena avtobusi vozili dva majska konca
tedna.

Letošnji maj je bil precej specifičen v več
pogledih. Zamujalo je cvetenje narcis, veliko je
bilo slabega vremena, manj je bilo obiskovalcev,
svoje so dodale razmere zaradi koronavirusa.
ni bil kazalnik dejanskega
stanja ob res množičnem
obisku, so pa nekatere izkušnje zagotovo dobre za
naprej.

"Tak prometni režim smo
načrtovali tri konce tedna,
glede na vremenske pogoje
sta bila smiselna le dva, 8. in
9. maja ter 29. in 30. maja.

V prvem smo zabeležili nekaj nad tisoč potnikov na
avtobusih, v drugem 1280.
Okoli dvajset odstotkov jih
je uporabilo prevoz v Javorniški Rovt, vsi drugi v Planino pod Golico.
"Ni bilo zastojev na cestah,
težav s parkiranjem, vse to je
bilo dobro sprejeto med domačini" poudarja Klinar.
"Kot posebno dobro se je izkazalo obveščanje javnosti,
predvsem obiskovalcev od
drugod. Že pred prihodom
na Jesenice so vedeli, kakšen
je prometni režim, prava odločitev je bilo centralno parkirišče. Svojo vlogo je odigrala info točka, kjer so vsi
dobili želene informacije in
promocijski material. Od
slabših plati smo morda zaznali manjši obisk v gostiščih. Na to ni vplival le ta
prometni režim, temveč tudi
hladno in deževno vreme.
Ta problem bomo še podrobneje proučili. Kot neprimeren se je izkazal dveurni
premor vožnje z avtobusi
čez poldan, tako da so ljudje
morali čakati na prevoz. So
pa vse letošnje izkušnje dragocene, na sestanku z vsemi
sodelujočimi v projektu
bomo podali oceno in dorekli smernice za naprej. "

Srečanje vaščanov Plavškega Rovta
Na 1050 metrih nadmorske višine, pri Zakamniku nad Plavškim Rovtom, so se spet srečali vaščani in vaščanke Plavškega Rovta. Začelo se je leta 2002, ko so se zbrali pri Zakamniku ob mednarodnem dnevu žensk, nekajkrat so pripravili srečanje v vasi, zatem pa spet nad vasjo. Zaradi epidemije je letošnje srečanje ob 8. marcu odpadlo, so ga pa
pripravili 12. junija. Zbralo se jih je petdeset, najmlajši je bil
petmesečni Andraž, najstarejša pa 91-letna Tončka Razinger, po domače Gromčeva Tončka, ki sedaj prebiva v Domu
dr. Franceta Bergelja na Jesenicah. Letos je bil motor ekipe
Marjan Razingar, okusno torto pa je naredila Zala Rekar. Za
glasbo je poskrbel Duo Jakopič. Pravijo, da se bodo spet
srečali decembra.

Marjan Razingar s torto

Danes začetek praznovanj na Hrušici
Enaindvajseti junij je krajevni praznik Hrušice v spomin na
preboj železniškega predora skozi Karavanke leta 1905. Praznovanje se bo začelo danes, v petek, na športnih igriščih
Na placu. Ob 16. uri se bodo začela športna tekmovanja v
balinanju, odbojki in nogometu. Ob 17. uri bo v avli krajevne
skupnosti odprtje razstave članic sekcije ročnih del Kulturno-športnega društva Hrušica in fotografsko-dokumentarne
razstave z naslovom Hrušica skozi objektiv Janka Rabiča.
Ob 19. uri bo Na placu prireditev s pozdravom predsednika
KS in kulturnim programom ter razglasitvijo rezultatov
športnih tekmovanj. V nedeljo, 20. junija, bo pohod krajanov na Hruščansko planino, zbor bo 8. uri pred Kulturnim
domom na Hrušici, ob 11. uri se bo pri pastirski koči na
planini začelo družabno srečanje s krajšim kulturnim programom. Za starejše udeležence bodo organizirali prevoz.

Raziskave na zajetju Peričnik
Občinski svetnik Vlado Mlinarec je na eni od prejšnjih sej
občinskega sveta postavil vprašanje glede Peričnika. V letu
2020 je Geološki zavod Slovenije izvedel terenske hidrogeološke raziskave, katerih ugotovitve kažejo, da v Peričnik priteka dobra, kakovostna voda. Takrat je bilo pojasnjeno, da
so v letu 2020 z ukrepom izločanja uspešno preprečili vdor
onesnažene vode v sistem, je dejal. Zato ga je zanimalo,
kakšne raziskave so še potrebne, preden bo mogoče izvesti
sanacijske ukrepe na Peričniku, ki bodo preprečili pogosto
kaljenje. Kot so pojasnili v Komunalni direkciji Občine Jesenice, je bila v letu 2020 res izvedena hidrogeološka študija,
katere ugotovitve kažejo, da je večina napajanja zajetij Peričnik iz območja nad kočo pri slapu Peričnik. Ob izrazito povišanem vodostaju Triglavske Bistrice pa se nivo vode lahko
dvigne in povzroči vdore površinske vode, verjetno tudi v
bližini zajetij. Ugotovitve je možno preveriti z izvedbo piezometričnih vrtin med zajetjem I – Marijino zajetje ali preostalimi zajetji in Triglavsko Bistrico. S tem namenom letos
poteka druga faza izvajanja hidrogeoloških preiskav na območju zajetja Peričnik. Za to je bilo predhodno pridobljeno
dovoljenje za raziskavo podzemnih vod ter vodno soglasje
in ustanovljena služnost za vrtine na zemljišču v lasti RS, so
pojasnili.

Vaš pametni paketnik,
za vsakim vogalom!
Več kot

paketnikov
po Sloveniji

V KS Plavž bodo praznovali
Za letošnji praznik Krajevne skupnosti Plavž osrednjo prireditev pripravljajo 2. julija ob 18. uri v spominskem parku. V
kulturnem programu bo nastopil Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Naslednji dan, 3. julija, bodo organizirali pohod krajanov v Planino pod Golico. Odhod bo ob 8. uri izpred Zdravstvenega doma na Jesenicah in bo potekal po
stari rudni poti do Betela, kjer bodo za vse pripravili srečanje z družabnimi igrami. Ob krajevnem prazniku bodo obiskali vsa spominska obeležja in s polaganjem cvetja počastili spomin na pomembne krajane, ki so se vključili v narodnoosvobodilni boj.

Enostavno

Diskretno

24/7

Brez kontakta

www.posta.si/paketnik-direct4me

Za mesto dostave spletnega
nakupa ali paketne pošiljke
izberite vedno pripravljen
paketnik Direct4.me.
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Kultura
Moja dolina
V Kulturnem hramu na Koroški Beli je bila na ogled fotografska razstava Andreja Mežika z naslovom Moja dolina. Kot je
v imenu organizatorjev, Farnega kulturnega društva Koroška Bela, povedal Andrej Palovšnik, se je avtor na Koroški
Beli predstavljal že pred šestimi leti s fotografsko razstavo
Ujeti trenutki. "Tudi tokratna razstava so ujeti trenutki, ujeti
v njegovi dolini, Zgornjesavski dolini, na katero je še posebno navezan."

Z Jurčičem v čarobni
svet kamišibaja
Lutkovna skupina pri jeseniškem gledališču se je lotila kamišibaja, to je posebnega načina pripovedovanja
zgodb ob slikah, ki izvira iz Japonske. Uprizorili so Jurčičevo Kozlovsko sodbo v Višnji Gori.
Urša Peternel

Foto: Nik Bertoncelj

Beseda kamišibaj izvira iz
japonščine; kami pomeni
papir, šibaj pa gledališče.
Gre torej za način pripovedovanja zgodb ob slikah.
Slike oziroma ilustracije so
vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki

Utrinek s postavljanja razstave Andreja Mežika

www.gorenjskiglas.si

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro 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.

22
EUR

+ po

www.gorenjskiglas.si

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

Mladi kamišibajkarji z mentorico Elizabeto Žnidaršič S. - Erži / Foto: Nik Bertoncelj

Kamišibaj je pripovedovanje zgodb ob slikah.

predstavi nastopajo Lana
Dijak, Andrej Horvat,
Matea Aleksandre Roberto
Ruiz, Ayleen Mujagić, Jona
Bajželj in Lan Potočnik. V
živo so jo uprizorili v banketni dvorani Kolperna ob
upoštevanju epidemioloških ukrepov, posnetek pa je
bil na ogled tudi na spletni
strani.
Soorganizatorji dogodka
so bili JSKD, območna
izpostava Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in Občinska knjižnica
Jesenice.

Likovni natečaj Branka Čušina
Priročnik Vsak
dan znova na
sistematičen način
prikaže vse, kar
ste si želeli in bi
morali vedeti o
demenci, življenju
z demenco in o
preventivi. Knjigo,
polno napotkov
in dejstev,
spremljajo tudi
kratke in iskrene
izpovedi oseb z
demenco, svojcev
in oskrbovalcev,
ki bodo še kako
znane in hkrati v
pomoč vsem, ki
se z boleznijo na
kakršen koli način
soočajo tudi
sami.

