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Oktober je v jeseniški občini 
zaznamovalo hitro širjenje 
koronavirusa; še 3. oktobra 
je bilo 34 aktivno okuženih, 
31. oktobra pa že 460. Se pa 
v tem tednu vendarle naka-
zuje trend umirjanja dnev-
nega števila novih okužb v 
vsej državi in tudi na Jeseni-
cah. Dober podatek je tudi 
ta, da v tem drugem valu za 
covidom-19 v jeseniški obči-
ni niso zabeležili nobene 
smrti (v prvem valu sta umr-
la dva bolnika s covidom-19).
Ob razglasitvi epidemije je 
župan Občine Jesenice Blaž 
Račič aktiviral Občinski štab 
Civilne zaščite Jesenice, ki 
spremlja dogajanje, vzposta-
vili so tudi kontakt za po-
moč občanom v stiski. 
Splošna bolnišnica Jeseni-
ce je postala bolnišnica za 
bolnike s covidom. V torek 
so zdravili 39 bolnikov s co-
vidom-19, štirje so potrebo-
vali intenzivno terapijo, od-
pirali pa so še en covid od-
delek z 18 dodatnimi poste-
ljami. Vse nenujne posege 
in preglede so odpovedali. 
Ob tem je bilo v začetku te-
dna okuženih tudi 57 zapo-
slenih, zaradi česar se v 

bolnišnici soočajo s hudo 
kadrovsko stisko, na pomoč 
pozivajo tudi prostovoljce.
Z vdorom koronavirusa se 
soočajo tudi v Domu upo-
kojencev dr. Franceta Ber-
gelja, kjer je bilo v začetku 
tedna okuženih okrog pet-
deset stanovalcev in dvajset 
zaposlenih. K sreči ima ve-

čina blage simptome, prav 
tako blag je tudi potek bole-
zni. Tudi v domu na pomoč 
kličejo prostovoljce, ki bi 
pomagali pri skrbi za sta-
novalce, jih vozili na spre-
hode, se družili z njimi ...
Predstavniki Medobčinske-
ga inšpektorata in redar-
stva Jesenice (MIR Jeseni-

ce) ter jeseniške policije so 
v zadnjih dneh poostrili 
nadzor nad upoštevanjem 
veljavnih ukrepov vlade, 
kot so prehajanje mej ob-
čin, uporaba mask, združe-
vanje večjega števila ljudi, 
fizična distanca ...
 

Več na strani 4

Drugi val epidemije 
na Jesenicah
V drugem valu epidemije je Gorenjska najbolj obremenjena regija v državi, med občinami z visokim 
številom okuženih pa je tudi jeseniška. A trend zadnjih dni kaže, da se stvari vendarle umirjajo.

V jeseniški bolnišnici predani in srčni zaposleni z dobro voljo premagujejo vsakodnevne 
napore. Med drugim so pred dnevi imeli tudi porod porodnice, okužene s koronavirusom.  

Urša Peternel

Občina Jesenice je v teh izre-
dnih razmerah priskočila na 
pomoč Zdravstvenemu 
domu Jesenice, ki organizira 
dejavnost odvzema brisov na 
t. i. covid točki na lokaciji Ur-
gentnega centra Jesenice. 
Ker jim primanjkuje kadra, 
dela pa je vse več, je Občina 
Jesenice sklenila, da bodo en-
krat na delovnik prevoz te-
stov za covid-19 opravljali 
prostovoljni šoferji v sklopu 
projekta Prostofer. Na voljo 
jim je električno vozilo, kot 
prva prostovoljca pa sta pre-
voz opravila župan Blaž Ra-
čič in njegova soproga Marta 
Ivančič Račič.
Kot je ob tem dejal župan, je 
v slogi moč, sploh v teh ča-

sih pa je treba stopiti skupaj, 
da bi zajezili virus, ki nam 
tako ali drugače kroji življe-
nja. Prispeva pa lahko vsak 
posameznik že s tem, da se 
drži priporočil NIJZ in s 
tem v čim večji meri poma-
ga zmanjšati možnost širje-
nja koronavirusa. 
V »prostoferske« vrste pa še 
vedno vabijo vse občane Je-
senic, ki bi se radi kot pro-
stovoljni šoferji pridružili 
projektu Prostofer in bi tako 
nekaj svojega prostega časa 
namenili v korist soobča-
nov. Vsi zainteresirani se 
lahko obrnejo na Občino Je-
senice, in sicer na Aleksan-
dro Potočnik na telefonsko 
številko (04) 5869 278 ali 
elektronski naslov sandra.
potocnik@jesenice.si.

Župan pomagal  
pri prevozu testov
Prostovoljci projekta Prostofer bodo enkrat 
dnevno vozili teste za covid-19 v Ljubljano. Prvi 
je prevoz opravil jeseniški župan Blaž Račič.

Župan Blaž Račič je kot prvi prostovoljec odpeljal teste za 
covid-19 v Ljubljano.
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Sejo vodil podžupan
Ker je bil jeseniški župan 
Blaž Račič v samoizolaciji, je 
sejo občinskega sveta vodil 
podžupan Miha Rezar. V 
prvi obravnavi so sprejeli 
predlog proračuna za leto 
2021.
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Priznanje za jeklene 
poligone
V SIJ Acroni so doslej izdelali 
že štirinajst jeklenih poligo-
nov za vadbo na prostem in 
zanje je Skupina SIJ zdaj pre-
jela priznanje Mednarodnega 
olimpijskega komiteja.
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KULTURA

Čufarjevi dnevi bodo 
virtualni
Šest tekmovalnih predstav 
bo na ogled na spletni stra-
ni, gledalci bodo tudi glaso-
vali z elektronskimi glasovni-
cami. 
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ZANIMIVOSTI

Žalni kamni namesto 
sveč na grobovih
Skupina žensk iz drugih kul-
turnih okolij je pod okriljem 
Ljudske univerze Jesenice 
pred prvim novembrom izde-
lala žalne kamne, ki naj bi na-
domestili plastične sveče na 
grobovih.
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»Mrlič« za nekaj ur 
prehitel odlok o 
prepovedi

V jeseniškem gledališču jim je samo štiri ure, 
preden je začel veljati odlok o prepovedi 
kulturnih dogodkov, uspelo premierno uprizoriti 
predstavo Slastni mrlič.
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Potep po planoti, 
ki Jeseničanom 
krade sonce 
"Z Jesenic se Mežakla kaže kot hladna 
in nepristopna gora, ki Jeseničanom 
krade sonce. Na svojem grebenu je 
drugačna, topla, prijazna ..."
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Zaradi prenove je od ponedeljka zaprta železniška proga 
Kranj–Jesenice. Vlaki prihodnjih sedem mesecev (predvido-
ma do 2. junija 2021) na tem odseku ne bodo vozili. V tem 
času bo potekala nadgradnja železniških odsekov Podnart–
Lesce in Kranj–Podnart ter prenova železniškega predora 
Karavanke. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore 
organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Železniška proga Jesenice–Kranj je zaprta
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Urša Peternel

V četrtek, 22. oktobra, je bila 
sklicana 14. redna seja jese-
niškega občinskega sveta. 
Zaradi zagotavljanja večje 
medsebojne razdalje je 
namesto v občinski sejni 
dvorani potekala v Banketni 
dvorani Kolperna, prvič pa 
jo je moral voditi podžupan 
Miha Rezar. Župan Blaž 
Račič se je namreč zaradi 
stika s potencialno okuženo 
osebo v ožjem družinskem 
krogu samoizoliral, podžu-
pan Miha Rebolj pa je bil 
zaradi potrjene okužbe z 
novim koronavirusom prav 
tako v karanteni.

Proračun za leto 2021
Na seji so občinski svetniki 
na mize dobili predlog pro-
računa Občine Jesenice za 
leto 2021 v prvi obravnavi. 
Prva obravnava proračuna 
predvideva 25,3 milijonov 
evrov odhodkov in 20 mili-
jonov evrov prihodkov. 
Zadolževanje je trenutno 
predvideno v višini 1,3 mili-
jona evrov, medtem ko bodo 
iz leta 2020 prenesli 3,9 
milijona evrov sredstev. Pri-
šlo je namreč do zamika 
izvedbe nekaterih investicij, 
med drugim obnove Ruar-
dove graščine, ureditve Pos-
lovne cone Jesenice – 2. 
faza, projekta Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v 
porečju zgornje Save in 
izgradnje infrastrukture v 
KS Sava. 
Poleg omenjenih večjih pro-
jektov bodo, kot so pojasnili 
v občinski upravi, v letu 
2021 izvajali tudi energet-
sko sanacijo Vrtca Jesenice 
– Enote Angelce Ocepek in 
tretjo fazo izgradnje komu-
nalne infrastrukture na Ces-
ti bratov Stražišarjev. Vsega 
skupaj v letu 2021 načrtuje-
jo izvajanje 62 projektov v 
skupni višini 9,4 milijona 
evrov. 
V razpravi so občinski svet-
niki podali več predlogov, 
med drugim naj se v prora-
čunu zagotovijo dodatna 
sredstva za obnovo bazena 
Ukova, naj višina nepovrat-
nih sredstev za pomoč male-
mu gospodarstvu ostane 95 
tisoč evrov (po predlogu pet-
deset tisoč evrov), za ceplje-
nje dečkov proti okužbam s 
HPV ... Zahtevali pa so tudi 
poročilo o tem, na kakšen 
način bo Občina Jesenice 
dodatno sofinancirala mest-
ni promet in kako bodo 
porabili sto tisoč evrov, ki 
naj bi jih namenili za prire-
ditve na Stari Savi prihodnje 
leto.
Do predlogov se bo občinska 
uprava opredelila in jih po 
zmožnostih vključila v pre-
dlog proračuna v drugi obra-
vnavi, ki ga bodo potrjevali 
predvidoma na decembrski 
seji.

Urejanje otroških igrišč
Na seji so potrdili Novelacijo 
programa urejanja in vzdr-
ževanje otroških igrišč v 
lasti in upravljanju Občine 
Jesenice za obdobje 2020–
2024. V občini Jesenice je 
18 otroških igrišč, nekatera v 
manjših krajih imajo vlogo 
centralnega igrišča v naselju 
(denimo na Koroška Beli in 
Slovenskem Javorniku) ozi-
roma se uporabljajo tudi za 
namene vrtca oziroma šole 
(denimo na Hrušici in Blej-
ski Dobravi), druga pa so 
namenjena le posamezni 
stanovanjski soseski ali nje-
nemu delu (otroška igrišča 
na Plavžu). Vzdrževanju 
otroških igrišč Občina Jese-
nice namenja od 30 do 35 
tisoč evrov letno, pri čemer 
predvidevajo, da bodo v pri-
hodnjih letih ta znesek 
morali povečati. In katera 
igrišča bodo do leta 2024 
imela prednost? Novelacija 
programa kot prioriteto pre-
dvideva redno tekoče vzdr-
ževanje igrišč, obnovo igriš-
ča Podmežakla, ureditev še 
dveh igrišč v KS Plavž in 
ureditev igrišča Zarja v KS 
Sava. Pri tem je svetniška 
skupina SMC že ob prvi 
obravnavi predlagala, naj 
ima obnova še dveh igrišč v 
KS Plavž prednost (tako kot 
v prejšnjem programu ure-
janja), a je na koncu prevla-
dalo mnenje, naj bo priorite-
ta obnova igrišča v Podme-
žakli, ki je tudi edino igrišče, 
ki je namenjeno starejšim 
otrokom in mladini, čemur 
bo (predvidoma v letu 2022) 
sledila obnova igrišč Rožle 
in Tim na Plavžu.

Prenehanje veljavnosti 
pravilnika, odlok o taksah
Na seji so sprejeli tudi Pra-
vilnik o prenehanju veljav-
nosti Pravilnika o dodeljeva-
nju sredstev občinskega pro-
računa za programe in pro-

jekte s področja družbenih 
dejavnosti. V času veljavno-
sti pravilnika je občinski 
svet sprejel več odlokov, ki 
ločeno po posameznih pod-
ročjih na novo urejajo vsebi-
no pravilnika, zato je osnov-
ni pravilnik dejansko prene-
hal veljati. S pravilnikom o 
prenehanju njegove veljav-
nosti pa bo njegova veljav-
nost prenehala veljati tudi 
formalno. 
Sprejeli so tudi predlog 
Sklepa o določitvi vrednosti 
točke po Odloku o občinskih 
taksah v občini Jesenice, ki 
bo od 1. januarja 2021 zna-
šala 0,0618 evra. Kot je 
pojasnil Marko Markelj, 
direktor Komunalne direk-
cije, se iz tega naslova v pro-
računu letno zbere okoli 12 
tisoč evrov prihodkov, letos 
pa bo ta prihodek nekoliko 
višji zaradi uporabe javne 
površine na Hrušici ob pre-
novi predora. Občani javnih 
površin v veliki meri niti ne 
uporabljajo, taksa se plača 
samo v primerih postavitve 
gradbenih odrov okoli blo-
kov, če so ti postavljeni na 
občinski javni površini.
Sprejeli so tudi predlog 
Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni kvadratnega metra 
koristne stanovanjske povr-
šine v občini Jesenice za leto 
2021, ki bo od 1. januarja 
2021 znašala 924,40 evra. 