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.

prikazujejo dogajanje v
zgodbi. Ob letošnjem Tednu ljubiteljske kulture pa je
kamišibaj zaživel tudi na
Jesenicah. Lutkovna skupina pri Gledališču Toneta
Čufarja, ki jo vodi Elizabeta
Žnidaršič S. - Erži, je uprizorila Kozlovsko sodbo v
Višnji Gori. Dela Josipa
Jurčiča pa niso izbrali naključno, letos je namreč Jurčičevo leto.
Za priredbo besedila je poskrbela Elizabeta Žnidaršič
S. - Erži, mladi člani skupine pa so narisali slike (po
navdihih Marjana Mančka)
in pripovedovali zgodbe. V

št ni n a

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

274 strani, 235 x 165 mm

Mladi člani lutkovne
skupine so čarobni
svet gledališča
kamišibaj odkrivali na
štirih majskih
delavnicah.

25
EUR

+ po

št ni n a

Na natečaj je prispelo 72 likovnih del, najboljša bodo na ogled na razstavi, ki jo bodo odprli na kresni
večer, 24. junija, v razstavnem prostoru Kulturnega hrama na Koroški Beli.
Urša Peternel
Na prvi Likovni natečaj
Branka Čušina, ki ga je aprila razpisalo Farno kulturno
društvo Koroška Bela, je prispelo 72 likovnih del. Prispevali so jih učenke in učenci OŠ Koroška Bela, Podružnične šole Blejska Dobrava,
OŠ Mojstrana, dijakinje
Gimnazije Jesenice, članice
in člani sekcije kreativnost,
ki deluje v okviru Univerze
za starejše na Ljudski univerzi Jesenice, in nekaj
posameznikov.
Kot so sporočili iz Farnega
kulturnega društva, na natečaju sodeluje kar 66 ustvarjalcev, 17 v otroški konkurenci (do 5. razreda osnovne
šole), 30 v mladinski in 19 v
odrasli konkurenci.
Ker se je Branko Čušin na
Koroški Beli rodil, razisko-

val njeno zgodovino in v
njej in o njej tudi ustvarjal
in ker je tukaj tudi društveni sedež in center delovanja, je tema letošnjega natečaja Koroška Bela, njene

ulice, hiše, vrata, okna, korita, cerkev, ljudje …
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo akademska slikarka
Patricija Knap, umetnostna
zgodovinarka in profesorica

Fotografija akvarela Koroške Bele avtorja Branka Čušina

Sonja Janša Gazič ter arhitekt in slikar Tadej Žugman,
bo izbrala tri najboljše v vsaki
konkurenci. Ti bodo prejeli
praktične nagrade, njihova
dela pa bodo predstavljena
na razstavi v razstavnem prostoru Kulturnega hrama na
Koroški Beli, ki jo bodo odprli na kresni večer, 24. junija.
Vsi sodelujoči bodo prejeli
zahvalo za sodelovanje.
Kresni večer bodo nadaljevali s koncertom na Svetinovem vrtu, nastopili bodo
Gregor Vidmar, harmonika,
Staš Hrenič, kitara, in Matic
Hering, kahon.
"Naša domovina Slovenija
letos praznuje okroglo obletnico in s temi prireditvami
želimo primerno obeležiti
tudi njen trideseti rojstni
dan," so še povedali v Farnem kulturnem društvu
Koroška Bela.
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Šport

Največji nasprotnik sami sebi
Tekmovalci Curling kluba Jesenice so bili zelo uspešni na letošnjem državnem prvenstvu v Zalogu. Pomemben delež k uspehu je prispeval 21-letni
Štefan Sever z Blejske Dobrave.
Matjaž Klemenc
Od kdaj ste v curlingu in kaj
vas je pripeljalo v to zanimivo športno panogo?
Od samega začetka curlinga
na Jesenicah sta bila oče in
mami zraven. Na prvem treningu avgusta 2010 sem bil
prisoten tudi sam. Leto kasneje sem tudi sam začel trenirati in pripeljal s seboj še
nekaj svojih prijateljev. Na
začetku me je najbolj pritegnila dobra družba. Kasneje
sem se "ogrel" za sam curling, saj združuje veliko prvin, od vzdržljivosti do eksplozivnosti in moči. Ob tem
je veliko taktike in razmišljanja. Kdor curling spremlja s
strani, se mu mogoče zdi lahek šport, a v resnici ni tako.
Ni lahko zadeti tarče (narisan krog na ledu, op. p.), ni
lahko pometati. Pravilno pometanje zahteva veliko moči
in spretnosti.
Ste se pred curlingom
ukvarjali še s katerim drugim športom?
Začel sem s smučarskimi
skoki in v tej panogi sem
vztrajal 12 let in pol. Šest let
sta se mi obe panogi pokrivali. Postalo je kar naporno in
odločiti se je bilo treba za en
šport. Odločil sem se za curling, predvsem zaradi boljših
rezultatov. Vseeno, nekaj
stvari iz smučarskih skokov
sem lahko dobro unovčil pri
curlingu. Poudaril bi koordinacijo, stabilnost, pri metu
greš v telemark.
Zadnje državno prvenstvo v
Zalogu je bilo za vas še kako
uspešno.

Državno prvenstvo je z mojega stališča potekalo skoraj
po željah. Naš cilj je bil, da
gremo skozi prvenstvo nepremagani, a smo v skupinskem delu eno tekmo izgubili. Na srečo smo, ko je bilo
najbolj treba, odigrali najbolje. Zaradi koronavirusa
je bilo veliko manj treningov na ledu za curling. A s
tem smo bili vsi prikrajšani.
Tisto, kar smo trenirali, se
je pokazalo za dobro in za
vloženi trud smo bili poplačani. Če igramo dobro, kot
znamo, nas težko premagajo. To mislim za slovenski
prostor. Največji nasprotniki smo sami sebi.
Zmaga s člansko ekipo Jesenic vam je prinesla še dodaten uspeh, saj ste si s prvim
mestom priigrali predkvalifikacijski turnir za igranje
na olimpijskih igrah 2022
na Kitajskem. Kakšne možnosti imate, da sodelujete
na največjem tekmovanju?
Za uspeh se mora "ujeti" kar
nekaj dejavnikov: dober trening čez poletje v dobrih pogojih v Planici, višek forme
doseči ob pravem času in kar
nekaj sreče. Če pridemo na
kvalifikacijski turnir, niti približno nismo v vlogi favoritov, kar je za nas zagotovo
prednost in bomo lahko igrali povsem sproščeno.
V ekipi, v kateri ste nastopili
na državnem prvenstvu v
Zalogu, ste bili vodja. Kakšno vlogo ima vodja ekipe?
Vodja ekipe v curlingu je
kapetan ekipe, ki je po navadi najbolj zaslužen za
uspeh in prvi krivec za neu-

mah. V zadnji sezoni sem
zelo napredoval v bližanju.
Prej je bila moja močna
močnejša plat zbijanje. Sedaj sem v teh dveh prvinah
izenačen. Najslabši sem v
pometanju, a glede na pozicijo v ekipi kot kapetan, ne
pometam prav veliko. Manjka mi tudi konstantnost in
"branje" ledu, saj igramo na
različnih ledenih ploskvah.
Kateri uspeh v curlingu bi
postavili na prvo mesto?
Moj največji uspeh je tretje
mesto na evropskem mladinskem olimpijskem festivalu leta 2017 v Turčiji. To je
prva slovenska ekipna olimpijska medalja. V istem letu
smo dosegli še peto mesto
na mladinskem svetovnem
prvenstvu divizije B do 21 let.
S kančkom sreče bi se lahko
prebili v polfinale in tam je
bilo vse mogoče. Uspeh je bil
še toliko večji, saj smo bili vsi
v ekipi mladoletni.

Štefan Sever
speh. Vsaj v očeh zunanjih
opazovalcev. V ekipi so štirje igralci in ena rezerva.
Trije mečejo kamen in pometajo. Vodja meče, pri nas
večinoma zadnja dva kamna, in ob tem dela taktiko. Za vsak met odloča,
kako se bo izvedel.
Kako je bilo s treningi in tekmami v obdobju epidemije?
V prvem valu epidemije na
ledu nismo trenirali praktično nič. Naša ekipa se je
dogovorila, da vsak sam
opravi kondicijski trening.
Po svoje je to dobro, saj si si
lahko sam izbiral, kdaj boš
treniral. Treba je vedeti, da

nismo profesionalci in vsak
ima svoje obveznosti. Pred
drugim valom smo poleti
opravili veliko treningov na
curling stezi v Planici. Na
tem mestu bi se zahvalil
Curling zvezi Slovenije in
Nordijskemu centru Planica, saj smo na teden opravili štiri kvalitetne treninge.
Ledena ploskev je bila odlična in smo jo pripravljali
sami. Na Jesenicah smo tedensko opravili le en trening. Vseeno se nam je poznalo, da nismo imeli tekem in kvalitetnih treningov v tujini. Septembra
nam je le uspelo, da smo šli
na tekmo v Kitzbühel.

Kaj prinaša nova sezona
Matjaž Klemenc
V nekdanji državi so jeseniški hokejisti prvi naslov državnega prvaka osvojili v
sezoni 1956/1957 in bili
skoraj dve desetletji nedotakljivi. Ljubljanska Olimpija
si je želela ob bok Jeseničanov in to jim je uspelo, ko
so nekaj fantov z Jesenic
potegnili v Ljubljano. Kdor
samo obrobno spremlja hokejsko dogajanje v Sloveniji
ve, kakšen je bil letošnji
razplet. Ljubljanska Olimpija je osvojila Alpsko ligo.
Jeseničani so pobrali obe
lovoriki, ki sta na voljo v
Sloveniji, v slovenskem pokalu in v državnem prvenstvu.
V zadnjih letih je bilo kar
nekaj odhodov iz Jesenic v
Olimpijo in v obratni smeri. Letošnji naslov na Jesenicah se še ni niti dobro

polegel, že se je začelo šušljati, da bo kar nekaj igralcev rdeči dres zamenjalo za
zelenega. Žal se je šušljanje
hitro spremenilo v realnost.
V smeri Ljubljane so odšli
štirje napadalci, Jaka Sodja,
Blaž Tomaževič, Žan Jezovšek, Jaka Šturm, in zagotovo prvo ime jeseniške ekipe
v minuli sezoni, najbolj
standardni v formi vratar
Žan Us. V smeri Ljubljane
sta odšla tudi prvi trener
Mitja Šivic in eden od pomočnikov Tom Cvetkovič.
Olimpija bo v sezoni
2021/2022 igrala v ligi višje, v Avstrijski hokejski ligi
Ice Hockey League, vsem
bolj znani pod imenom liga
EBEL. Igralci, ki so zapustili Jesenice, bodo bolje zaslužili, igrali v višji ligi.
Nihče pa ne more vedeti,
kako pomembna bo njihova
vloga v sezoni 2021/2022 v

zelenem dresu. Pred sezono lahko rečemo le, da je
Olimpija oslabila večnega
tekmeca s tem, ko je pet Jeseničanov pripeljala v svoje
vrste. Olimpija je s prihodom Jeseničanov dobila nekaj novih navijačev. Pravim
jeseniškim navijačem srce
še vedno bije za železarje.
Igralci prihajajo in odhajajo
iz kluba, Hokejski klub Jesenice ostane.
Na tem mestu se spomnimo sezone 2012/2013, ko je
kar nekaj hokejistov, ki so
drsalke že obesili na klin,
pomagalo, da so jeseniški
člani sploh lahko normalno
igrali v državnem prvenstvu. Na koncu so v dveh
tekmah izgubili v polfinalu
z Olimpijo.
S prihodom Anžeta Pogačarja na predsedniški položaj se je jeseniški članski
hokej spet postavil na noge.

Pogačar je julija 2020 zapustil mesto predsednika in
ga prepustil Petru Bohincu,
sam pa ostal v klubu na mestu direktorja.
V nedeljo je bilo odločeno,
kdo bo glavni trener. Na jeseniško klop bo sedel Nik
Zupančič, ki je bil nazadnje
trener na Poljskem. Na Jesenicah je bil tako že v vlogi
igralca in trenerja, tako da
okolje pozna. Pred vodstvom kluba in novim trenerjem je zelo pomembna
naloga. Čim prej morajo rešiti, kateri igralci bodo nastopili v prvi članski ekipi.
Olimpija je po koncu sezone
dala proste roke osmim
igralcem. Samo upamo, da
Jeseničani ne bodo posegli
po teh okrepitvah in bomo
na koncu v dvorani Podmežakla gledali ekipo »Olimpija 2«. Navijači si tega zagotovo ne želijo.

Kako ste zadovoljni s pogoji,
ki vam jih nudi dvorana
Podmežakla?
V času pred epidemijo smo v
dvorani Podmežakla imeli
dva treninga na teden,v petek in v nedeljo. Kakšen led
nas je čakal, je bilo odvisno
od več stvari. Pogoji v dvorani Podmežakla so pač taki,
kakršni so, a še vedno bolje,
kot da bi ostali brez treninga.
Kaj morate v svoji igri še popraviti, kje so vaše močne
plati v curlingu?
Dobro je nedvomno to, da
sem si v teh desetih letih
pridobil zelo veliko izkušenj
tako na treningih kot tek-

Pred vami je še vrsto let
igranja curlinga. Kakšne cilje ste si postavili za prihodnost?
Na mestu, na katerem
igram, ne gre toliko za fizični napor. Bolj je v ospredju
psihična pripravljenost. Na
tem mestu je lahko uspešen
tudi igralec, starejši od štirideset let. Dokler ne bomo
imeli dvorane za curling, si
je težko postavljati visoke cilje. Vseeno si želim nastopiti na olimpijskih igrah in
tam ne samo sodelovati. Želim si, da bi Slovenija prišla
na svetovno prvenstvo in da
bi postala stalni član skupine A v Evropi.

Že 30 let
z vami

Samo 43,92€ s kuponom do 31.7.2021

8

Jeseniške novice, petek, 18. junija 2021

Zanimivosti

Predornina je stala dvesto
dinarjev ali devetdeset šilingov
Pred tridesetimi leti so skozi Karavanški predor zapeljala prva vozila.
šilingov ali 16 nemških
mark.
Tri desetletja pri vzdrževanju predora dela Anton
Ažman, ki se je spomnil, da
je bilo na začetku prometa
zelo malo, zato so predor

Čeprav so na Darsu objavili, da se je 1. junija
1991 skozi predor prvi zapeljal turški voznik, naj
bi predor prva prevozila Slovenka Marinka Bajt
iz Zgornjih Bitenj. Kot nam je povedala, se je
vračala z obiska pri bratu na Tirolskem in po
celonočni vožnji so jo presenetili na slovenski
strani predora, kjer so ji pripravili sprejem. Kot
se spominja, je za darilo prejela majoliko,
prtiček z idrijsko čipko in potovalni kovček,
čestital ji je tudi takratni jeseniški župan.
Pred tridesetimi leti so tujci
predornino plačevali s šilingi in markami, preostanek
pa so prejeli v dinarjih, ki
takrat zanje niso imeli nobene vrednosti. Nezadovoljstvo je bilo tako veliko, da so
se blagajniki prilagodili in
zagotovili dovolj drobiža za
vračila v tuji valuti, se spominja cestninski blagajnik
Miro Kobe, ki to delo opravlja vse od odprtja predora.
Predornina je sprva znašala
dvesto jugoslovanskih dinarjev, devetdeset avstrijskih

prali tudi 14 dni, danes pa
delo opravijo v dveh nočeh.
Tudi pozimi je bilo delo
pred tridesetimi leti povsem
drugačno, sneg so plužili z
dvema do tremi plugi, danes
pa jih imajo na voljo več kot
deset.
Blaž Markeš od odprtja predora dela na področju elektro vzdrževanja. Kot je povedal, je odprtje predora skrajšalo prometno povezavo z
Avstrijo in ogromno ljudi si
je delo našlo na drugi strani
Karavank.

Zaposlenim v Avtocestni bazi Hrušica je čestital predsednik uprave Darsa Valentin
Hajdinjak skupaj s člani uprave in se jim zahvalil za tridesetletno vestno skrb za predor.
V nadzornem centru, ki s
svojimi kamerami zagotavlja 24-urni nadzor dogajanja
v predoru, pa od začetka
delovanja centra dela tudi
Marjan Lužnik. Nadzorni
sistem avtomatsko zaznava
potencialno nevarne dogod-

ke v predoru, kot so zaustavitev vozila, počasi vozeče
vozilo, izgubljen predmet,
nasproti vozeče vozilo,
požar … Zaradi tako natančnega sistema se pojavi tudi
več lažnih alarmov, saj se
alarm sproži tudi ob zaznavi

kepe snega ali luže, ki se
pomika po vozišču. V teh
primerih je izkušeno oko
zaposlenih v nadzornem
centru še kako pomembno
in ga tehnologija vendarle
ne more nadomestiti, je
dejal.

Poletje v muzeju
Urša Peternel
V soboto, 3. julija, bodo v
Gornjesavskem muzeju
Jesenice zaznamovali 70-letnico. Med 9. in 17. uro bodo
omogočili brezplačen ogled
muzejev od Jesenic do Rateč
in pripravili pester spremljevalni program.
V torek, 6. julija, bodo v
sklopu Poletja na Stari Savi
skupaj z Ljudsko univerzo
Jesenice in Občinsko knjižnico Jesenice pripravili
medinstitucionalno razstavo

z naslovom Kako smo na
Jesenicah doživljali osamosvajanje Slovenije?
Poletna stalnica pa je tudi
Torkova kinoteka s projekcijo izbranih filmov vsak
poletni torek ob 20. uri v
banketni dvorani Kolperna.
Na spletni strani Gornjesavskega muzeja Jesenice
bo od jutri naprej objavljena spletna anketa, s katero
bodo sodelujoči lahko glasovali o tem, katere filme si
bodo ogledali v sklopu
kinoteke.

Pogovor z Erico Debeljak

Stranka modernega centra, Beethovnova ulica 2, Ljubljana

V družbi Dars so zaznamovali jubilej, trideseto obletnico odprtja prve cevi avtocestnega predora Karavanke.
Predor je bil takrat eden najsodobnejših v Evropi in 16.
najdaljši na svetu.
Prvega junija 1991 je na sredini predora, takrat na meji
med Avstrijo in Jugoslavijo,
potekala slovesnost, na kateri sta bila slavnostna govornika takratni predsednik
slovenske vlade Lojze Peterle in namestnik koroškega
deželnega glavarja Christof
Zernatto. Predor je blagoslovil Alojzij Šuštar, botri predora sta bili Traudl Wagner
in Maruša Drolc. V imenu
jeseniške občine je zbrane
pozdravil takratni župan
Božidar Brudar, ki je dejal:
"Od Jesenic do Beljaka je
zdaj pol ure; toliko, kot do
Kranja ..." In še: "Od nas
samih odvisno, koliko bomo
izkoristili prednosti, ki jih
ponuja predor."
Gradnja 7864 kilometrov
dolgega enocevnega predora
se je začela leta 1986, trajala
je pet let, predor pa je bil ob
odprtju eden najsodobnejših in najvarnejših v Evropi.
V treh desetletjih je skozenj
zapeljalo 71 milijonov vozil,

kar je toliko, da bi z njimi
lahko osemkrat obkrožili
Zemljo.
Na Darsu so s pomočjo
zaposlenih v Avtocestni bazi
Hrušica ob jubileju zbrali
tudi nekaj zanimivosti.