Nepremično premoženje
Na seji sta bila sprejeta načrt 
pridobivanja nepremičnega 
premoženja v last Občine 
Jesenice ter načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premo-
ženjem v lasti Občine Jese-
nice za leto 2021. S prvim 
Občina Jesenice načrtuje 
pridobitev nepremičnin, ki 
so potrebne za izvedbo inve-
sticij, zlasti s področja 
komunalnih dejavnosti. V 
določenih primerov je potre-
bna tudi uskladitev zemljiš-
koknjižnega stanja z dejan-

skim na področju gospodar-
ske javne infrastrukture, in 
pridobivanje zemljišč, ki 
niso zajeta v okviru investi-
cij v teku. Skupna ocenjena 
višina odhodkov, zajetih v 
načrtu pridobivanja nepre-
mičnega premoženja v letu 
2021, je 135.103 evrov. Z 
drugim pa Občina Jesenice 
za leto 2021 načrtuje proda-
jo zemljišč v orientacijski 
vrednosti 83.408,93 evra. 
Vključeno je tudi razpolaga-
nje s solastniškim deležem 
na nepremičninah, na kate-
rih stoji Centralna čistilna 
naprava (CČN) Jesenice. Ta 
je v solastništvu Občine 
Jesenice in Občine Kranjska 
Gora. »Da bosta pravno in 
dejansko stanje na objektu 
in napravah usklajena, je 
treba uskladiti dejanski 
delež lastništva z zemljiš-
koknjižnim na celotni CČN 
Jesenice tako, da bo Občina 
Kranjska Gora vknjižena kot 
solastnica na deležu 7,53 
odstotka na vseh osnovnih 
sredstvih – infrastrukturi 
(zemljiščih, objektih in nap-
ravah) CČN. Na preostalem 
deležu 92,47 odstotka bo 
ostala vknjižena Občina 
Jesenice. Vrednost solastni-
škega deleža Občine Kranj-
ska Gora, ki bo predmet raz-
polaganja v letu 2021, znaša 
165 tisoč evrov,« so pojasnili 
v občinski upravi.
Občinski svetniki pa se niso 
strinjali s prodajo poslovnih 
prostorov na Spodnjem Pla-
vžu, v katerih deluje Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenj-
ske. Stavba, v katerih deluje, 
je v dvotretjinski lasti BSC 
Kranj in enotretjinski lasti 
Občine Jesenice. BSC želi 
objekt prodati, jeseniški 
občinski svetniki pa so 
menili, da agencija mora 
ostati na Jesenicah, zato se s 
prodajo solastniškega deleža 
na stavbi niso strinjali in so 
ta del izvzeli iz programa 
razpolaganja za leto 2021.

Sejo vodil podžupan
Ker je bil jeseniški župan Blaž Račič v samoizolaciji, je sejo občinskega sveta vodil podžupan Miha 
Rezar. V prvi obravnavi so sprejeli predlog proračuna za leto 2021.

Sejo je ob odsotnosti župana vodil podžupan Miha Rezar (na sliki desno, ob njem direktor 
občinske uprave Gregor Hudrič).

Nevarni koronavirus je v 
zadnjega dobrega pol leta 
zelo vplival na naš vsakdan. 
Življenje v Sloveniji se je še 
drugič skoraj povsem ustavi-
lo. To dejstvo nam elana v 
naši občini ne bo vzelo, saj 
se zavedamo, da mora življe-
nje teči dalje, čeprav so izzi-
vi, pred katerimi smo, zelo 
zahtevni. 
Na občini smo takoj po kon-
cu poletja zavihali rokave in 
do oktobrske seje pripravili 
predlog proračuna Občine 
Jesenice za prihodnje leto. V 
prvi obravnavi je dokument 
že obravnaval občinski svet. 
Ni treba posebej poudarjati, 
da je letni občinski proračun 
za vsako lokalno skupnost 
najpomembnejši akt, saj 
predstavlja nekakšen kažipot 
oziroma načrt za aktivnosti v 
letu, ki prihaja. 
Priprave proračuna sem se 
letos skupaj s sodelavci v 
občinski upravi lotil drugič v 
tem mandatu. Ob pripravi 
proračuna za prihodnje leto 
in tik pred zaokrožitvijo 
polovice županskega man-
data sem bil precej bolje sez-
nanjen z vsemi problemi 
naše lokalne skupnosti kot 
pred enim letom. 
Nič posebno novega ne 
povemo, če ugotovimo, da je 
ton življenja na Jesenicah 
desetletja dajala tovarna, ki 
se ni ukvarjala le s proizvod-
njo in prodajo železa. Z izda-
tno pomočjo Železarne so 
namreč Jesenice zlasti v 
desetletjih po drugi svetovni 
vojni dobile številna nova 
stanovanja, zgrajena je bila 
prometna, komunalna infra-
struktura, objekti za kulturo, 
šport in podobno. 
Če si priznamo ali ne, visoko 
raven kakovosti bivanja je 
nekoč zagotavljala nekdanja 
Železarna, danes pa Občina 
Jesenice ob bistveno spre-

menjenih okoliščinah tak-
šno raven bivanja zagotavlja 
le še stežka. 
Za vzdrževanje in obnovo 
javne infrastrukture, ki je že 
močno dotrajana (denimo 
knjižnica, bazen, vrtci, cest 
mi pa sploh ni treba posebej 
omenjati), so potrebna znat-
na sredstva. Ali, če povemo 
drugače, zagotavljanje čim 
višje ravni kakovosti bivanja 
predstavlja zelo veliko finan-
čno breme za občinski pro-
račun. 
Vendar ob naraščajočih pot-
rebah po vlaganjih oziroma 
zagotavljanju proračunskih 
sredstev za izvajanje zakon-
sko predpisanih nalog, ne le 
na področju infrastrukture, 
ampak tudi na drugih podro-
čjih (znesek občinske sub-
vencije za sofinanciranje 

najemnih stanovanj se je v 
zadnjih desetih letih z dob-
rih 60.000 evrov povzpel do 
letošnjih več kot 240.000 
evrov), je treba skrbno načr-
tovati porabo. Spoznanje 
tako je, da bo razvojnih 
občinskih sredstev ob zdajš-
njih trendih tudi v prihodnje 
premalo za zadovoljevanje 
vseh potreb. 
Če ob tem v ospredje posta-
vimo enega največjih projek-
tov ta hip v občini, obnovo 
Ruardove graščine, lahko 
ugotovimo, da se mora obči-
na za financiranje te obnove 
zadolževati z namenom, da 
lahko obenem izvaja še dru-
ge nujne investicije (kanali-
zacija, ceste). 
Ob stanju infrastrukture ter 
ob hkratnem dodatnem zao-
strovanju razmer na social-
nem področju v času koro-
nakrize je praktično nemo-
goče razmišljati o večjih 
investicijah, za katere se v 
prihodnje ne bi zadolževali. 
Ob tem je treba opozoriti, da 
bo treba najeta posojila 
nekoč tudi poplačati, kar 
pomeni, da bo zaradi zdajš-
njega zadolževanja na voljo 
manj razvojnih sredstev v 
prihodnjih letih. 
Kot župan si želim, da obči-
na Jesenice ohrani podobo 
socialno naravnane občine. 

Ob zgoraj opisanih potrebah 
na področju infrastrukture 
bo to za vse nas zelo velik 
zalogaj in težko uresničljiv 
cilj. Bojim se, da želene rav-
ni stanja infrastrukture ob 
usmeritvi, da ohranimo 
podobo socialno naravnane 
občine, v okviru zdajšnjih 
pogojev dolgoročno ne bomo 
več zmogli zagotavljati. Pot-
rebne bodo težke odločitve o 
prioritetah celotne lokalne 
skupnosti. To praktično 
pomeni, da se bo nekaterim 
stvarem dolgoročno treba 
odpovedati. 
Skratka, smo na začetku 
obdobja, ko se bo treba na 
strateški ravni odločiti, kaj 
kot lokalna skupnost pravza-
prav hočemo, pri čemer bo 
treba upoštevati tudi, kaj 
sploh zmoremo. 

Kaj potrebujemo in 
kaj zmoremo

Kot župan si želim, da občina Jesenice ohrani 
podobo socialno naravnane občine. Ob potrebah 
na področju infrastrukture bo to za vse nas zelo 
velik zalogaj in težko uresničljiv cilj.

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 19/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 89, ki je iz šel 6. novembra 2020.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

Skupina SIJ je prejela pri-
znanje Mednarodnega olim-
pijskega komiteja (MOK) za 
razvijanje športnih objektov 
z uporabo trajnostnih mate-
rialov, in sicer za projekt po-
stavitve jeklenih poligonov 
za vadbo na prostem po vsej 
Sloveniji. Poligone izdeluje-
jo v SIJ Acroni Jesenice, v 
državi jih je že štirinajst, na 

Gorenjskem pa dva, v Pod-
mežakli na Jesenicah in v 
Tržiču. Vsak poligon ima 
tudi svojega ambasadorja, 
uspešnega športnika iz kra-
ja, kjer je postavljen. Na Je-
senicah je to smučarka 

Alenka Dovžan, v Tržiču pa 
sta ambasadorja deskar na 
snegu in dobitnik treh olim-
pijskih odličij Žan Košir in 
smučar Andrej Jerman. 
Kot je dejal Andrey Zubit-
skiy, predsednik uprave 
Skupine SIJ, si s projektom 
razvijanja jeklenih poligo-
nov prizadevajo, da bi jav-
nost spoznala, kako po-
memben in vsesplošno upo-

raben material v naših ži-
vljenjih je jeklo. »Z njim se 
srečujemo povsod, tudi v 
športu in športni infrastruk-
turi. Z vsakim podarjenim 
poligonom v Skupini SIJ na-
redimo veliko dobrega za 
prebivalce lokalnih skupno-
sti,« je dejal. Možnosti upo-
rabe jekla in stranskih proi-
zvodov v športni infrastruk-
turi so številne, naslednje 

leto bodo tako na olimpijske 
igre v Tokio ponesli sloven-
sko baklo, narejeno iz SIJ-
-evega stoodstotno reciklira-
nega jekla in lesa. 
Razvijajo pa tudi projekt ko-
lesarskih poligonov, t. i. 
»pumptrackov«, kjer bi pri 
izdelavi lahko uporabljali 
žlindro, ki na Jesenicah na-
staja kot stranski proizvod 
pri proizvodnji jekla. 

Priznanje za jeklene 
poligone
V SIJ Acroni so doslej izdelali že štirinajst jeklenih poligonov za vadbo na prostem in zanje je Skupina 
SIJ zdaj prejela priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja. Razvijajo tudi kolesarske poligone, 
kjer bi pri izdelavi lahko uporabljali žlindro, ki nastaja na Jesenicah.

Jekleni poligon v jeseniški Podmežakli. Sestavljen je iz 86 metrov jeklenih cevi, izdelan pa 
je v jeseniški družbi SIJ Acroni. / Foto: arhiv Skupine SIJ

Skupina SIJ bo do leta 
2022 postavila dvajset 
jeklenih poligonov. S 
tem želijo pokazati, 
kako neminljivo je 
jeklo, saj je edini 
material, ki ga je 
mogoče stoodstotno 
predelovati, ne da bi 
izgubil svoje lastnosti.

Na spletni strani Občine Jesenice je objavljeno javno povabi-
lo za podelitev priznanj župana Občine Jesenice za uspehe v 
času šolanja. Na javno povabilo se lahko javijo dijaki sre-
dnjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so 
v šolskem letu 2019/2020 dosegli izjemen uspeh na maturi 
(zlati maturanti), ter študentje, ki imajo stalno prebivališče v 
občini Jesenice in so v študijskem letu 2019/2020 zaključili 
študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske 
naloge 9,5–10. Rok za posredovanje vlog je petek, 18. decem-
ber 2020. Celotno besedilo javnega povabila je objavljeno na 
spletni strani www.jesenice.si (javne objave). 

Javno povabilo za podelitev priznanj župana
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Podjetje JEKO, d. o. o., je v 
upravljanje prevzelo nov 
vodovodni sistem Izvir pod 
Golico. Vodovodni sistem 
Izvir pod Golico bo z vodo 
oskrboval okoli 40 uporab

nikov iz zgornjega dela na
selja Planina pod Golico.
Sistem se napaja z vodo iz 
naravnega izvira,  ki je do
mačinom  poznan  kot Ba
šarjev izvir. Vodovodni si

stem sestavljata vodohran 
Betel kapacitete 150 kubič
nih metrov in raztežilnik 
Fenc kapacitete pet kubič
nih metrov. Omrežje je 
zgrajeno iz nodularne litine 
(NL) in polietilenskih (PE) 
vodovodnih cevi skupne 
dolžine 1.913 metrov.
Za zagotavljanje zdravstve
no ustrezne pitne vode, kot 
jo zahteva Pravilnik o pitni 
vodi (Uradni list RS, št. 
19/2004, 35/2004, 26/2006, 
92/2006, 25/2009 in 
74/2015), se na vodovo
dnem sistemu Izvir pod 
Golico izvaja stalna dezin
fekcija z UVsvetlobo. UV
svetloba inaktivira mikro
organizme s poškodova
njem njihovih nukleinskih 
kislin (DNA ali RNA) in s 
tem ovira razmnoževanje 
mikroorganizmov. 
Na zajetju je nameščen 
merilnik motnosti. Ta v pri
meru povišane motnosti 
vode aktivira avtomatsko 
loputo, ki zapre dotok mo
tne vode v vodohran.

Zajetje Izvir pod Golico 
spada pod vodovarstveno 
območje in je kot tako za
varovano s predpisi, ki pre
povedujejo oziroma ome
jujejo vsako dejavnost 
ali  poseg v prostor, ki bi 
ogrožal kakovost ali količi
no vodnega vira  – Uredba 
o vodovarstvenem obmo
čju za vodno telo vodono
snikov na območju občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 
62/13 in 92/14).

O morebitnih motnjah ali 
omejitvah uporabnike ob
veščamo:
  preko novic na Radiu  
Triglav, 

  preko novic na spletni 
strani www.jeko.si, 

  javne objekte  
individualno po  
elektronski pošti.

Vzpostavljen imamo tudi  
sistem individualnega SMS 
obveščanja, na katerega se 
lahko prijavite preko spletne
ga obrazca, ki se nahaja na  
spletni strani www.jeko.si.  

Ph – 7,99
Električna prevodnost (μS/cm) – 281
Trdota vode (oN) – 10 srednje trda voda
Izdatnost vodnega vira (l/s) – 10

Osnovne fizikalne lastnosti pitne vode  
iz Izvira pod Golico: 

Obvestilo o priključitvi na nov vodni vir Izvir pod Golico

Urša Peternel

Začenja se obnova nadvoza 
čez železniško progo na Je-
senicah. Zaradi del bo pred-
vidoma od 10. novembra 
naprej popolna zapora ceste 
R2 na relaciji od TVD Parti-
zan Jesenice do Gimnazije 
Jesenice, zapora bo trajala 
do 10. julija prihodnje leto. 
Investitor je Direkcija RS za 
infrastrukturo.
Poleg rekonstrukcije nadvo-
za je predvidena obnova na-
vezovalnega dela regionalne 
ceste R2 (Cesta železarjev) 
in lokalne ceste (Ulica Vik-

torja Kejžarja), z ureditvijo 
površin za pešce in kolesar-
je, odvodnjavanja ceste, do-
stopa invalidov do obstoječe-
ga nadhoda Črni most ter 
zaščito oziroma prestavitvijo 
komunalnih vodov. 
V času del bo spremenjen 
prometni režim. Za peš pro-
met je predvidena začasna 
izvedba nadhoda čez žele-
zniško progo, za zagotovitev 
prometa motornih vozil pa 
bodo potrebne tako delne 
kot tudi popolne zapore ce-
ste z ureditvijo obvozov po 
lokalnih cestah v času po-
polne zapore.

Cesta od Partizana do 
gimnazije bo zaprta

Zaradi obnove nadvoza čez železniško progo bo 
do julija prihodnje leto zaprta cesta od TVD 
Partizan do Gimnazije Jesenice.
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Urša Peternel

Glede na zaostreno epide-
miološko situacijo v državi 
je tudi Splošna bolnišnica 
Jesenice postala tako imeno-
vana covid bolnišnica. V 

ponedeljek so zdravili 39 
pacientov, obolelih s covi-
dom-19, od teh so bili trije 
na intenzivni negi. Ker je 
potreb po posteljah za bolni-
ke s covidom še več, so sredi 
tedna vzpostavili še en odde-
lek z dodatnimi 18 postelja-
mi.
Hkrati so ustavili izvajanje 
specialističnih ambulant za 
redne preglede, tako obrav-

navajo izključno tiste z 
napotnicami stopnje nujno-
sti zelo hitro in hitro. Zača-
sno so prekinili tudi izvaja-
nje nenujnih operacij. 
"Opravljamo samo nujne 
posege, posege karcinom-
skih pacientov in posege, 
brez katerih bi se zdravstve-
no stanje pacientov pomem-
bno poslabšalo. Vse pacien-
te bomo o odpovedanem 

terminu pisno obvestili,« je 
povedala Maja Valjavec iz 
bolnišnice.
Soočajo se s kadrovsko stis-
ko, zaradi pozitivnega izvida 
na covid-19 jim v delovnem 
procesu ta čas primanjkuje 
več kot petdeset zaposlenih, 
obenem pa so sredi treh 
velikih investicij, energetske 
in požarne sanacije in pre-
nove bolnišnične lekarne.

Postali so bolnišnica 
za bolnike s covidom
V Splošni bolnišnici Jesenice so v ponedeljek zdravili 39 bolnikov s covidom-19, trije so bili v 
intenzivni negi. Ustavili so izvajanje specialističnih pregledov in nenujnih operacij.

Celotno prvo nadstropje je postalo rdeča cona za zdravljenje pacientov s covidom-19.

V bolnišnici na pomoč 
kličejo prostovoljce. 
»Že v času pred 
razglasitvijo epidemije 
smo bili kadrovsko 
podhranjeni, bolj 
izrazito pa se to 
odraža sedaj, ko smo 
covid bolnišnica in ko 
zbolevajo tudi 
zaposleni. 
Primanjkuje nam 
kader za vstopne točke 
bolnišnice, kjer se 
meri temperatura, za 
usmerjenje pacientov, 
pomoč v lekarni ...« 
Vsi, ki bi želeli 
pomagati, naj se 
obrnejo na Marijo 
Mežik Veber, GSM 
031 641 518 in marija.
mezik-veber@sb-je.si.

Urša Peternel

Potem ko je vlada ponovno 
razglasila epidemijo bolezni 
covid-19, in sicer za obdobje 
enega meseca, se je aktiviral 
tudi državni načrt zaščite in 
reševanja. Ta predvideva, da se 
aktivirajo tudi načrti zaščite in 
reševanja na lokalnih nivojih, 
torej po občinah. Tako sta jese-
niški župan Blaž Račič in 
poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite Igor Arh aktivi-
rala Občinski štab Civilne zaš-
čite Jesenice in Načrt zaščite 
in reševanja ob pojavu epide-
mije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh. 
Ponovno so aktivirali tudi kon-
takta za pomoč najranljivej-
šim občanom Jesenic, ki 
nimajo možnosti, da bi 
pomoč pri dobavi osnovnih 
življenjskih potrebščin ali 
zdravil prejeli s strani druži-
ne, sosedov ali znancev. Pri 
dobavi sodelujejo prostovolj-
ci Rdečega križa Jesenice, 

na pomoč pa je Občinske-
mu štabu Civilne zaščite 
Jesenice ponovno priskočil 
tudi Integral avto, d. o. o., 
Jesenice, ki je za potrebe šta-
ba brezplačno posodil enega 
od svojih avtomobilov. 
Za psihosocialno pomoč 
občanom v stiski je ponovno 
po telefonu na voljo tudi 
Center za socialno delo 
Gorenjska – enota Jesenice. 
Poveljnik občinskega štaba 
Igor Arh je povedal, da so 

protokoli na lokalnem nivo-
ju, povezani s koronaviru-
som, že utečeni, glede na 
izkušnje iz prvega vala epide-
mije pa njihova posodobitev 
za zdaj ni potrebna. Takratni 
protokoli so bili, kot ugotav-
lja Arh, ustrezni, zato jih 
uporabljajo tudi ob trenut-
nem drugem valu epidemije. 
Občinski štab je v stalnem 
kontaktu tudi s Splošno bol-
nišnico Jesenice in Domom 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice, po potrebi 
jim nudi pomoč, med dru-
gim so pomoč pozvali pros-
tovoljce, ki bi pomagali v 
domu upokojencev.
'' Večina se nas zaveda izje-
mnih okoliščin, v katerih 
smo se znašli, in velikega 
pomena upoštevanja pripo-
ročil pristojnih institucij. 
Spomladi smo že dokazali, 
da skupaj zmoremo, in pre-
pričan sem, da bomo zmogli 
tudi tokrat,'' je ob tem pove-
dal župan Blaž Račič. 

V pomoč sta vključena tudi 
policija in Medobčinsko 
redarstvo in inšpektorat 
Jesenice, ki v okviru svojega 
rednega dela spremljata sta-
nje na terenu, o morebitnih 
posebnostih pa obveščata 
štab Občinski štab Civilne 
zaščite. 
V štabu so sicer sklenili, da 
sprejem dodatnih ukrepov s 
strani župana in poveljnika 
Civilne zaščite zaenkrat še 
ni potreben. 

Aktiviran štab 
Civilne zaščite

Za pomoč občanom pri dobavi osnovnih 
življenjskih potrebščin ali zdravil sta na voljo 
telefonska številka: 031 300 292 (vsak dan med 
8. in 15. uro) in elektronski naslov: korona@
virus.jesenice.si. Kontakta sta namenjena 
občankam in občanom v stiski za zagotovitev 
oskrbe, ki je ne morejo prejeti preko svojih 
sorodnikov, sosedov ali znancev. 
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Urša Peternel

Potem ko so v jeseniškem 
Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja pred tedni 
zabeležili prvo okužbo s 
koronavirusom in širjenje 
uspešno zajezili, je pred 
dnevi virus ponovno vdrl v 
dom. V začetku tedna so 
imeli okrog petdeset okuže-
nih stanovalcev, največ na 
dveh oddelkih, kjer bivajo 
stanovalci z demenco. Oba 
oddelka so spremenili v rde-
čo cono, medtem ko je za 
stanovalce z ostalih oddel-
kov rdeča cona urejena v 
večnamenski dvorani.
Po besedah v. d. direktorice 
doma Karmen Arko večina 
obolelih sploh nima simpto-
mov, nekateri imajo le neko-
liko povišano temperaturo 

in kašljajo, sicer pa je potek 
bolezni blag. Nihče od sta-
novalcev ne potrebuje bolni-
šnične oskrbe, prav tako k 

sreči nobeden od stanoval-
cev zaradi covida-19 doslej 
ni umrl. Se pa virus hitro 
širi in ga je težko zamejiti, 

pravi Arkova. V domu sproti 
testirajo tako stanovalce kot 
zaposlene, med katerimi 
imajo prav tako več okuže-
nih in so doma, se pa prvi že 
vračajo nazaj na delo. Kot 
povsod tudi pri njih prima-
njkuje zlasti bolničarjev 
negovalcev in medicinskih 
sester. Zaposleni že zdaj 
delajo v dvanajsturnih izme-
nah. V domu so tudi zado-
voljni, da imajo dobro dom-
sko zdravnico Majo Robič.
Tudi domski vsakdan je v 
tem času nekoliko prilago-
jen, stanovalci se zadržujejo 
po svojih oddelkih, kjer se 
kljub temu vsakodnevno 
izvajajo različne aktivnosti. 
Dom je zaprt za obiskovalce, 
svojci lahko s stanovalci 
vzpostavijo stik po telefonu 
ali video klicu.

Okužbe tudi med stanovalci 
doma upokojencev
Večina obolelih k sreči sploh nima simptomov, nekateri imajo le nekoliko povišano temperaturo in 
kašljajo, sicer pa je potek bolezni blag. Nihče od stanovalcev ne potrebuje bolnišnične oskrbe, prav 
tako k sreči nobeden od stanovalcev zaradi covida-19 doslej ni umrl.

Vodstvo doma in Občinski štab Civilne zaščite 
Jesenice sta se obrnila tudi na prostovoljce za 
pomoč pri stiku s svojci, družabništvo, 
posamične sprehode stanovalcev. Po besedah 
Karmen Arko so zelo veseli dosedanjega odziva 
domačinov z Jesenic, študentov, tudi dveh 
redovnic z Bleda. Vsi, ki so še pripravljeni 
pomagati, lahko to sporočijo na kontakta 
Občinskega štaba CZ Jesenice: GSM 031 300 
292 ali e-naslov: korona@virus.jesenice.si. 
Pogoji so polnoletnost, starost do 55 let ter da je 
prostovoljec zdrav. Dobrodošli so tudi 
posamezniki, ki bi lahko pomagali pri negi 
stanovalcev in so za to ustrezno usposobljeni.