Foto: Dars

Urša Peternel

Erica Debeljak / Foto: zajem zaslona

V Občinski knjižnici Jesenice so gostili Erico Debeljak,
v Ameriki rojeno pisateljico,
publicistko in prevajalko. V
svoji odmevni knjigi spominov Devica, kraljica, vdova,
prasica je spregovorila o
smrti moža, pesnika Aleša
Debeljaka, o žalovanju in
vdovstvu. Knjigo je predstavila v pogovoru, ki ga je
vodila Monika Sušanj, posneli pa so ga v Knjižnici
Kranjska Gora. Na ogled je
na kanalu Občinske knjižnice Jesenice na YouTubu.
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Zanimivosti

Popotniška fotografija
V avli Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je na ogled razstava Kuba fotografinje Majde Reberšak Iskra.
Maša Likosar
Majda Reberšak Iskra se je
iz rodnega Slovenj Gradca
odpravila na študij v Ljubljano in pred tridesetimi leti v
enem letu diplomirala, se
poročila, zaposlila, preselila
na Gorenjsko ter rodila Matica, ki mu je kmalu sledil še
Nejc.
"Nisem si sama izbrala Jesenic, najbrž so Jesenice izbrale mene. To je bil moj zare-

čeni kruh, dejala sem si namreč, da v Velenju, Trbovljah in na Jesenicah ne bom
živela. A danes mi ni žal," je
pojasnila in dodala: "Jesenice so v središču planin, ki
me vedno znova navdušijo
in jih rada obiskujem peš od
doma. Doživljam jih kot svobodno mesto z mnogo raznolikosti in sprejemanjem."
Od leta 2108 je članica Fotografskega društva Jesenice.
Pridružila se jim je na pobu-

do Klemena Klemenca, takratnega predsednika. Prvič
je razstavljala lani maja,
prav tako v avli Gledališča
Toneta Čufarja, in sicer na
temo Fašenk Markovci. "Nabor fotografij je nastal ob
vsakoletni udeležbi na tem
prazniku na Ptujskem polju
z Društvom popotnih fotografov in fotoreporterjev," je
pojasnila.
Tokrat se predstavlja s fotografsko razstavo Kuba, ki v

Na razstavi Kuba je dvajset fotografij, ki obiskovalcu ponudijo doživetje te edinstvene
dežele. / Foto: osebni arhiv Majde Reberšak Iskra

dvajsetih fotografijah odstira
raznolikost dežele v barvah.
"Kuba je točno to, kar govorijo o njej, a če jo želiš doživeti,
se moraš enostavno podati
na pot in jo obiskati. Moje
doživljanje Kube je bilo neprecenljivo, le časa za ogled
vseh znamenitosti in zanimivosti je bilo premalo," je povedala in pojasnila, da je obiskala vse od Havane, Vinalesa, Trinidada in Santiaga de
Cuba do njej najljubšega kraja Baracoa. "Obiskovalec
med ogledom razstave lahko
začuti to zeleno deželo z izredno rodovitno pokrajino in
prečudovito naravo, utrip kubanskih ulic, podeželja, salse,
lahkotnost bivanja, režima in
heroizma," je še dodala.
Reberšakovo je sicer pri fotografiranju vedno gnala želja po drugačni fotografiji,
kar se po njenem s kompaktnimi aparati ni dalo doseči.
"Šele nakup zrcalnorefleksnega fotoaparata mi je odprl svet v boljšo in kvalitetnejšo fotografijo z več možnostmi. Tedaj sem zares
začela raziskovati svet fotografije," je dejala. Njene
prve učne ure so bile na fotografskem tečaju pri Iztoku
Bončini in Arneju Hodaliču
pri Društvu popotnih fotografov in fotoreporterjev.
"Bolj ko sem spoznavala na-

Ana Pirih: mikrofon, joga in
še kaj
Janko Rabič

Časi niso ravno prijazni,
zato je vedno več kot dobrodošlo srečanje z optimistično osebo, posebno z mlajšo,
in če iz nje kar kipi energija,
je to zadetek v polno. Enaintridesetletna Ana Pirih iz
Lipc pri Blejski Dobravi povsem ustreza tem "merilom",
klepet z njo je kot balzam za
dušo, polepša vsak trenutek.
Še kot rosna mladenka je zašla v medijske vode, uveljavila se je kot voditeljica različnih prireditev, dogodkov,
vodi delavnice, vsak dan ima
bogato zapolnjen z najrazličnejšimi dejavnostmi.
Najprej je s šolanjem prve
življenjske izzive želela uresničiti v turizmu, vendar jo
je kar premočno vleklo drugam.
"Že v osnovni šoli sem rada
nastopala, kasneje sem na
slikah opazila, da sem imela
v rokah svinčnik, kot da držim mikrofon," se danes
spominja. "Želja je postajala
vse močnejša, vztrajnost se
je obrestovala. Prvi koraki so
bili na Radiu Triglav, kjer
sem po uspešni avdiciji vodila oddajo Beseda mladih.
Ko sem slišala za avdicijo na
RTV Slovenija, sem se še

Ana Pirih
tam prijavila in prestala sito
za nastope pred televizijskimi kamerami. Najprej sem
na TV Slovenija kot voditeljica delala v razvedrilnem
programu, potem v otroškem in mladinskem. Dve
leti v oddaji Infodrom in nekaj časa v oddaji Video zid.
Za voditeljico sem morala
kar skozi veliko izobraževanj, s tem sem si pridobivala dragocene medijske izkušnje. Sedaj ne sodelujem s
televizijo, me pa še vedno

zanimajo izzivi."
Nastopanja pred publiko ne
obvlada vsak, na neki način
voditelj postane javna oseba,
koliko je v tem resnice? "Res
si vedno pred očmi ljudi,
vendar menim, da nisem
javna oseba. Delam to, kar
me veseli, to je moje življenje in tako to sprejemam,"
pojasni.
Ana Pirih vedno navduši s
suverenim nastopom, nalezljivim smehom in sproščenostjo. Pa se kdaj kljub

Majda Reberšak Iskra si je pred tridesetimi leti dom
ustvarila na Jesenicah. / Foto: osebni arhiv Majde Reberšak Iskra
čine fotografiranja, bolj sem
se zavedala, kako je težko
narediti dobro fotografijo.
Pridobljene osnove sem vestno izkoristila na popotovanjih in ravno popotniška fotografija je tista, ki me najbolj navdušuje, saj nudi raznolike možnosti in omogoča različne zvrsti fotografira-

Ustvarjalci

časa

temu kaj zatakne?
"Enkrat sem se znašla v
hudi situaciji. Čeprav smo
program za dogodek pripravljali več mesecev, mi je na
dan izvedbe enostavno vse
zablokiralo. Res je bila neprijetna izkušnja, takrat bi
kar nehala. Vendar se zgodi
in treba je to sprejeti in iti
naprej."
Kaj pa trema pred nastopi?
"Malo jo mora biti, če je ni,
je že kar čudno," pove.
Zaradi voditeljstva na TV
Slovenija se je pred sedmimi leti odločila za status samostojne podjetnice in to je
še danes – z vedno novimi
izkušnjami in s kupom različnih dejavnosti. Med pomembnejše sodi ukvarjanje
z jogo.
"Najprej sem sama začela
meditirati, potem sem se z
jogo začela ukvarjati zares
in jo tudi vodim. Čeprav so
bile naporne, imam hkrati
lepe izkušnje iz blejskih hotelov, kjer sem imela goste z
vsega sveta. Zame joga ni le
tisto, kar vidimo na blazinah, dojemam jo širše,
iščem odgovore na različna
vprašanja v povezavi s čustvi
in telesom. Vse to mi ogro-

nja," je povedala.
Njen največji izziv je še vedno, da brez naknadnih popravkov ujame pravi trenutek v pravi svetlobi. "Menim,
da je to na splošno največji
izziv fotografov – v določenih razmerah, ki so redko
ponovljive, ujeti edinstven
trenutek," je sklenila.