Urša Peternel

V jeseniški občini, ki je po 
številu okužb s koronaviru-
som med najbolj obremen-
jenimi na Gorenjskem, so 
predstavniki Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva 
Jesenice (MIR Jesenice) ter 
jeseniške policije v zadnjih 
dneh poostrili nadzor. Nad-
zirajo prehajanje mej občin 
ter upoštevanje drugih vlad-
nih ukrepov na javnih povr-
šinah, kot so uporaba mask, 
združevanje večjega števila 
ljudi, fizična distanca ... 

Posebno pozornost namen-
jajo izletniškim točkam in 
priljubljenim lokacijam, 
kjer lahko ob lepem vreme-
nu običajno pričakujemo 
več ljudi. 
»Občanom svetujemo, da se 
glede na večjo rast okužb na 
Jesenicah v prihodnjih dneh 
kar se da zadržujejo doma, v 
krogu članov svojega gospo-
dinjstva. Še posebej pa naj se 
izogibajo mest, kjer je priča-
kovati večje število ljudi, in na 
ta način bistveno zmanjšajo 
možnost okužbe,« svetujejo 
predstavniki MIR Jesenice.

Nadzor nad nošenjem 
mask, združevanjem ...

Redarji in policisti so poostrili nadzor nad 
upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja 
koronavirusa.
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Urša Peternel

Občina Jesenice je tudi letos 
organizirala akcijo Najlepša 
cvetlična zasaditev v občini 
Jesenice. Ob zaključku akcije 
vselej poteka zaključna prire-
ditev, na kateri vsem nagra-
jencem podelijo priznanja. 
Zaradi izrednih razmer letos 
prireditve žal niso mogli izve-
sti, so pa pripravili virtualno 
predstavitev najlepših zasadi-
tev, ki je na ogled na spletni 
strani Občine Jesenice. Odlo-
čili so se tudi, da so nagrajen-
ci vsi sodelujoči, ki s skrbjo 
za lepe balkone in vrtove lep-
šajo videz občine. Priznanja 
in nagrade bodo prejeli po 
pošti. 

Priznanje v kategoriji naj-
lepši balkon v stanovanjski 
hiši so tako prejeli: družina 
Jakopič, Majda Babič, Bran-

ka Modic Šmit, Vesna Čop, 
Marija Dobravec, Jana Erzar 
Medić, Majda Hrovat, Petra 
Hrovat, Suzana Kmet, Mari-
na Koblar, Marjanca Mande-
ljc, Radojko Rajaković, Mari-
ja Reichman, Miranda Su-

šanj, Ivanka Sušnik, Andre-
ja Šebat, Zilija Djanan, 
Alenka Crnović, Jasna in 
Karina Hmeljak, Ivanka Ma-

vri, Angelca Miko, Darja Na-
gode in Lovro Gričar.
Priznanje v kategoriji naj-
lepši balkon v večstanovanj-
ski stavbi so prejeli: Radojka 
in Milan Tomič, Meta Bo-
hinc, Tončka in Mehmed 

Trako in Monika Komic.
Priznanje v kategoriji naj-
lepši cvetlični vrt so prejeli: 
Muhamed Adrović, Claudia 
Arlt, Hilda in Anton Bohak, 
Bogdana Hribar, Maja Mar-
kizeti, Ivica Svetlin, Barbara 
Žvab, Senada Draganović in 
Janez Pšenica.
Priznanje v kategoriji naj-
lepši nageljni so podelili Ivi-
ci Škufca.
Priznanje v kategoriji naj-
lepše ocvetličen poslovni 
objekt pa so letos prejeli: 
Max bar, Trgovina Štof, Tea-
-ter bar, Ejga Guest house, 
Kozmetični atelje Renata 
Benedičič, Gostilnica in piz-
zerija Chilli in Restavracija 
Kazina.

Najlepše cvetlične 
zasaditve v občini
Zaradi epidemije letos ne bo zaključne prireditve akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice, 
je pa na spletni strani Občine Jesenice na ogled virtualna predstavitev vseh sodelujočih zasaditev.

Priznanje v kategoriji najlepši balkon je med drugim prejela 
tudi Alenka Crnović.

Med prejemniki priznanj je tudi Ivanka Sušnik s svojo 
zasaditvijo.

Priznanje v kategoriji najlepši balkon v večstanovanjski 
stavbi je prejela tudi Monika Komic.

Priznanje v kategoriji najlepši cvetlični vrt je prejela tudi 
Senada Draganović.

V kategoriji najlepši balkon je nagrajenka tudi Marjanca 
Mandeljc.

Priznanje v kategoriji najlepše ocvetličen poslovni objekt je 
letos prejel tudi Tea-ter bar.

V akciji je sodeloval tudi najmlajši ljubitelj 
cvetja – Lovro Gričar z Ukove, ki je star devet let 
in je v času, ko so se šolali od doma, z velikim 
navdušenjem skrbel za ureditev svojih cvetličnih 
korit.

Janko Rabič

V zdravstvenem domu na Je-
senicah so v drugi polovici 
oktobra začeli izvajati vsako-
letno cepljenje proti gripi. 
Glede na priporočila zdra-
vstvene stroke, aktualno epi-

demiološko situacijo in dej-
stvo, da je letos za vse brez-
plačno, je bilo pričakovano 
večje zanimanje kot pretekla 
leta. Cepiva je povsod hitro 
zmanjkalo. Po sporočilih z 
NIJZ bodo sredi novembra 
dobili novo pošiljko, že sedaj 
pa napovedi, da ga bo dovolj 
za vse, niso obetavne. 
Po besedah glavne medicin-
ske sestre v Zdravstvenem 
domu Jesenice Ester Šker-
janc so v lanskem letu v ob-
čini Jesenice cepili 1370 lju-
di. Letošnje odmerke cepiv 
so porabili v vsega petih 

dneh. Na Jesenicah so jih 
imeli na voljo 870, v sose-
dnjih zdravstvenih enotah 
pa v Žirovnici 200 in v 
Kranjski Gori 150 odmer-
kov. Naročanje letos poteka 
prek osebnih zdravnikov in 
povpraševanje je še naprej 

veliko. Že zdaj imajo zapol-
njene termine do 10. no-
vembra. Vse doslej naroče-
ne ljudi, ki niso bili cepljeni, 
so po telefonu, elektronski 
pošti in navadni pošti obve-
stili, da cepivo trenutno ni 
na voljo. Prav tako bodo 
enak način obveščanja o ter-
minih cepljenja uporabili, 
ko bo na voljo nova pošiljka. 
Ponovno bo mogoče tudi 
naročanje pri osebnem 
zdravniku. Vse informacije 
bodo na voljo tudi na spletni 
strani Zdravstvenega doma 
Jesenice. 

Cepivo proti gripi 
spet sredi meseca
Cepiva je tudi na Jesenicah zmanjkalo, saj je 
povpraševanje zelo veliko. Sredi meseca bodo v 
ZD Jesenice dobili novo pošiljko, na cepljenje pa 
se je treba naročiti pri osebnem zdravniku.

Cepljenje proti gripi poteka v sejni sobi v pritličju 
Zdravstvenega doma Jesenice.

Urša Peternel

Prejšnji teden je Občina Je-
senice začela obnovo vodo-
voda na Cesti Slavka Likovi-
ča na Slovenskem Javorniku 
skupaj z obnovo hišnih pri-
ključkov za sedem objektov 
ob trasi. Poleg vodovoda 
bodo obnovili tudi cestno 
razsvetljavo, hkrati pa bo 
podjetje Elektro Gorenjska 
obnovilo elektro kabelsko 
kanalizacijo. 
Glavnina del bo potekala na 
odseku od Ulice Srečka Ko-
sovela 12 do Ceste Slavka 
Likoviča 3 in naprej po Cesti 
Slavka Likoviča od hišne šte-
vilke 3 do hišne številke 6 
ter se zaključila na zelenici 
za objektom Savska cesta 4, 
kjer se novi odsek vodovoda 
priključuje na obstoječi vo-
dovod. Pogodbena vrednost 
investicije znaša dobrih de-
vetdeset tisoč evrov z DDV, 

ki jih bo Občina Jesenice v 
celoti zagotovila iz svojega 
proračuna. Dela bodo do-
končana najkasneje do 15. 
decembra letos. 
»V času investicije je predvi-
dena popolna zapora Ceste 
Slavka Likoviča med hišni-
ma številkama 3 in 6. Izvaja-
lec gradbenih del, podjetje 
HIS, d. o. o., iz Ljubljane, bo 
zagotavljal peš dostop do 
stanovanjskih objektov, in 
če bo mogoče, tudi dostop z 
avtomobilom. V času gra-
dnje bo moten promet tudi 
na širšem delu območja gra-
dnje, predvsem zaradi tran-
sporta gradbenega materiala 
na gradbišče in z njega,« so 
sporočili z Občine Jesenice, 
kjer se prebivalcem tamkaj-
šnjega območja že vnaprej 
zahvaljujejo za razumevanje 
in upoštevanje prometne ter 
druge signalizacije na grad-
bišču. 

Začela se je obnova 
vodovoda na Likovičevi
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Urša Peternel

»Očitno imamo v našem 
gledališču epidemijo pre-
mier in epidemijo odpove-
di. Že v marcu so bile kar 
tri predstave tik pred izbru-
hom. Pa jih je covid-19 zau-
stavil. A če je 17. marca Sla-
stni mrlič za las zamudil 
vlak v večnost (16. marca 
opolnoči je začel veljati 
odlok o prepovedi, 17. naj bi 
bila premiera), je tokrat 
'mrlič' za štiri ure prehitel 
odlok ...« S temi besedami 
je Branka Smole, direktori-
ca Gledališča Toneta Čufar-
ja, opisala 'infarktne' raz-
mere v jeseniškem gledali-

šču v zadnjih tednih in 
mesecih. Še dva dni pred 
načrtovano premiero niso 
vedeli, ali bo groteskna 
komedija Slastni mrlič v 
izvedbi mladinske skupine 
VI2 lahko zaživela na odru 
ali ne. K sreči je vladni 
odlok, ki prepoveduje tudi 
vse kulturne prireditve, 
začel veljati šele opolnoči, 
premiera se je začela ob pol 
osmih zvečer ... In izplačalo 
se je, pravi Smoletova, kajti 
mladinci so navdušili. 
Slastni mrlič je groteskna 
komedija Matjaža Zupanči-
ča, ki v železniško čakalni-
co postavlja devet ljudi, ki 
bi si bili težko bolj različni 

med seboj. V ospredju nji-
hove pozornosti je Nezna-
nec, ki buri duhove sleher-
nemu liku ... 
Predstava je prvi režijski 
projekt Gašperja Stojca, ki 
je jeseniškemu gledališču 
zapisan že od mladih nog, 
tokrat pa se je prvič preiz-
kusil tudi kot režiser pred-
stave za odrasle. Pri tem je 
imel izvrstnega mentorja 
Vida Klemenca. 
Režiser je povedal: »V pol 
leta smo šli čez kar štiri 
alternacije, to je menjave 
igralcev. Predstavo smo že 
pokopali, pa smo ugotovili, 
da jo imamo preveč radi, in 
se odločili, da se bomo bori-

li zanjo ...« In še: »Hvala, 
Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice, za to priložnost, 
da lahko tako mlad in neiz-
kušen preizkušam talente v 
tako dobro opremljeni dvo-
rani s profesionalnimi 
sodelavci. Hvala, VI2 – 
Mladinska gledališka sku-
pina, ker lahko delam z 
mladimi sposobnimi igral-
ci, ki so se zmožni spopada-
ti z zahtevnejšimi besedili 
...« 
Vse napovedane ponovitve 
žal odpadejo – do nadaljnje-
ga ... A kot pravi Branka 
Smole: »Upamo, da naš 
'mrlič' ne bo predolgo poči-
val v miru ...«

»Mrlič« za nekaj ur prehitel 
odlok o prepovedi
V jeseniškem gledališču jim je samo štiri ure, preden je začel veljati odlok o prepovedi kulturnih dogodkov, uspelo premierno uprizoriti predstavo Slastni 
mrlič. Kot režiser se je prvič predstavil Gašper Stojc. Predstavo so v zadnjega pol leta že pokopali, a so se na koncu borili zanjo in – navdušili.

Groteskna komedija Slastni mrlič je režijski prvenec 
Gašperja Stojca. / Foto: Karmen Zalokar

V predstavi igrajo: Zala Konda, Manca Bertoncelj, Aljaž Pohar, Philip Sodja, Anja Dolar, Sara Ravnik, Jon Ažman, Ana Čop 
in Krištof Marij Čušin.

Urša Peternel

V razstavnem salonu Dolik 
je do 24. novembra na ogled 
razstava akvarelov Franca 
Berceta. Umetnostni zgodo-
vinar Boštjan Soklič ga je 
označil za enega zanimivej-
ših sodobnih gorenjskih 
likovnih ustvarjalcev. Svojo 

izbrano slikarsko tematiko 
običajno predstavlja v zak-
ljučenih krajinskih in figu-
ralnih ciklih, je zapisal 
Soklič. 
Avtor je dolgoletni član 
Dolika, doslej je razstavljal 
na številnih skupinskih in 
samostojnih razstavah v Slo-
veniji in tujini.

V Doliku razstava 
akvarelov

Franc Berce se predstavlja z akvareli.

Urša Peternel

»Triintrideseti Čufarjevi 
dnevi bodo! Kot narekuje 
situacija – virtualni! Gledal-
ci si bodo predstave ogledali 
prek video povezave, vsaka 
predstava bo na ogled na 
svoj tekmovalni dan,« je 
sporočila direktorica Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jeseni-
ce Branka Smole. Festival 
ljubiteljskih gledališč bo 
potekal med 14. in 19. 

novembrom, selektor Anže 
Virant pa je za tekmovalni 
del izbral šest predstav, ki se 
bodo potegovale za Čufarje-
ve plakete in denarno nagra-
do. To so črna komedija/
drama Orkester v izvedbi 
GD Cuker teater Portorož; 
Ta veseli dan ali Kaj takega 
se lahko zgodi samo v Idriji 
v izvedbi Dramatičnega 
društva Idrija in male gleda-
liške šole GJV Idrija; Strasti, 
laži in maček v žaklju v izve-

dbi KD Loški oder Škofja 
Loka; avtorska predstava ! v 
izvedbi Jana Podbrežnika in 
Luke Piletiča; Visoška kroni-
ka v izvedbi KD Dr. Ivan 
Tavčar, Poljane nad Škofjo 
Loko, ter Vozi, Miško v izve-
dbi Igralske skupine pri 
GTČ Jesenice.
Občinstvo bo imelo mož-
nost glasovanja na spletni 
strani jeseniškega gledališ-
ča, glasovala pa bo tudi tri-
članska strokovna žirija, ki 

bo odločala o prejemniku 
plakete za najboljšo žensko 
in moško vlogo ter o najbolj-
ši predstavi v celoti, ki prej-
me tudi denarno nagrado. 
Kot ob tem pravi Branka 
Smole: »Zretje v ekran seve-
da ni primerljivo s tem, da 
se lahko večer za večerom 
srečamo v dvorani gledališ-
ča, pokramljamo v avli ... Pa 
vendar – Čufarjevi dnevi 
bodo, 33. virtualni in 34. 
spet realni ...«

Čufarjevi dnevi bodo virtualni
Šest tekmovalnih predstav bo na ogled na spletni strani, gledalci bodo tudi glasovali z elektronskimi 
glasovnicami.

Urša Peternel

Potem ko so bili zaradi 
ukrepov vlade za nekaj časa 
prisiljeni zapreti vse enote, 
je zdaj Občinska knjižnica 
Jesenice ponovno odprta. V 
ponedeljek so odprli tri več-

je enote, in sicer Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica. 
Manjše enote (Mojstrana, 
Gozd - Martuljek, Rateče, 
Koroška Bela, Hrušica) za 
zdaj ostajajo zaprte. Obisko-
valce prosijo, da v knjižnico 
vstopajo posamično, nosijo 

masko in upoštevajo varno-
stno razdaljo. Še vedno pri-
poročajo izposojo e-knjig na 
portalu Biblos, uporabo 
e-revij in e-časopisov in upo-
rabo oddaljenega dostopa do 
elektronskih zbirk. Omogo-
čajo tudi spletni vpis za upo-

rabo e-gradiv, morebitni 
dolg do knjižnice pa je 
mogoče poravnati s splet-
nim plačilom. Delovanje se 
bo tudi v prihodnje sproti 
prilagajalo uradnim navodi-
lom, pravijo v Občinski knji-
žnici Jesenice. 

Knjižnice so lahko spet odprte



Šport

7Jeseniške novice, petek, 6. novembra 2020

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

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

KOŠARKA
Tretji zaporedni poraz
Pred prisilnim odmorom so košarkarji Enos Jesenice doži-
veli še tretji zaporedni poraz. S 94 : 84 so izgubili v Tolminu. 
Odločilnih je bilo prvih 20 minut, saj so gostitelji odšli na 
odmor s prednostjo 20 točk (54 : 34). V 3. ligi zahod je na 
vrhu ljubljanski Slovan z vsemi štirimi zmagami, kar jim je 
prineslo 8 točk. Med dvanajstimi ekipami so Jeseničani na 
osmem mestu s 5 točkami.

NOGOMET
Pred premorom zmaga
Do premora zaradi koronavirusa so nogometaši SIJ Acroni 
Jesenic odigrali še dve tekmi. V prestavljeni tekmi 6. kola so 
doma izgubili sosedski derbi z ekipo Bled Hirter. Gostje so 
slavili minimalno zmago z 1 : 0. V zadnji tekmi pred prisilno 
prekinitvijo so doma igrali z ekipo Velesovo-Cerklje in zma-
gali s 4 : 2. Po dvakrat sta zadela Mario Bučič in Mario Be-
šič. Na vrhu gorenjske lige je Britof z 22 točkami. Drugi je 
Bled Hirter s 15 točkami. Sledita SIJ Acroni Jesenice in Viso-
ko s 14 točkami. Selekcija U-15, ki igra v 1. ligi zahod, je do-
živela še enajsti poraz. Doma so izgubili z ekipo Tinex Šen-
čur s 4 : 1.

ODBOJKA
V drugo gladka zmaga
Po tesnem porazu z 2 : 3 na uvodni tekmi proti Ptujčankam 
so odbojkarice Jesenice mladi v 3. ligi v drugi tekmi dosegle 
maksimalno zmago. S 3 : 0 (15, 19, 12) so premagale drugo 
ekipo kranjskega Triglava.

HOKEJ MLADI
Uspešni v Državnem prvenstvu in v IHL
Hokejisti Hidria Jesenice so do prejšnjega vikenda odigrali 
še dve tekmi. V državnem prvenstvu so po kazenskih strelih 
doma premagali Celje s 4:3. Uspeh so nadgradili v IHL, kjer 
so doma, prav tako s 4:3, a tokrat v rednem delu, premagali 
zaloško ekipo Slavija Junior.

Šport na kratko

V knjigi je 
opisana zanimiva 
življenjska 
zgodba dr. 
Franca Kosela, 
od rojstva 
na Mišačah 
do življenja 
v Ljubljani in 
vrnitve v rojstni 
kraj, ter tudi 
njegovo bogato 
znanstveno 
delo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.
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Matjaž Klemenc

Koronavirus je močno pose-
gel v šport in tudi hokej ni 
nobena izjema. Če pogleda-
mo v slovenski hokejski pro-
stor, sta bili normalno odi-
grani tradicionalna blejska 
Poletna liga in Pokal Slove-
nije. Dokaj normalno se je 
začela Alpska liga, kjer med 
16 klubi iz Avstrije in Italije 
najdemo tudi dva slovenska 
kluba – HDD SIJ Acroni Je-
senice in ljubljansko SŽ 
Olimpijo. V uvodnem delu, 
kjer so bile ekipe razdeljene 
v štiri skupine po štiri ekipe, 
so jeseniški hokejisti odigra-
li pet tekem. Tri tekme (po-
raz z Olimpijo s 6 : 1 in ne-
odločen rezultat doma 2 : 2 
ter zmaga doma s 5 : 0 proti 
drugi ekipi Linza) smo že 
»obdelali« v prejšnji številki. 
Povratno tekmo v Linzu so 
gostitelji odigrali bolje. V za-
dnjo minuto sta šli ekipi po-
ravnani, rezultat je bil 2 : 2. 
Gostitelji so si želeli vsaj pre-
stižno zmago, a z dvema 
prejetima zadetkoma so 
ostali popolnoma praznih 
rok. Jeseničani so z dvema 
zmagama prišli do prvih 
treh točk v Alpski ligi v leto-
šnji sezoni. Tretji naspro-
tnik Jesenic v uvodnem delu 
je bila druga ekipa celovške-
ga KAC-a. Jeseničani so do-
bro delo opravili v Celovcu 
in »prvi polčas« dobili s 3 : 2. 
»Drugi polčas« žal ni bil od-
igran, saj so Celovčani spo-
ročili, da imajo v ekipi težave 
s koronavirusom. 

Varovanci trenerja Mitje Ši-
vica so odigrali še tekmo dr-
žavnega prvenstva. V doma-
či dvorani so brez težav pre-
magali ekipo Slavija Junior 
z rezultatom 5 : 1. Le kdo si 
je mislil, da se bodo začele 
zdravstvene težave v aktual-
nem zmagovalcu Pokala 
Slovenije. Žreb na prvi tek-
mi rednega dela je Jeseniča-
nom prinesel gostovanje v 
Lustenau. Že zjutraj je na 
dan tekme iz jeseniškega 
kluba prišla novica, da so se 
štirje igralci ponoči počutili 
slabo in iz preventivnih ra-
zlogov so dolgo potovanje 
morali odpovedati. Žal je 
bilo nadaljevanje, kar se tiče 
zdravstvenega stanja v eki-

pi, še bolj črno. Sredi tedna 
je prišla novica, da je že 
enajst predstavnikov HDD 
SIJ Acroni Jesenice okuže-
nih. Negativna krivulja se je 
še močno dvignila in število 
se je povzpelo na dvajset 
članov. Popolnoma jasno je 
bilo, da bosta tekmi ob kon-
cu tedna (doma bi morali 
gostiti Feldkirch in Kitzbü-
hel), odpovedani. Od 29 te-
stov jih je bilo devet negativ-
nih. Vsi okuženi igralci so 
bili poslani v samoizolacijo, 
zdravi pa so opravljali indi-
vidualne treninge po navo-
dilih trenerja. Vodstvo Ice 
hokey league (EBEL liga) se 
je odločilo za prekinitev 
lige. Zakaj iste poti ni ubra-

lo tudi vodstvo Alpske lige? 
Prejšnji teden, od 29. do 31. 
oktobra, so bile odigrane le 
štiri tekme. Liga se ni niti 
dobro začela, pa se že zdaj 
sprašujemo, ali bo sploh re-
gularna. Nihče ne ve, ali bo 
koronavirus popustil in kdaj 
bo lahko liga stekla normal-
no. Vsaj v decembru bi ta 
morala steči normalno, si-
cer si težko predstavljamo, 
kako bi vse ekipe odigrale 
trideset tekem v rednem 
delu in še končnico. V na-
sprotnem primeru bo leto-
šnja sezona vprašljiva. Lan-
sko sezono je bila liga preki-
njena pred prvimi tekmami 
četrtfinala in se je končala 
brez zmagovalca.

Koronavirus v vrstah 
HDD SIJ Acroni
Po prestavljeni uvodni tekmi rednega dela v gosteh pri moštvu Lustenau so jeseniški hokejisti zaradi 
koronavirusa prejšnji konec tedna morali odpovedati še domači tekmi s Feldkirchom in Kitzbühlom.

Člani HDD SIJ Acroni Jesenice so že drugo leto zapored sodelovali v rožnatem oktobru. Z 
licitacijo rožnatih dresov jim je letos uspelo zbrati kar 2799 evrov, ki jih bodo podarili 
združenju za ozaveščanje o raku dojk Europa Donna Slovenija. / Foto: Domen Jančič

www.gorenjskiglas.si

Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas
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»Nikoli me ni bilo sram, da 
sem odvisen od pomoči Rde-
čega križa. Resnično globo-
ko cenim njihovo požrtvo-
valno delo, predvsem pa 
iskreno sočutje in prijazne 
spodbude,« pravi Uroš Pav-
lič z Jesenic, eden od upora-
bnikov paketov pomoči Rde-
čega križa Slovenije. Brez 
sramu odkrito govori o svoji 
življenjski zgodbi, ko je kot 
nadarjen hokejist, državni 
reprezentant, na tekmi z 
ljubljansko Olimpijo doživel 
hud padec na glavo. V tre-
nutku je bilo konec sanj o 
nastopu na zimskih olimpij-
skih igrah v Sarajevu in za 
kar nekaj časa ga je poškod-
ba pahnila tudi v brezno 
hude depresije. V stiski, ki 
se je odrazila tudi na drugih 
področjih življenja, se je bil 

prisiljen po pomoč obrniti 
tudi na jeseniški Rdeči križ. 
Redno prihaja po pakete s 
hrano, ob tem pa mu, kot 

pravi, veliko pomenijo tudi 
tople besede zaposlenih in 
prostovoljcev. Sam je uteho 
in pot našel tudi v veri, kot 
Jehovova priča.