(50.

del)

mno pomeni, koristi pri nastopih na odru."
Kovidni čas tudi Ani prinaša
marsikatero težko preizkušnjo, predvsem glede prireditev, vendar je kot vedno
optimistična, zna poiskati
nove izzive. Več let že sodeluje in pomaga pri mladinskih centrih na Jesenicah in
v Radovljici, pri medgeneracijskem centru na Bledu.
Veliko ljudi jo pozna po prijetnem vodenju Kulturne
mavrice Jesenic. "Rada sodelujem pri izvedbi, vedno
imam tudi kakšne nove ideje. Imam neki poseben odnos do prireditve. Deset let
smo živeli z družino v bloku
in tam sem spoznavala vso
to multikulturnost."
Najnovejši izziv? "Delam pri
spletnem mladinskem radiu
Galama v Radovljici. Seveda
se vedno najde kaj novega,
želim napisati knjigo za
otroke in odrasle …"
Čeprav je Ana Pirih odprt
človek, vedno med ljudmi,
za akcijo, pa ima rada tudi
samoto in mir.
"To je predvsem sprostitev v
naravi, s fantom in kužkom.
Tam dobim tudi veliko novih idej."
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Mladi
Izdelali risomat
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja se je mogoče
fotografirati s skoraj čisto pravim risom.
Urša Peternel
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je članica
Skupnosti šol biosfernega
območja Julijske Alpe.
Učenci tako spoznavajo Triglavski narodni park ter življenje in delo v njem.
Kot je povedala učiteljica
Polona Škufca, so v letošnjem šolskem letu na šoli
izvedli kar nekaj dejavnosti,
s katerimi so širili zavest o
varovanju okolja ter jih seznanjali z naravno in kulturno dediščino. Tako so med
drugim izdelali t. i. risomat,
ki omogoča fotografiranje s
»skoraj čisto pravim risom«
in spoznavanje dejstev o
risu. Vsak mesec poteka
tudi bolšji sejem oblačil,
knjig, igrač in okrasnih predmetov, s čimer so učence
želeli spodbuditi k ponovni
uporabi in zmanjšanju količine odpadkov. Kupljene
izdelke učenci plačajo z
gumbi, ki si jih čez leto pridobijo z dobrimi deli. Na
šoli podpirajo tudi ponovno
uporabo in vsako leto ob

dnevu Zemlje pripravijo
razstavo izdelkov, ki so narejeni iz odpadne embalaže ali
odsluženih predmetov.
Vključili so se tudi v projekt
RAGOR-ja Ohranimo narcise, spoznavali naravno dediščino in izdelali veliko različnih narcis. Učenci šestega
razreda so spoznali legendo
o Ajdovski deklici, prizore
ilustrirali in nato legendo
prikazali z japonskim papirnatim gledališčem kamišibajem. Na šolski spletni
strani so objavljene živalske
uganke, povezane z različnimi posebnimi dnevi, kot so
dan Zemlje, dan biotske raznovrstnosti … Učenci spoznavajo različne vrste živali
in njihove značilnosti.
Mesec maj pa je bil posvečen čebelam. Učenci so spoznavali življenje čebel, njihov pomen in tudi njihovo
ogroženost. Poleg branja
knjig in izdelave plakatov so
izdelovali različne izdelke
na temo čebel: sestavljanke,
nakit, okrasne čebele iz
odpadnih materialov, pekli
pa so tudi medenjake.

Risomat za fotografiranje s skoraj čisto pravim risom

Čustveni koncert
ob zaključku šolanja
V Dvorani Lorenz je potekal koncert učencev, ki letos uspešno zaključujejo nižjo ali višjo stopnjo
šolanja na Glasbeni šoli Jesenice.
Urša Peternel
Na Glasbeni šoli Jesenice so
konec maja uspešno izvedli
koncert učencev, ki v letoš-

njem šolskem letu zaključujejo nižjo ali višjo stopnjo
šolanja. Koncert je potekal v
Dvorani Lorenz, a brez
zunanjih poslušalcev, so pa

»Če smo se približno polovico leta ukvarjali s
tem, kaj nam ponuja aplikacija Zoom in kako z
njeno pomočjo čim bolj optimizirati pouk, smo
sedaj pred izzivom, kako usposobiti tehniko, da
bo prenos slike in zvoka iz naše koncertne
dvorane na YouTube čim kakovostnejši,« pravi
pomočnica ravnateljice Karin Vrhnjak Močnik.

Maja Sivec, flavta

poskrbeli za prenos koncerta v živo na YouTubu.
"Koncert je bil zelo čustven,
saj smo pred vsakim nastopajočim zavrteli videoposnetek učenca, ko je ta obiskoval
prvi razred inštrumenta,
nato pa je učenec stopil na
oder, seveda bolj odrasel,
spremenjen, zrelejši, in izvedel temu primerno bolj dovršeno in zahtevnejšo skladbo.
Ta večer je predstavljal uspeh
in potrditev tako za učence
kot njihove učitelje in starše,
saj se s tem zaključuje ena

Ema Stegnar, klavir

Iza Pogačnik Peterman, citre

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa
še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo.
Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brez
plačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa
poklicali, povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Toni
carodej

www.gorenjskiglas.si

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!

stopnja šolanja, pot, na kateri so se veliko naučili, prevadili, se morda namučili, notranje odrasli in imajo kaj
pokazati. Mislim, da morajo
biti učenci ponosni sami
nase, da so dosegli lep nivo
glasbenega znanja, naša želja pa je, da bi znali to znanje
v prihodnosti še oplemenititi
in da bi jih glasba še naprej
navdihovala v njihovih mladih življenjih. Pa srečno na
nadaljnji poti!" je ob tem
povedala pomočnica ravnateljice Karin Vrhnjak Močnik.

Toni Mežan

Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika

in lokalnega politika

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

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

20
EUR

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

+ po

št ni n a

11

Jeseniške novice, petek, 18. junija 2021

Zanimivosti

Kam bomo potovali

Likovna dela
za bolnišnico
Člani sekcije Kreativnost Univerze za tretje
življenjsko obdobje so jeseniški bolnišnici
podarili svoja likovna dela.
Urša Peternel
Na Ljudski univerzi (LU) Jesenice že deseto leto poteka Univerza za starejše, na kateri deluje sedem sekcij, med njimi
tudi sekcija Kreativnost. Udeleženci pod vodstvom Marjete
Žohar večinoma ustvarjajo v
tehniki akril na platno; v prostorih LU Jesenice vsak mesec
razstavijo svoja nova dela,
imeli pa so že tudi skupinske
razstave – v Farnem kulturnem društvu Koroška Bela in
dvakrat v razstavnem salonu
Dolik na Jesenicah.
Tokrat so se odločili, da
Splošni bolnišnici Jesenice

podarijo več likovnih del in
se s tem zahvalijo za strokovno in kakovostno zdravstveno oskrbo prebivalcev
Gorenjske. Avtorji likovnih
del so Marjeta Žohar, Miro
Mohorič, Sonja Noč, Ruda
Šalamon, Violeta Smolej,
Marta Mertelj, Magda Rems
Zupan, Zdravka Grebenšek,
Majda Gašperin, Ida Mole,
Darja Habjanič, Milojka
Lavtižar, Milena Golc, Marjana Truhačev in Marinka
Oblak.
Kot so povedali v bolnišnici,
bodo slike razobesili po hodnikih bolnišničnih oddelkov in v prostorih uprave.

Donacija likovnih del bolnišnici

Štipendije za deficitarne poklice
Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko do 24. septembra oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice.
Podeljenih bo tisoč štipendij v višini 102,40 evra mesečno
za 21 deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik operater,
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar,
zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar,
slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, steklar in
tehnik steklarstva. Dijak lahko istočasno prejema državno
ali Zoisovo štipendijo, ne pa tudi kadrovske štipendije.

www.gorenjskiglas.si

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

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

15
EUR

+ po

št ni n a

Grega Mlakar je na Jesenicah odprl novo turistično agencijo, katere ime sestavljajo prve črke priimka
in imen članov družine: Mlakar, Ema, Grega, Ana. Kljub negotovosti zaradi epidemije je prepričan, da
bomo letos poleti potovali tudi v tujino, sam priporoča zlasti grške otoke ali pa Dubrovnik z letalom.
Urša Peternel
Na Jesenicah je pred kratkim vrata odprla nova turistična agencija, ki ima prostore v pritličju Gorenjske
banke sredi Jesenic, imenuje pa se Megaturist. Njen
lastnik in direktor je Grega
Mlakar, ime agencije pa je
sestavljeno iz začetnih črk
članov družine: M pomeni
Mlakar, E je Ema (hčerka),
G je Grega in A je Ana
(žena). Grega pravi, da so
kar "mega" družina, v kateri
se ženski del navdušuje
predvsem nad potovanji, slikami in nasploh lepimi
stvarmi, sam pa skrbi za
strokovni del. Mega turist
združuje oboje.
"Čeprav se zdi v teh časih in
koronskem obdobju nekako
nemogoče začeti samostoj-

no pot, smo se odločili za
izziv. Kljub vsemu vidimo
priložnost, da Jeseničanom
in tudi drugim Gorenjcem
pomagamo načrtovati in
uresničiti počitnice po njihovih željah in po najboljših
cenah," pravi Grega.
Pa bomo letos glede na negotovost glede razvoja epidemije in pogojev za vstop v
druge države sploh potovali?
Sogovornik je prepričan, da
bomo, saj so prav zaradi
enoletnega obdobja, ko smo
bili večinoma doma, mnogi
željni potovanj. Res pa je, da
večina ljudi izbira bližnje,
zlasti evropske destinacije,
saj je pričakovati, da se bodo
evropske države v kratkem
uskladile glede vstopnih pogojev oziroma digitalnih zelenih potrdil. Dejstvo pa
ostaja, da letos bržkone ne

»Začetki mojih potovanj po svetu segajo že v
zgodnje otroštvo. Ko sem s svojim navdušenjem
'okužil' še svojo (takrat še bodočo) ženo, je bilo
nekako samoumevno, da se bo nad potovanji
navduševala tudi najina hči. Ko je bila stara nekaj
mesecev, sva prvič rezervirala skupne počitnice z
letalom. Tako smo njenih prvih šest mesecev
življenja praznovali na kanarskem otoku Lanzarote.
Nekako se je to zdela idealna destinacija za
preživljanje prvih decembrskih dni na toplem – z več
kot odlično možnostjo 'vozičkanja' in opazovanja
pristajanja letal iz neposredne bližine. Takrat je
obema postalo jasno, da je podedovala navdušenje
nad letali in potovanji. Od prvega poleta do danes je
zbrala že kar veliko zračnih milj ...«