V stiski upokojenci, 
samohranilci, priseljenci ...
Kot je povedala Rina Beravs 
Zor iz jeseniškega območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža Slovenije, pomoč v obliki 
paketov s hrano uporabni-
kom olajša najhujšo social-
no stisko. Med uporabniki 
so tako upokojenci kot 
samohranilci in družine. 
Številni upokojenci imajo 
nizke pokojnine; dokler sta 
pokojnini dve, še nekako 
gre, po smrti enega od 
zakoncev pa je z eno nizko 
pokojnino težko preživeti. 
Po pomoč prihajajo tudi 
družine, kjer je eden od star-

šev brez dela ali pa sicer 
delata oba starša, a imata 
oba nizki plači in ti ne zado-
ščata za normalno preživet-

je. Iz meseca v mesec se tež-
ko prebijajo tudi samohra-
nilke oziroma samohranilci, 
ki sami skrbijo za otroke. 
Med uporabniki na Jeseni-
cah je tudi veliko priseljen-
cev, njihova socialna stiska 
se običajno začne kazati 
novembra ali decembra, ko 
se zaključi sezona v gradbe-
ništvu, in potem pridejo po 
pomoč na Rdeči križ. 

Prag revščine v Sloveniji
V Sloveniji je v letu 2019 z 
dohodkom, nižjim od praga 

tveganja revščine, živelo 12 
odstotkov ali 243 tisoč ljudi, 
kažejo podatki Statističnega 
urada. Letni prag tveganja 
revščine za enočlansko gos-
podinjstvo je v Sloveniji v 
letu 2019 znašal 8440 
evrov, mesečni pa 703 evre. 
To pomeni, da so bile osebe, 
katerih neto razpoložljivi 
dohodek na odraslo osebo 
na mesec je bil nižji od 703 
evre, izpostavljene tveganju 
revščine.
Najbolj izpostavljene nevar-
nosti, da zaidejo v revščino, 
so ženske, predvsem starej-

še od 65 let, s starostjo pa se 
ta številka še viša. Med žen-
skami, starejšimi od 75 let, 
je že skoraj vsaka tretja izpo-
stavljena nevarnosti, da 
pade pod prag revščine. Gle-
de na tip gospodinjstva so v 
najslabšem položaju eno-
članska, saj kar 38 odstotkov 
oseb iz teh gospodinjstev 
živi pod pragom revščine. 
Med gospodinjstvi z vzdrže-
vanimi otroki pa so v naj-
slabšem položaju osebe v 
enostarševskih gospodinj-
stvih z vsaj enim vzdrževa-
nim otrokom.

»Ni me sram, da sem 
odvisen od pomoči«
Jeseničan Uroš Pavlič že vrsto let prihaja po pomoč na jeseniški Rdeči križ. Zaradi spleta življenjskih okoliščin se je znašel tudi 
v socialni stiski, a prositi za pomoč ga ni bilo nikoli sram. V Sloveniji pod pragom revščine živi že vsak osmi prebivalec.

Po pakete s hrano prihajajo upokojenci, priseljenci, družine z nizkimi dohodki ... 

Sedemnajsti oktober je bil mednarodni dan boja 
proti revščini. V letu 2019 je bila stopnja 
tveganja revščine v Sloveniji 12-odstotna. To 
pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga 
tveganja revščine, živelo približno 243 tisoč 
prebivalcev Slovenije oziroma vsak osmi 
prebivalec.

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

Jesenski meseci ozaveščanja o raku
Rakasta obolenja so eden 
vodilnih svetovnih vzrokov 
smrtnosti, pri slovenskih 
moških celo na prvem mes-
tu, pri ženskah na drugem, 
takoj za srčno-žilnimi obole-
nji. Vsako leto zaradi raka 
umre 9,6 milijona ljudi. 
Raka je vedno več, res pa je 
tudi, da danes vemo o njem 
več, kot smo kadarkoli prej. 

Kaj je rak?
Naša telesa so sestavljena iz 
milijard celic. Celice so tako 
majhne, da jih lahko vidimo 
le pod mikroskopom. Celice 
se združujejo in sestavljajo 
tkiva in organe naših teles. 
Rak je bolezen, pri kateri gre 
za nenormalno delitev celic, 
ki so zelo agresivne, imajo 
lastni žilni sistem, se nekon-
trolirano množijo in imajo 
lastnost razsejanosti ali meta-
staziranja. Rake razvrščamo 
glede na vrsto celice, v kateri 
se začnejo: karcinomi – raki, 
ki se začnejo v koži ali v tki-

vih, predstavljajo osemdeset 
odstotkov vseh rakov; sarko-
mi – raki, ki se začnejo v 
vezivnih ali podpornih tkivih, 
kot so kosti, hrustanec, maš-
čoba, mišice ali krvne žile; 
levkemija – rak, ki se začne v 
krvnem tkivu, kot je kostni 
mozeg, in povzroči nastanek 
nenormalnih krvnih celic ter 
preide v kri, torej ni v obliki 
bul ali zatrdlin; limfomi in 
mielomi – raki, ki se začnejo 
v celicah imunskega sistema. 
Nekaj statističnih podatkov 
registra raka Republike Slo-
venije (vir: www.Slora, 2017): 
za rakom zboli letno okrog 15 
tisoč Slovencev, skoraj osem 
tisoč moških in več kot 
sedem tisoč žensk, umre pa 
jih več kot šest tisoč. Sto tisoč 
ljudi med nami je že kdaj 
zbolelo za enim od rakov. 
Najbolj so ogroženi starejši, 
od vseh bolnikov, zbolelih 
leta 2017, je bilo več kot šest-
deset odstotkov starejših od 
65 let. Ker se slovensko pre-

bivalstvo stara, je samo zara-
di vedno večjega deleža sta-
rejših pričakovati, da bo 
novih primerov raka še več. 
Najpogostejši raki pri nas so: 
rak kože, prostate, debelega 
črevesa in danke, pljuč in doj-
ke. Ti so leta 2017 predstav-
ljali šestdeset odstotkov vseh 
ugotovljeni rakov. Povezani 
so z nezdravim življenjskim 
slogom, čezmernim sončen-
jem, nepravilno prehrano, 
kajenjem in čezmernim pit-
jem alkoholnih pijač. Pri 
moških je na prvem mestu 
rak prostate, sledita nemela-
nomski rak kože in rak pljuč, 
pri ženskah je nemelanom-
ski kožni rak prehitel raka 
dojke, sledita pljučni rak in 
rak debelega črevesa in dan-
ke. Najboljše petletno preži-
vetje je pri moških pri raku 
na modih, prostati, ščitnici, 
melanomu in Hodginovem 
limfomu, pri ženskah pa pri 
raku na ščitnici, melanomu, 
Hodginovem limfomu, dojki 

in materničnem telesu. V 
Sloveniji imamo odlične pre-
sejalne programe za zgodnje 
odkrivanje predrakastih spre-
memb: Dora, Zora in Svit. 
Program Zora je namenjen 
zgodnjemu odkrivanju pred-
rakastih sprememb na 
materničnem vratu, na bris 
materničnega vratu so h 
ginekologu vsaka tri leta vab-
ljenje ženske med 20. in 64. 
letom. Program Dora je 
namenjen zgodnjemu odkri-
vanju predrakavih in rakavih 
sprememb na dojkah. Na 
Zgornjem Gorenjskem se 
mamografija (slikanje dojk) 
izvaja v mobilni enoti pri 
Splošni bolnišnici Jesenice. 
Vsaki dve leti so vabljenje 
ženske med 50. in 69. letom. 
V program Svit (zgodnje 
odkrivanje predrakavih spre-
memb na debelem črevesu 
in danki – ugotavljanje prikri-
te krvavitve v blatu) so povab-
ljeni vsi od 50. pa do 74. leta 
starosti in sicer vsaki dve leti, 

po sistemu parno leto – par-
na letnica rojstva.
Jesenski meseci ozaveščajo 
in nas vabijo k zavedanju, da 
najprej na osebni ravni in 
tudi kot družba lahko prispe-
vamo k zmanjšanju deleža 
rakastih obolenj in skupne-
mu boju proti raku. Zlati sep-
tember ozavešča o otroških 
rakih. Teh je na srečo malo, 
močno pa zaznamujejo mla-
da otroška življenja in njiho-
ve starše. Rožnati oktober je 
namenjen ženskam in pre-
ventivi za raka na dojkah, 
brkati november preventivi 
za moške rake. 
Pozitivne misli in posledično 
pozitivna dejanja vsakega 
posameznika naj postanejo 
del skupnosti, skupnost dru-
žbe, družba pa je del pomem-
bnega javnega in globalnega 
delovanja v smislu krepitve 
in ohranjevanja zdravja in 
zdravega življenjskega sloga 
za zdravo staranje s čim manj 
raka.
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Z Občine Jesenice obvešča-
jo uporabnike kolesarskega 
sistema Gorenjska.bike, da 
je kolesarski sistem na Jese-
nicah zaprt. Čez zimo ne 
bosta mogoča izposoja in 
vračilo koles v kolesarnicah 
na območju občine Jeseni-
ce. Kolesarski sistem bodo 
predvidoma ponovno odprli 
spomladi prihodnje leto.

Kolesarski sistem 
pozimi zaprt

V okviru različnih aktivnosti 
rožnatega oktobra je zdru-
ženje Europa Donna Slove-
nija z Zdravstvenovzgojnim 
centrom, ki deluje v okviru 
Zdravstvenega doma Jese-
nice, 5. oktobra pripravila 
šestminutni test hoje. Zara-
di epidemioloških razmer in 
spoštovanja priporočenih 
ukrepov je bilo število sode-
lujočih omejeno. Članica 
izvršnega odbora združenja 
Evropa Donna Rina Klinar je 
k udeležbi povabila svetnice 
jeseniškega občinskega sve-
ta. Vabilu se je odzvala 
polovica, Edina Džamasta-
gić, Maja Razingar, Maja 
Otovič in Vera Pintar. Test 
je oblika preverjanja telesne 
zmogljivosti, z rezultati pa 
vsak posameznik na enosta-
ven način lahko oceni svoje 
fizično stanje oziroma zdra-
vnikom in terapevtom 
pomaga pri diagnostiki 
zdravstvenih stanj. Maja 
Razinger je po opravljenem 
testu dejala: »Z veseljem 
sem se odzvala vabilu, saj 
tako lahko preveriš svoje 
zdravstveno stanje. Sama 
sem imela infarkt in ti rezul-
tati so pokazali, da je sedaj 
z menoj v redu. Rada se 
udeležujem takšnih prever-
janj, to priporočam tudi 
drugim, saj tako nekaj nare-
dijo za svoje zdravje.«

Občinske svetnice na 
testu hoje
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Skupina žensk iz drugih 
kulturnih okolij, ki na 
Ljudski univerzi Jesenice 
sodeluje v projektu Social-
na aktivacija, je v oktobru 
izdelovala spominske ozi-
roma žalne kamne, ki so 
jih potem pred prvim no-
vembrom brezplačno delile 
pred pokopališčem na Blej-
ski Dobravi. Kamni naj bi 
nadomestili plastične sveče 
na grobovih.
Na idejo o poslikavi spomin-
skih kamnov je prišla men-
torica na Ljudski univerzi 
Jesenice Polona Knific, ki je 
pred leti izdelala takšne ka-
mne in z njimi nadomestila 
sveče na grobovih svojih 

najbližjih. Kot je povedala, 
so spominski kamni izvirni 
in zelo obstojni, lepo pa se 
vklapljajo tudi v njihov de-
lovno-učni projekt, katerega 
namen je tudi zmanjšanje 
porabe plastike. Tako so 
udeleženke v preteklosti že 
šivale pralne vrečke za sadje 
in zelenjavo iz odpadnih 
materialov, ki so jih prav 
tako brezplačno razdelile 
med Jeseničane. 
Poslikava kamnov je bila 
tako njihov drugi ekološki 
projekt, nabrale so jih ob 
Savi na Jesenicah, nanje pa 
so narisale žalne oziroma 
spominske motive, kot so 
svečke, angelčki ... Po bese-
dah Polone Knific so za ude-
leženke pred tem pripravili 

tudi delavnico, ki jo je vodila 
Mojca Ahčin Rozman, na 
njej pa so se naučile tehnik 
poslikave. 
Udeleženke projekta sicer 
prihajajo iz različnih držav, 
od Bosne, Kosova, Filipinov, 
Poljske, Ukrajine, Bolgarije 
do Makedonije, skupno pa 
jim je, da slabo znajo slo-
vensko in da so brezposel-

ne. V programu jih spodbu-
jajo, da pridobijo nova zna-
nja in veščine, pa tudi samo-
zavest, da se lažje vključuje-
jo v okolje in morda najdejo 
tudi zaposlitev. 
In kot je s ponosom poveda-
la Polona Knific, sta od 15 
udeleženk dve že našli služ-
bo, in sicer v bohinjskem 
podjetju.

Žalni kamni namesto 
sveč na grobovih
Skupina žensk iz drugih kulturnih okolij je pod okriljem Ljudske univerze Jesenice pred prvim 
novembrom izdelala žalne kamne, ki naj bi nadomestili plastične sveče na grobovih.

Gospa Fata, ki se je na Jesenice priselila s Kosova, je ena 
od udeleženk projekta, ki je namenjen socialni aktivaciji 
žensk iz drugih kulturnih okolij, ki živijo na Gorenjskem.

Ročno poslikani unikatni žalni kamni so lahko izvirno 
nadomestilo za plastične sveče.

Sanela Pivač, mag. zdr. 
nege, višja 
predavateljica, 
Fakulteta za zdravstvo 
Angele Boškin

Pomagajmo rešiti življenje
Teče že osmo leto, odkar je 
bil 16. oktober razglašen za 
evropski dan oživljanja, in 
tretje leto, odkar se je dogo-
dek razširil po obsegu sode-
lujočih držav in se preime-
noval v svetovni dan oživlja-
nja. 
Zadnje raziskave kažejo, da 
se vse manj laikov odloča 
nuditi temeljne postopke 
oživljanja osebi v srčnem za-
stoju v času epidemije koro-
navirusa, četudi je ta oseba 
njihov znanec, družinski 
član. Zato so letos naslovili 
tudi to temo, pereča vpraša-
nja v povezavi z njo ter prila-
gojene smernice za oživlja-
nje v času epidemije CO-
VID-19.
Zgodnje oživljanje je ključ-
no za preživetje osebe v srč-
nem zastoju, zato si številne 
države prizadevajo povečati 
delež laične populacije, ki bi 
pristopila k osebi, ki je v srč-
nem zastoju, in začela oži-
vljanje. Najbolj pogosti ra-
zlogi, da očividci ne pristo-
pijo k oživljanju osebe v 

srčnem zastoju, so neprepo-
znavanje znakov srčnega za-
stoja ter pomanjkljivo zna-
nje, strah pred okužbo in 
strah, da bi med samim oži-
vljanjem prišlo do napake 
oziroma poškodbe. Takoj-
šnji začetek oživljanja lahko 
podvoji ali celo štirikrat po-
veča verjetnost preživetja po 
srčnem zastoju. V Sloveniji 
po zadnjih podatkih 30 od-
stotkov očividcev začne te-
meljne postopke oživljanja 
(TPO), kar nas uvršča v spo-
dnjo tretjino evropskih dr-
žav.
Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin (FZAB) si 
prizadevamo povečati delež 
laične populacije, ki bi zače-
la oživljanje, zato skupaj z 
Občino Jesenice izvajamo 
projekt Pomagajmo rešiti ži-
vljenje, katerega izvajalci so 
študenti. S projektom želi-
mo ozavestiti laično popula-
cijo o pomenu oživljanja ob 
srčnem zastoju, saj lahko 
preživetje in kakovost življe-
nja preživelih povečamo le z 

ozaveščanjem laične popu-
lacije o temeljnih postopkih 
oživljanja (TPO) z uporabo 
avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja (AED).
V raziskavi, ki smo jo izve-
dli med laično populacijo v 
občini Jesenice, ki je bila 
predhodno poučena o TPO-
-ju z uporabo AED-ja s stra-
ni študentov FZAB, smo 
želeli ugotoviti znanje laič-
ne populacije o TPO-ju z 
uporabo AED-ja glede na 
obdobje izvedenega izobra-
ževanja o oživljanju. Razi-
skavo smo izvedli pred izo-
braževanjem, neposredno 
po njem ter dva meseca po 
izobraževanju. Ugotovili 
smo, da se je teoretično zna-
nje laične populacije nepo-
sredno po izvedenem izo-
braževanju pri skoraj vseh 
trditvah o oživljanju ter po-
znavanju in uporabi AED-ja 
izboljšalo. Precej opazno se 
je znanje izboljšalo pri trdi-
tvah o frekvenci stiska pr-
snega koša ter pristopu do 
utopljenca in pri poznava-

nju AED-ja. Po dveh mese-
cih se je znanje udeležencev 
raziskave pri trditvi o ukre-
panju utopljene osebe zna-
tno poslabšalo. Presenetil 
nas je nizek odstotek pravil-
nih odgovorov neposredno 
in dva meseca po izobraže-
vanju pri trditvi o razmerju 
med stiski prsnega koša in 
izvajanjem umetnega diha-
nja, prav tako se je znižal 
odstotek pravilnih odgovo-
rov glede poznavanja tele-
fonske številke nujne medi-
cinske pomoči.
Rezultati izvedene raziskave 
kažejo, da je izobraževanje 
nujno treba izvajati in konti-
nuirano obnavljati tudi v 
prihodnje, saj ima velik 
družbeni vpliv. Za pridobi-
tev ustreznih znanj je treba 
večkrat ponoviti postopke 
oživljanja v manjših skupi-
nah. Dejstvo pa je, da je tre-
ba izobraževanje začeti čim 
prej, saj so mladi zelo doje-
mljivi za novosti in odgovor-
nosti, kjer je treba izkazati 
pogumno delovanje.

Z mrežo usposobljenih lai-
kov v lokalni skupnosti bomo 
vplivali na prepoznavo zna-
kov srčnega zastoja, večjo 
pripravljenost za oživljanje 
sočloveka, zmanjševanje 
strahu, da bi med samim 
oživljanjem prišlo do napake 
oziroma poškodbe. Po-
membno je redno usposa-
bljanje o TPO-ju, širjenje 
znanja in pravilna uporaba 
ter seznanjanje z javno do-
stopnimi AED-ji.
Z izvajanjem izobraževanja 
laične populacije o TPO-ju z 
uporabo AED-ja, ki ga lahko 
izvaja širok krog predhodno 
usposobljenih ljudi – zdrav-
niki, medicinske sestre, štu-
denti medicine, zdravstvene 
nege in ostalih zdravstvenih 
ved, predhodno usposobljeni 
učitelji ter drugi prostovoljci 
–, bomo prispevali k poveča-
nju deleža laične populacije, 
ki bo pristopila k osebi, ki je 
v srčnem zastoju, in začela 
oživljanje, kar je ključni ele-
ment verige preživetja po 
srčnem zastoju. 

V mesecu, ki je odet v odtenke 
rožnate barve, je pomembno 
se spomniti še na tiste, čisto 
tamale. Na otroške oči, na 
male ročice, ki objemajo odra-
slo srce. 
V mesecu oktobru smo jim te-
den namenili, da le po njiho-
vih željah bi ga izpolnili. Vse 
se je vrtelo okoli pogovorov in 
iskanja odgovorov. Petega ok-
tobra smo dan učiteljev in 
vzgojiteljev počastili. Njihovo 
delo, ki so ga v otroke s srcem 
vložili. Poleg staršev so vzgoji-
telji prvi otrokovi vodniki, ki 
jih učijo varovati, spoštovati in 
ljubiti. Potem otroke skrbno v 
šolo predajo, kjer jim učitelji 
svoje nadaljnje napotke poda-
jo. Vsem pomembno je le to, da 
se otroci počutijo varno in lju-
bljeno. V mesecu oktobru se 
večina stvari vrti okoli otrok, 
obeležujemo tudi svetovni dan 
vida, mednarodni dan bele pa-
lice, dan hrane, mednarodni 
dan boja proti revščini, tudi 
mednarodni dan otrok, ki so 
umrli med nosečnostjo ali 
kmalu po porodu. Vse to je 
prav tako povezano z otroki. 
Marsikateri otrok se rodi slep 
ali slaboviden, a zaradi tega ni 
poseben, je isto kot ostali vre-
den. Starši, ki so otroke izgubi-
li, jih bodo vedno ob sebi čutili. 
Zavedati se moramo, da je za 
starše nekaj najbolj čudovite-
ga, ko izvedo, da bodo dobili 
otroka. Iskreno veselje, sreča. 
In ko pomislimo, da se ta sreča 
v hipu lahko izgubi, me iskre-
no zaboli. Ko se tvoja sreča ne 
more nadaljevati, ampak 
mora drugo pot poiskati. Beli 

Rožnati mesec 
otroka

Prejeli smo
angelčki bodo vedno med nami 
in prav je, da jih nihče ne po-
zabi. Ko starši prvič držijo svo-
jega otroka v naročju in ko iz-
vedo za življenjsko diagnozo 
svojega otroka, najprej doživijo 
šok, potem pa srečo, da je nji-
hov otrok živ, kljub temu da bo 
imel prilagoditve. Takim star-
šem je hudo, a za svojega otro-
ka naredijo vse, da bi mu bilo 
lepo. In ko vidiš take starše, ki 
se vsakodnevno borijo s svojim 
otrokom, ti je po eni strani 
hudo, po drugi strani pa si na-
nje neizmerno ponosen. Dan 
hrane nas spomni na razlike 
med ljudmi, na otroke, ki hra-
no zavračajo iz nepravih ra-
zlogov, in na otroke, ki zaradi 
lahkote množično umirajo. 
Zaveš se, da si lahko srečen, da 
imaš vse, da nisi lačen, in ko 
pomisliš, kako bi bilo odraščati 
nekje, kjer nimajo osnovnih 
potreb, kot je hrana, te kar sti-
sne pri srcu. Pomisliš na svoje 
razvade in se zaveš, kako pre-
malo ceniš to, kar ti z neba 
pade. Tudi pojem revščina je 
pomemben za otroke, saj se 
moramo zavedati, da marsi-
kateri otrok živi v pomanjka-
nju in revščini, in zaradi tega 
trpi njegovo zdravje, socialni 
razvoj in čustveni razvoj. 
Mnogi starši ostanejo čez noč 
brez dela in vse to se pozna na 
otroku. Vse skrbi in čustva 
staršev se prenesejo na mala 
bitja, ki velikokrat nase pre-
vzamejo skrbi in krivdo. In to 
se ne bi smelo dogajati. Otroci 
morajo živeti srečno in veselo, 
zdravo življenje. 
Mesec oktober je mesec, ko je 
treba odpreti oči, se zavedati, 
da se v življenju v hipu lahko 
vse spremeni. In je mesec, ki 
boli, po drugi strani pa je me-
sec, ki lahko te spremeni. Pre-
mislimo, kaj želimo mi. 

Tina Lasnik, Jesenice
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Na dvorišču Srednje šole 
Jesenice je še pred razglasi-
tvijo epidemije in vladnimi 
ukrepi gostovala mobilna 
simulacijska enota, tako 
imenovani SIM mobil. V 16 
metrov dolgi avtomobilski 
prikolici sta dva prostora, ki 

sta opremljena z najsodob-
nejšo opremo za izvajanje 
simulacij v zdravstvu. Med 
drugim je v njej simulator 
profesionalnega defibrila-
torja, simulator poroda, lut-
ka hudo poškodovanega, 
uporaba realnih zdravil, lut-
ka, ki odgovarja kot živ člo-
vek, zvočni efekti težkega 

dihanja, lutka novorojenč-
ka, dojenčka in malega 
otroka ... Udeležencem je 
na voljo medicinska opre-
ma, kakršno sicer uporab-
ljajo v realnem kliničnem 
okolju. 
Kot je povedala Mateja Pet-
rovčič s Srednje šole Jeseni-
ce, so v projektu sodelovali 

dijaki tretjega letnika zdrav-
stvene usmeritve, ki so se ob 
tej priložnosti usposabljali v 
temeljnih postopkih oživlja-
nja. 
"Praktični pouk v sedanjih 
covid razmerah v šolskih 
kabinetih ali virtualno ne 
more odtehtati realnega sti-

ka s pacienti. Simulacijska 
mobilna enota pa to omogo-
ča, dijaki so pod vodstvom 
izkušenih inštruktorjev 
dobili priložnost, da prido-
bijo znanje in izkušnje in 
obenem izgubijo strah pred 
temeljnimi postopki oživ-
ljanja," je dejala Petrovčiče-
va.
Enota deluje pod okriljem 
Simulacijskega centra (SIM) 
Zdravstvenega doma Ljub-
ljana in je prvi tovrstni pro-
gram v Sloveniji in celo v 
tem delu Evrope. Kot pou-
darjajo, usposabljanje v 
SIM-enoti daje zdravstvene-
mu osebju priložnost, da se 
soočijo z vitalno ogroženim 

pacientom ter redkimi situa-
cijami v kliničnem okolju, 
kot so porod na terenu, vital-
no ogrožen otrok ... Večina 
zdravstvenih timov v Slove-
niji namreč le nekajkrat na 
leto naleti na kritično bolne-
ga ali poškodovanega paci-
enta. V mobilni enoti pa lah-

ko v realnem, a varnem in 
sproščenem učnem okolju 
pridobijo dodatna znanja in 
izkušnje. 
Obisk enote na Jesenicah je 
v sodelovanju s šolskim 
skladom Srednje šole Jese-
nice sofinancirala Občina 
Jesenice. 