Grega Mlakar, lastnik in direktor nove jeseniške turistične
agencije Megaturist
bo mogoče potovati brez izpolnjevanja pogoja PCT, torej prebolelost, cepljenje, testiranje. Ob tem pa se večina strank odloči tudi za zavarovanje rizika odpovedi,
kar jim daje dodatno varnost, če bi se slučajno okužili ali zboleli.
Hit poletja bodo zagotovo
grški otoki, ki so nekakšni
mehurčki, turistični delavci
so zvečine precepljeni, na
otoke pa letijo direktni čarterji iz Brnika, kar pomeni
zmanjšano možnost okužb.
Veliko povpraševanja je tudi
za Turčijo, že od marca pa
so vzpostavljeni čarterski
leti v Egipt. Za prvi maj so
mnogi turisti odleteli na Tenerife, Madeiro in Mallorco.
Manj povpraševanja je za

bolj oddaljene destinacije,
tudi zato, ker je manj letalskih povezav, pravi Grega
Mlakar. Ob tem dodaja, da
letos ni pričakovati veliko
poletnih ponudb v zadnjem
hipu ("last-minute").
Pa bi iz trenutne ponudbe
lahko posebej poudaril kakšno destinacijo? "Pogosto
me prijatelji vprašajo, ali
imam v ponudbi kaj posebno dobrega. Izbral bi denimo Dubrovnik z letalom iz
Ljubljane, let je vsako nedeljo, dobra ura leta, tudi ponudba "all inclusive" in pa
zelo ugodne ponudbe za
družine. Direktnih letov v
Dubrovnik v preteklosti ni
bilo, tako da je to letos odlična priložnost," odgovarja
Grega Mlakar.
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Dacia
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Dacia priporoča
IME
TRGOVCA,

NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM

IME TRGOVCA,

dacia.si

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

NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM
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Mini kulturna mavrica znanilka
spet lepših časov
Čeprav še ne povsem sproščeno in v manjšem obsegu je letošnja Mini kulturna mavrica Jesenic 5. junija na prireditvenem prostoru na Stari Savi
obogatila junijsko dogajanje v mestu in med vse vnesla optimizem in napoved spet lepših in prijaznejših časov.

Tradicionalna prireditev
Kulturna mavrica Jesenic,
na kateri kulturna društva s
plesi, glasbo in petjem
predstavljajo bogastvo kulture različnih narodov in
narodnosti, tokrat ni mogla
povsem izraziti svojega plemenitega poslanstva. V
dveh društvih jim zaradi
znanih razmer ni uspelo
pripraviti programov za
nastop, ni bilo tudi stojnic s
kulinaričnimi dobrotami
različnih narodov. Je pa
kljub tem težavam organizatorjem v Mladinskem
centru Jesenice skupaj z
Zvezo kulturnih društev
Jesenice uspelo pripraviti
bogat in všečen program, ki
so ga dopolnili z drugimi
kulturnimi skupinami. Vsi
udeleženci so v sprevodu

krenili do Čufarjevega trga,
kjer se je vsaka skupina
predstavila s krajšim programom. Na osrednji prireditvi na Stari Savi so po pozdravnih besedah župana
Občine Jesenice Blaža Račiča v programu sodelovali:
folklorna skupina Kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser Jesenice, folklorna skupina Juliana Kulturno-športnega društva
Hrušica, kvintet pevcev
Vintgar z Blejske Dobrave,
skupina ljudskih pevcev
Suhe hruške Kulturnega
društva Javornik - Jesenice
in Pihalni orkester Jesenice
- Kranjska Gora. Gostje prireditve so bili letos člani folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva
Rudi Jedretič iz Ribnega in
člani Tamburaške skupine
Bisernica iz Reteč.

Udeleženci so v sprevodu krenili do Čufarjevega trga in nazaj do Stare Save.

Osrednja prireditev je potekala v Muzeju na prostem na Stari Savi.
roman_oglas_176x120mm.pdf
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V programu je sodelovalo več folklornih skupin, pevci, pihalni orkester in tamburaši.

13:19

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič

VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

CM

MY

CY

CMY

K

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,
• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM
031 60 80 80

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

Y

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
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.

14,80
EUR

+ po
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Rovtarski živalski vrt
Kmetija Smolej - Uric iz Planine pod Golico je pravi mali živalski vrt, v katerem si obiskovalci lahko
ogledajo številne avtohtone pasme živali.
Urša Peternel

Posavski konj

Jeseniški policisti so obravnavali rop v poslovnem objektu.
Moški je napadeni osebi zagrozil z nožem, iz blagajne pa je
odtujil denar. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili in ga zaradi zbiranja obvestil ter dokazov pridržali. Zasegli so denar in nož. Za dejanje bo kazensko ovaden.

Jeseniški policisti so obravnavali prijavo suma nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov na Stari Savi. "Opozarjamo na previdnost pri dajanju prispevkov. Kdor jih zbira,
naj se vam izkaže z osebnimi podatki, dovoljenjem upravne
enote in overjeno nabiralno polo. Z zbiralcem prispevkov
tudi spregovorite kakšen stavek. Kršitelji so običajno tujci.
Prosimo, da sum kršitve prijavite na interventno številko
policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200," še dodajajo
policisti.

Odtujil opažne plošče
Na območju Jesenic je storilec odtujil za okoli 1.600 evrov
opažnih plošč.

Padel voznik štirikolesnika
Na Jesenicah se je poškodoval voznik štirikolesnika. Padel je
z vozila. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje.
Veliko nesreč bi lahko preprečili z defenzivno vožnjo in več
previdnosti, opozarjajo gorenjski policisti.

Miha Smolej med narcisnimi travniki

Štajerska kokoš

Rop

Nedovoljeno zbiranje prispevkov

Cikasto govedo, posavski
konj, štajerska kokoš, drežniška koza, jezersko-solčavska ovca – to je le nekaj avtohtonih pasem, ki jih redijo
na kmetiji Smolej - Uric v
Planini pod Golico. Poleg
njih na kmetiji bivajo še tri
race, pegatke, zajci, dve psički in mačka ter gospodar
Miha Smolej, ki že več kot
deset let srčno vodi kmetijo
in skrbi, da se na njej ves čas
kaj dogaja.
Njegova prva ljubezen so
konji, zato je pri njem mogoče jahati, terensko, v maneži ali v lonžirnem krogu.
Ima tudi kočijo in obiskoval-

Jezersko-solčavska ovca

Iz policijskih zapisnikov

ce popelje po vasi, zlasti v
maju in juniju pa jim pokaže tudi skrite kotičke, kjer
cvetijo najlepše narcise ...
Pred leti je začel pripravljati
tudi poučne enotedenske
počitnice za otroke, na katerih ti spoznavajo kmečko
življenje in se ob tem tudi
zabavajo. Tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami
bo tako, namenjene so otrokom med petim in petnajstim letom starosti, posebej
bodo veseli otrok z Jesenic
in okolice.
Miha, čigar kmetija se ponaša s certifikatom ekološka
kmetija, na tradicionalen
način peče tudi svež domač
kruh in žemlje ter okusne
domače piškote, obiskovalci
pri njem lahko kupijo ekološko mleko in jajca.
Ko v vaseh pod Golico zacvetijo narcise, kmetijo obišče veliko dnevnih obiskovalcev in Miha je vesel prav
vsakega. Ker pa jih čisto
vsak trenutek ne more sprejeti, je prišel na zamisel, da
bi bivališča živali opremil z
opisi živali in celo s QR-kodami, ki jih obiskovalci lahko poskenirajo z mobilnim
telefonom in izvedo več o
kmetiji in živalih, ki živijo
na njej.
"Kmetija je odprta za obiskovalce, želimo pa biti tudi
poučni in jim povedati več o
avtohtonih pasmah, ki jih

Krškopoljska pujsa (Pipi in Melkijad)

Nesreča pri delu
Jeseniški policisti so obravnavali nesrečo pri delu s strojem
v industrijskem objektu in poškodbe pri delavcu brez znakov tuje krivde.

Manjši požar na Mali Mežakli
Jeseniški policisti so z gasilci včeraj obravnavali manjši požar na Mali Mežakli. V manjšem obsegu so zagorele smeti.
Škoda ni nastala. Tuja krivda ni bila ugotovljena.

Jeseničan zapeljal na traso triatlonske tekme
Koprski policisti so obravnavali 68-letnega voznika osebnega vozila z Jesenic, ki je na Piranski cesti v Kopru povzročil
prometno nesrečo, pri kateri je polkrožno zavil čez dvojno
neprekinjeno sredinsko črto. Pri tem je zapeljal na prireditveno traso triatlonske tekme, ki je bila zavarovana s pokončnimi zaporami, vanj pa so trčili štirje kolesarji. Med
kolesarji je bil po prvih podatkih huje poškodovan 52-letnik
iz Maribora, v nesreči pa so bili udeleženi še 45-letnik iz
Trsta, 42-letnik iz Komende in 49-letnik iz Maribora.

Drežniška koza

Začetni plavalni tečaj
Kmetija je opremljena s QR-kodami, obiskovalci z
mobilnim telefonom lahko poskenirajo kodo in izvedo več
o kmetiji in živalih, ki živijo na njej.
redimo pri nas," pravi Miha,
ki je kmetijo uredil tako, da
se obiskovalec lahko sprehodi skozi posestvo kot skozi
"rovtarski živalski vrt". Največ obiskovalcev imajo seveda v času cvetenja narcis, a
Miha si želi, da bi turizem

Cikasto govedo

na kmetiji živel 365 dni na
leto. Pri tem si pomaga tudi
s sodobnimi komunikacijskimi kanali, kmetijo predstavlja tako na Facebooku
kot Instagramu, občasno
pripravi tudi kakšno nagradno igro.

Na kopališču Ukova bo potekal začetni tečaj
plavanja za otroke.
Urša Peternel
Zavod za šport Jesenice na
kopališču Ukova organizira
začetni plavalni tečaj, namenjen otrokom, starim vsaj
pet let. Tečaj bo potekal v
dveh terminih. Prvi temin je
predviden med 28. junijem
in 9. julijem vsak delovni
dan od 9.30 do 11. ure, drugi

termin pa med 2. in 13. avgustom, prav tako vsak delovni dan od 9.30 do 11. ure.
V sklopu tečaja bodo najprej
preverili predznanje plavanja in oblikovali skupine,
zatem pa se bodo tečajniki
naučili prsno tehnike plavanja. Prijave sprejemajo na
zsj.programi@siol.net do
dneva začetka tečaja.

Plavalni tečaj na kopališču Ukova bo potekal v dveh
terminih. / Foto: Urša Peternel (arhiv)
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SUDOKU jn12

Sudoku s končno rešitvijo

8 1
7 3 5 4
4
2
3 5
1
6 9
9
7 1
6
3
3
4
3
6 9
7
4 2
5 1
1
2 8
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=E, 2=S, 3=L, 4=O, 5=I, 6=N, 7=G, 8=A, 9=C), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je KORUPCIJA.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je DOBRODOŠLI PRI NAS NA KOSILU. Sponzor je
GOSTILNA IN PICERIJA TURIST, Cesta Borisa Kidriča 37c
na Slovenskem Javorniku, telefon 0592 52 290. Podarjajo
pet enakih nagrad: zapitek v lokalu v višini 10 evrov. Nagrajenci so: Olga Sonc, Moste; Jožef Potokar, Jesenice; Barbara
Preželj, Jesenice; Gabrijela Štefelin, Zgoša; Marta Škrinjar,
Jesenice. Za nagrade obiščite Gostilno in picerijo Turist.

Telečji ajmoht
»Naše mame so kuhale ajmoht na preprost način. Kuhale so zajčji, kurji ali telečji ajmoht. Na ta
način jaz kuham še danes. Mogoče lahko dodate še kakšno svežo papriko in cvetačo. Naj bo vse z
domačega vrta in meso iz lokalnega okolja! To je pogoj, da bo ajmoht zares dober. Skrivna začimba
pa je ljubezen do kuhanja!« tako pravi Silva Potočnik z Brezij, ki je v sklopu projekta KUHAM
DOMAče prikazala pripravo telečjega ajmohta.
Urša Peternel
Potrebujemo (za 5–6 oseb):
2–3 litre vode, 1 kg telečjega
mesa, 2 korenčka (1 rumen, 1
rdeč), 10 dag rumene kolerabe, 1 srednje velik por, sol po
okusu, začimbe (kumina,
poper, majaron, peteršilj,
zelena, strok česna), domačo
posušeno zelenjavo (domačo
vegeto).
Za prežganje: 1–2 žlici masti, srednje veliko čebulo, 1
žličko sladke rdeče paprike v
prahu, 1–2 žlici moke.
Priprava: Vse sestavine
razen domače vegete damo
v lonec s hladno vodo. Ko
zavre, kuhamo še 45 minut.
Medtem naredimo prežganje, ki ga juhi dodamo proti koncu kuhanja. Prežganje naredimo tako, da na
masti popražimo čebulo,
da postekleni. Nato dodamo papriko v prahu in

Ajmoht, kot ga pripravlja Silva Potočnik / Foto: Špela Ankele, Slovenske novice
moko. Pražimo še nekaj
sekund, nato prežganje vlijemo v juho.
Proti koncu kuhanja juhi
dodamo še dve veliki žlici

Sponzor križanke je STEKLARSTVO POTOKAR, steklarska dela in okvirjanje slik Jože Potokar, s. p., Cesta Franceta Prešerna
16, 4270 Jesenice. Strokoven pristop, kvalitetno opravljeno delo. Več na spletni strani https://omisli.si/steklarstvo-potokar-steklarska-dela. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade: popust na storitev v višini 20, 15 in 10 evrov.
Za naročanje storitev lahko pokličete tel. št. 04 586 29 57, 040 746 767 in 040 418 058.
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domače vegete. Solimo in
popramo po okusu. V
ajmoht navadno zakuhamo
žličnike. Odličen je z žganci ali domačim kruhom.

Za žličnike potrebujemo:
3 jajca, 2 žlici olja, 6–7 žlic
moke. Zmešamo sestavine, z
žlico oblikujemo žličnike in
jih vložimo v juho.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 28. junija 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
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Prireditve

Novosti na daljinski
pohodniški poti Juliana

Torek, 29. junij
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Četrtek, 1. julij
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Petek, 2. julij
Praznovanje krajevnega praznika KS Plavž

Pot so razširili v Brda, na posameznih točkah pa so namestili žige, ki jih pohodniki zbirajo v dnevnik
žigov, ki je del dopolnjenega vodnika. Najvztrajnejše, ki bodo zbrali vse žige na poti, čakata
priložnostna diploma in nagrada.

Spominski park, ob 18. uri. V primeru dežja prireditev odpade.

Sobota, 3. julij
Praznovanje krajevnega praznika KS Plavž

Janko Rabič

Pohod v planino pod Golico; zbor ob 8. uri pri Zdravstvenem domu.
V primeru dežja prireditev odpade.

Leta 2019 odprta krožna
daljinska pohodniška pot
Juliana oziroma Juliana
Trail je hitro osvojila številne planince in druge ljubitelje narave. Glavni cilj ni
osvajanje vrhov, temveč

Juliana Trail je 270
kilometrov dolga
pohodniška pot, ki
obkroži Julijske Alpe.
Zdaj so jo dopolnili s
štirimi novimi
etapami v smeri
Goriških brd in jo tako
razširili na skupaj 330
kilometrov oziroma
dvajset etap. Po celotni
poti je zdaj mogoče
nabrati 24 žigov.
Pohodnike po poti
spremlja in vodi
elektronski vodnik na
platformi
OutdoorActive, na
voljo sta tudi posebna
aplikacija in klasični
vodnik, ki vključuje
tudi dnevnik za
zbiranje žigov.

Sedemdeset let muzeja na Jesenicah
brezplačen ogled muzejev od Jesenic do Rateč in pester spremljevalni
program od 9. do 17. ure

Ponedeljek, 5. julij
Tekmovanje v skokih v vodo za mlade
Kopališče Ukova ob 14. uri

Torek, 6. julij
POLETJE NA STARI SAVI: Kako smo na Jesenicah doživljali
osamosvajanje Slovenije? Medinstitucionalna razstava in
kinoteka
Kolpern na Stari Savi ob 20. uri
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Četrtek, 8. julij
Rekreativno igranje vaterpola

Žig je nameščen na prostoru med cerkvijo in Kasarno na Stari Savi.
hoja pod njihovim vznožjem in v širši okolici Julijskih Alp, spoznavanje naravnih in drugih znamenitosti, kulturne dediščine,
mestni jeder, prijetna doživetja skratka pohodnike
spremljajo na vsakem koraku. Organizatorji poti v
Skupnosti Julijske Alpe so
letos poskrbeli za nekatere
novosti. Z razširitvijo v
Brda je sedaj celotna dolžina poti 330 kilometrov in

ima dvajset etap. Na posameznih točkah so namestili
žige, ki jih pohodniki zbirajo v dnevniku žigov, ki je
del dopolnjenega vodnika.
Najvztrajnejše, ki bodo
zbrali vse žige na poti, čakata priložnostna diploma in
nagrada. Druga etapa Juliane poteka po občini Jesenice, od Plavškega Rovta čez
Planino pod Golico po stari
rudni poti do Ukove, skozi
mesto do Stare Save in na-

Kopališče Ukova ob 19. uri

prej proti Slovenskemu Javorniku in čez Lipce in dobravskega polja proti Žirovnici. Žig je nameščen na
prostoru med cerkvijo in
Kasarno na Stari Savi.
Po besedah Nene Koljanin
iz turistično-informacijskega centra na Jesenicah je za
pot Juliana veliko povpraševanje tudi v njihovi pisarni.
Na voljo so dopolnjeni vodniki in vse druge informacije o pohodniški poti.

Ponedeljek, 12. julij
Tekmovanje v skokih v vodo za mlade
Kopališče Ukova ob 14. uri

Torek, 13. julij
POLETJE NA STARI SAVI: Torkova kinoteka
Kolpern na Stari Savi ob 20. uri
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Sreda, 14. julij
Pokrajinsko prvenstvo PZ DU Gorenjske v šahu
Dvorana Kolpern od 8. do 14. ure

Dogodki od 18. junija do 16. julija
Petek, 18. junij
Krajevni praznik Hrušice
Ob 16. uri – prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici:
Športne igre (balinanje, odbojka, nogomet)
Ob 17. uri – avla krajevne skupnosti Hrušica: Odprtje razstave Hrušica skozi objektiv Janka Rabiča in razstave ročnih del aktiva žena KŠD
Hrušica
Ob 19. uri – prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici:
Kulturni program ob praznovanju krajevnega praznika

Petek, 25. junij
Pohod na Golico v sodelovanju z Občino Jesenice

Četrtek, 18. julij
Rekreativno igranje vaterpola

PD Jesenice

Kopališče Ukova ob 19. uri

Ponedeljek, 28. junij
Tekmovanje v skokih v vodo za mlade
Kopališče Ukova ob 14. uri

Aktivnosti Mladinskega centra

Tečaj plavanja
Kopališče Ukova ob 19.30

Poletni počitniški program; Mladinski center Jesenice:

Predavanje z digitalno fotografijo, predavatelj Pavel Smolej

Program:

Dom društva upokojencev Javornik Koroška Bela ob 19. uri

Namizne in družabne igre, namizni tenis, namizni nogomet, remi,
enka, človek ne jezi se … – od ponedeljka do petka, od 10. do 14. ure

Sobota, 19. junij
Pohod po poti meteorita

Športne gimnastične aktivne počitnice; Športno društvo Fleksi; od
ponedeljka, 28. junija, do petka, 2. julija 2021, od 8. do 16. ure; prijave
in informacije: 031 861 223 in sd.fleksi@gmail.com

Zbirno mesto ob 9.00 uri na avtobusni postaji na Kočni

Vsak petek v juniju, juliju in avgustu od 9. do 10. ure Joga za »gušt«
z Nadico; prijave in informacije: 040 971 835 (Nadica)

Nedelja, 20. junij
Srečanje na Hruščanski planini
Ob 8. uri – zbor udeležencev pohoda na Hruščansko planino pred
kulturnim domom na Hrušici. Za starejše krajane bo organiziran prevoz. Pohod je na lastno odgovornost.

Letno kopališče Ukova

Ob 11. uri – kratek kulturni program na Hruščanski planini

Ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in sredo od
14. do 16. ure

Ponedeljek, 21. junij
Tekmovanje v skokih v vodo za mlade
Kopališče Ukova ob 14. uri
Foto: Miro Podgoršek

Torek, 22. junij
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Četrtek, 24. junij
Rekreativno igranje vaterpola
Kopališče Ukova ob 19. uri

Pohod Po poti meteorita bo jutri, v soboto, 19. junija.

Program dogajanja na kopališču se lahko spremeni glede na vremenske razmere. Spremljajte aktualne informacije na https://www.facebook.com/mcjesenice, Instagramu mcjesenice ali spletni strani Mladinskega centra Jesenice https://www.mc-jesenice.si.
*Opomba: Kopališče Ukova se odpre glede na vremenske razmere v
drugi polovici meseca junija 2021 in s tem se začnejo tudi aktivnosti,
ki se tam odvijajo.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
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jeseniške novice
Hišni ljubljenčki
so častni gostje
Tik ob smučišču Španov vrh je vrata gostom odprla Počitniška hiša
Viktorija. Kot pravita Katja in Gregor Medja, ki jo vodita, je to preprosta
hiška z luksuznimi razgledi na Triglav in druge vrhove. In še nekaj: v njej
so dobrodošle tudi živali. Še več, pri njih so častni gostje, zato bivajo
brezplačno.
Urša Peternel
"Z veseljem sprejmemo
majhne ali velike pse, važne
ali crkljive mačke, glasne
ptičke ali zvite kače ... Ker so
živali častni gostje, pri nas
bivajo brezplačno. Dobijo
svoje ležišče, odejo, brisačo,
posodo za hrano in vodo,
kakšen priboljšek in igrače.
Pred hišo se lahko svobodno
gibajo. Če so psi bolj ubežniške sorte, imajo na voljo
deset metrov dolg povodec.
Lajanje je dovoljeno. Lahko
podnevi, lahko ponoči, lahko tiho ali naglas. Naša edina želja je, da uživajo."
Na tako simpatičen način
vabita goste, take na dveh in
štirih nogah, v svojo počitniško hišo Katja in Gregor
Medja. Hiša nosi ime Viktorija, stoji pa na idiličnem
mestu tik ob smučišču Španov vrh v Planini pod Golico. Je preprosta, a ima luksuzne razglede na Triglav in

Zakaj ime Viktorija? Kot pravi Gregor, je hiško
leta 1979 kupila njegova babica in ji dala ime po
svojem očetu Viktorju. O tem priča črna
knjižica, v katero je zdaj že pokojna babica
vpisovala vse pomembne mejnike, povezane s
hiško.
druge bližnje vrhove. V njej
si gostje odpočijejo od mestnega vrveža in hrupa, zjutraj
jih prebudita cingljanje
zvoncev krav, ki se pasejo na
bližnjem travniku, in petje
ptic ...

Prvo sezono rešili boni
Zgodba Počitniške hiše Viktorija se je začela pisati lani,
ko sta Katja in Gregor, sicer
doma na Koroški Beli, sklenila, da bosta družinsko
počitniško hišo preuredila v
turistične namene. Dolga
leta so Medjevi hišo uporabljali kot vikend, v njej je Gre-

gor kot otrok preživel prečudovite počitniške dni in se
na bližnjem smučišču naučil tudi smučati. Zadnja leta
je vanjo prihajal s Katjo in
sinovoma Matijo in Vidom,
ki vsakič, ko prideta, z navdušenjem raziskujeta bližnje gozdove in travnike. A
Gregor in Katja sta čedalje
bolj ugotavljala, da so stroški vzdrževanja hiše dokaj
visoki, lokacija pa idealna,
zato sta se odločila, da jo
bosta začela oddajati v turistične namene. Lani zgodaj
spomladi sta uredila vse
potrebne dokumente, a tik
preden sta lahko sprejela
prve goste, se je pojavil
koronavirus in za nekaj
mesecev prekinil njune
načrte. Tako so obdobje
karantene v prenovljeni hiški in čudovitem miru preživeli kar sami.
No, takoj po sprostitvi ukrepov pa so že sprejeli prve
goste in s prvo sezono sta
Katja in Gregor zelo zadovoljna. Na neki način so ju
"rešili" turistični boni, saj so
bili prav vsi gostje domači in
vsi so nastanitev plačali z
boni. Tudi letošnja sezona
se je začela obetavno, saj
imata v juliju in avgustu hiško ves čas oddano, nekateri
lanski gostje se vračajo, pričakujeta pa tudi prve tujce.

Prijazno do otrok in živali

Medjevi: Katja, Gregor, Matija in Vid

Katja in Gregor skrbita tudi za okolje, tako od
vsake rezervacije donirata po tri evre za
posaditev treh dreves, pri čemer sodelujeta z
organizacijo Treecelet.

V hiši je prostora za pet
oseb, namenjena pa je zlasti
družinskim počitnicam. V
njej so elektrika, brezžični
internet, celo televizija, opekač kruha in naprava za
peko kruha, imajo tudi svoje
vodno zajetje in zato tekočo
vodo.
Posebno pozornost namenjajo najmlajšim gostom, na
voljo so jim otroška posteljica, stolček za hranjenje, previjalna podloga, celo kahlica
ter kopica družabnih iger.
Kot že omenjeno, pa so dobrodošle tudi živali in tudi
zanje je posebno lepo poskrbljeno. Katja in Gregor pravita, da je bila prva živalska
gostja lani mačka, gostili so
že par papagajev in več psov;

Počitniška hiša Viktorija v zeleni oazi Planine pod Golico / Foto: Aleš Košir (Fruxdelux)

V hiši je dovolj prostora za pet oseb, namenjena je družinskim počitnicam.
neka družina jih je s seboj
pripeljala kar pet. No, tudi
Medjevi so ponosni lastniki
kuža Nodija in mačke Suzi,
zato vedo, kako je za ljubitelje živali pomembno, da te
lahko vzamejo s seboj na
počitnice.

Gostom ni dolgčas
Nastanitev ima tri zvezdice,
pridobili pa so tudi certifikat
Green & Safe, kar je posebej
pomembno v sedanjih
časih. Katja in Gregor hiško
tržita na Bookingu in portalu AirBnB, sama pa sta pripravila simpatično predstavitev tudi na Facebooku in
spletni strani. Ob tem pa sta
poskrbela, da gostom ni dolgčas; za najmlajše sta tako
pripravila zloženko Dobra
gozdna vila Viki z nagradno
igro, v kateri otroci raziskujejo hiško in njeno okolico.
Poseben Viktorijin izziv pa
je namenjen odraslim gostom, ki jih spodbudijo, da
opravijo vsaj pet nalog, v
sklopu katerih raziskujejo
vas Planina pod Golico, obiščejo muzej na Jesenicah, v
gozdu poiščejo gobo ali pa
skuhajo žgance ... Tudi njim
so namenjene nagrade, ki so
nekaj posebnega. Katja in
Gregor sta namreč k sodelovanju pritegnila lokalne
ponudnike, ki zanju izdelujejo nagrade in darilca za
pakete dobrodošlice. Sodelujeta tudi z domačini v vasi,

Do hiške je deset minut hoda, Gregor pa
gostom s terenskim avtom pripelje prtljago.
zlasti z bližnjo kmetijo Smolej - Uric, kjer gostje lahko
kupijo sveže mleko, kruh in
piškote, gredo na jahanje,
otroci spoznavajo kmečko
življenje.
Sicer pa sogovornika pravita, da že sama Planina pod
Golico poleg čudovitih narcis, ki travnike pobelijo v

maju in juniju, nudi obilo
zanimivih ogledov, kot so
Savske jame, cerkev sv. Križa, smučišče Španov vrh,
kmečki turizem Pr' Betel,
Alpe v malem, plezališče
pod Golico. Je tudi raj za ljubitelje hribov, saj je izhodišče za Španov vrh, Golico,
Rožco, Klek ...

Domači kuža Nodi v narcisnem raju