Vadili v šestnajst 
metrov dolgi prikolici      
Dijaki tretjih letnikov zdravstvene usmeritve Srednje šole Jesenice so dobili priložnost, da so temeljne 
postopke oživljanja vadili v najsodobnejši mobilni simulacijski enoti.

Šestnajst metrov dolga mobilna enota z dvema prostoroma 
za izvajanje simulacij v zdravstvu.

Dijaki zdravstvene usmeritve Srednje šole Jesenice so v manjših skupinah vadili temeljne 
postopke oživljanja.

Mobilna enota je opremljena z vrhunsko opremo, v njej so 
simulator profesionalnega defibrilatorja, simulator poroda, 
lutka hudo poškodovanega ...

Urša Peternel

Konec septembra se je zak-
ljučil poskusni projekt Mla-
dinskega uličnega dela na 
Jesenicah. Potekal je na igri-
šču Javornik na Slovenskem 
Javorniku, projekt pa je spo-
dbudila in financirala Obči-
na Jesenice. Cilj projekta je 
bil narediti jeseniška igrišča 
in okoliške ulice prijaznejše 
za mlade in lokalno skup-
nost. 
Projekt je potekal pod okril-
jem Mladinskega centra 
Jesenice, za delo z mladimi 
sta bili izbrani Eli Miklavčič, 
ki je študentka magistrske-
ga študija socialne pedago-
gike, in Tjaša Legat, študen-
tka socialnega dela. Od juni-
ja do septembra sta dvakrat 
tedensko obiskovali igrišče 

Javornik. Z igro in družen-
jem sta mlade spodbujali k 
spoštovanju lastnine na igri-

šču in okolici ter k reševanju 
morebitnih nesoglasij na 
mirnejši in spoštljiv način. 

Ob zaključku projekta sta 
povedali, da sta doživeli 
posebno poletje, mladi so ju 
zelo dobro sprejeli, stkali so 
prijateljske vezi. 
"Vseskozi smo se veliko 
pogovarjali. Tako jaz kot 
Eli meniva, da sva zelo 
odprti osebi, in tudi otroci 
so to začutili in se nama 
odprli. Velikokrat je šlo za 
kakšne nasvete glede šole, 
prijateljstva in podobno. 
Majhne stvari, ki lahko 
veliko prispevajo," je dejala 
Tjaša, Eli pa dodala: "Spo-
mnim se našega prvega 
prihoda na igrišče, ko je iz 
prenosnega zvočnika ene-
ga od mladostnikov glasno 
donela glasba. Zlahka ver-
jamem, da je bilo to mote-
če za marsikaterega lokal-
nega prebivalca, že zaradi 

glasnosti same, po drugi 
strani pa tudi zato, ker 
seveda nimamo vsi enake-
ga okusa za glasbo. Lahko 
rečem, da je v roku nekaj 
obiskov igrišča glasba 'izz-
venela', vsaj v času najinih 
obiskov, sama bi to poveza-
la s tem, da je glasbo nado-
mestila medsebojna komu-
nikacija." 
Kot sta ugotovili, se je 
izboljšal tudi odnos mladi-
ne z nekaterimi okoliški-

mi prebivalci. "Otrokom 
sva lahko razložili, kako 
situacijo vidi lokalno pre-
bivalstvo, zakaj reagira na 
način, kot reagira, enako 
pa sva tudi lokalnemu pre-
bivalstvu predstavili vidik 
otrok."
Kot sta poudarili dekleti, je 
bilo delo z mladimi lepa 
izkušnja, zato si želita, da bi 
bilo takšnih projektov na 
Jesenicah več, morda že pri-
hodnje leto.

Tudi glasna glasba z igrišča 
je »izzvenela«
Projekt Mladinsko ulično delo je bil uspešen, zadovoljni so tako mladi kot tudi mentorici Tjaša in Eli, 
ne nazadnje pa tudi okoliški prebivalci, ki jih je motila občasna glasna glasba z igrišča Javornik.

Eli in Tjaša sta vodili projekt Mladinsko ulično delo na 
igrišču na Slovenskem Javorniku. / Foto: arhiv MCJ

Mladi so na igrišču preživljali čas ob igrah in druženju ter 
pogovorih.

Dijaki so dobili 
priložnost, da izgubijo 
strah pred temeljnimi 
postopki oživljanja.
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V Turističnem društvu (TD) 
Golica so letos dokončali ob-
novo panoramske table v 
Plavškem Rovtu in v celoti 
obnovili panoramsko tablo v 
Planini pod Golico. 
»Skorajda umetniški deli lo-
kalnega umetnika Ceneta 
Razingarja sta skozi leta 
zbledeli in se oluščili, zato 
smo v TD Golica pristopili k 
obnovi. S pomočjo podjetja 
Panorama smo obe tabli re-
konstruirali in ju natisnili na 
aluminijasti plošči v enakem 
slogu. Ena od obeh tabel je 
bila tako uničena, da smo 
morali poiskati fotografa, ki 
je zabeležil odprtje tabel, da 
smo lahko naredili repliko 
originala. Tabli služita za ori-
entacijo obiskovalcev, hkrati 

pa sta tudi zanimivi za do-
mačine, saj je na njih inter-
pretacija Rovt skozi oči Ce-
neta Razingarja. Na tablah so 
obeležena tudi glavna hišna 
in ledinska imena v treh va-

seh pod Golico,« je povedal 
Klemen Klinar iz TD Golica.
Hkrati z menjavo panoram-
skih slik so prepleskali tudi 
nosilni hišici, za kar sta zaslu-
žna domačina Gaber Zorman 

in Bogdan Klinar. Projekt je 
sofinancirala Občina Jesenice 
v okviru razpisa za turistične 
programe; sofinancirala je 
tudi delno pokritje stroškov 
za delovanje TD Golica.

Na tablah tudi hišna 
in ledinska imena
Obnovljeni panoramski tabli v Plavškem Rovtu in Planini pod Golico sta namenjeni obiskovalcem, 
hkrati pa sta tudi zanimivi za domačine, saj je na njih interpretacija Rovt skozi oči lokalnega umetnika 
Ceneta Razingarja. 

Obe tabli so rekonstruirali in ju natisnili na aluminijasti plošči v enakem slogu.

V Savskih jamah se je 14. oktobra ob zaključku delovne ak-
cije nenadoma zgrudil v cilju sankaške proge. Tako se je v 
77. letu sklenila življenjska pot Jeseničana Branka Iskre, na-
zadnje stanujočega v Smokuču. Bil je predan sankaški dela-
vec, sindikalist, teritorialec in veteran vojne za Slovenijo. V 
delo Sankaškega kluba Jesenice se je vključil leta 1985. Bil je 
predsednik organizacijskega odbora 20 tekmovanj Srednje-
evropskega pokala v Savskih jamah. Bil je tudi predsednik 
Sankaške zveze Slovenije (1990–2002), zatem do leta 2010 
tudi predsednik Nadzornega odbora zveze. Bil je zapisan 
sindikalnemu gibanju, bil je predsednik Svobodnih sindika-
tov na Jesenicah in na Gorenjskem. Zadnja delovna leta je 
bil vodja Sindikalnega izobraževalnega centra v Radovljici. 
Bil je tudi občinski sekretar ZKS Jesenice. Branko je bil tudi 
teritorialec in veteran vojne za Slovenijo. V Teritorialno 
obrambo (TO) je bil razporejen takoj po njeni ustanovitvi v 
letu 1968. V letih 1983–1985 je bil načelnik štaba 22. brigade 
TO, v kateri so bili razporejeni vojaški obvezniki iz takratnih 
občin Radovljica in Jesenice. V času priprav na osamosvoji-
tev in vojne za Slovenijo se je izkazal kot vodja Sindikalnega 
izobraževalnega centra v Radovljici. Občinski štab TO Rado-
vljica je imel v centru tudi tajno skladišče orožja in streliva. 
Veterani cenijo tudi njegov prispevek ob ustanavljanju in v 
delovanju Območnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Zgornja Gorenjska. Bil je član Nadzornega odbora Zve-
ze veteranov vojne za Slovenijo, član predsedstva območne-
ga veteranskega združenja Zgornja Gorenjska, zadnjih 
osem let je uspešno vodil Nadzori odbor tega združenja.

Nenadoma se je poslovil Branko Iskra
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Pretekli mesec, še pred zaprtjem države zaradi ukrepov, so 
dijaki Gimnazije Jesenice, Višje strokovne šole za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled in Srednje šole Jesenice zaznamovali 
evropski dan jezikov. Na Bledu so se, oblečeni v rumene ma-
jice z napisi Govori z menoj! v različnih jezikih, pogovarjali s 
turisti. Tako so preizkusili znanje angleščine, nemščine in 
italijanščine in spoznavali ljudi z vsega sveta. Obenem so 
posneli video, s katerim so predstavili znamenitosti Bleda.

Govori z menoj

Prenovo Lekarne Jesenice smo v 
Javnem zavodu Gorenjske lekar
ne začeli 25. julija, zaključili pa 
prejšnji teden. Obnova je poteka
la nekoliko več časa, saj smo jo 
izvajali poleg rednega delovnega 
časa. Zaprta v celoti pa je bila le
karna samo dve soboti. Povod za 
obnovitev stare lekarne je bila za
starela oprema in neustrezna raz
poreditev prostorov, nazadnje je 

bila lekarna obnovljena pred triin
dvajsetimi leti (prvo lekarno so 
Jesenice dobile leta 1908, odprl jo 
je Ernest Koželj iz Ljubljane). Se
danja lekarna ustreza standardom 
za izdelovanje zdravil z visokim 
tveganjem, ločen je prostor za 
svetovanje, največja pridobitev je 
lekarniški robot za skladiščenje in 
prinašanje zdravil, kar omogoča 
več časa za posvet s pacientom. 

Lekarna je opremljena z virtualni
mi policami, ki omogočajo večjo 
fleksibilnost pri svetovanju, elek
tronskim označevanjem cen, elek
tronskim spremljanjem tempera
ture v hladilnikih ter temperature 
in vlage v prostorih s centralnim 
nadzorom in varovanjem v prime
ru odstopov. 
Lekarna Jesenice izvaja dodatne 
storitve, kot so izdelava osebne 

kartice zdravil, pregled uporabe 
zdravil, farmacevtska skrb in ho
meopatsko svetovanje. 
Celotno investicijo, ki je znašala 
270 tisoč evrov, smo pokrili iz las
tnih sredstev, iz presežka prihod
kov nad odhodki, ki jih pretežno 
ustvarjamo z opravljanjem doda
tne tržne dejavnosti. Na tem me
stu bi se zahvalili za zaupanje na
šim ustanoviteljicam, med kateri
mi je tudi Občina Jesenice, da 
lahko denar vlagamo izključno v 
razvoj lekarniške dejavnosti.

V teh izrednih razmerah naj obi
skovalci v lekarne vstopajo posa
mično, z obvezno uporabo zašči
tne maske, razkuževanjem rok in 
upoštevanjem varnostne razdalje 
vsaj dva metra. V Lekarni Jesenice 
so glede na število izdajnih mest in 
velikost lekarne lahko istočasno v 
lekarni trije obiskovalci. V primeru 
znakov okužbe dihal (vročina, ka
šelj, težko dihanje) naj ostanejo 
doma, po zdravila v lekarno pa naj 
rajši napotijo zdravega svojca ozi
roma drugo zdravo osebo.

Dežurna lekarna znova na Jesenicah
Lekarna Jesenice je temeljito prenovljena, modernizirana. S prenovo prostorov ponovno deluje tudi kot dežurna 
lekarna za Zgornjo Gorenjsko, ki je odprta ob nedeljah in praznikih med 9. in 17. uro.

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj / OGLASNO SPOROČILO

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič
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Maša Likosar

»Odvisno je od narave dela, 
okolja, starosti in občutka za 
lepo. Vsem pa bi moralo biti 
skupno, da je ustrezna in na 
oko privlačna poslovna 
podoba v prvi vrsti izkazova-
nje spoštovanja do poslov-
nih partnerjev in ustvarjanje 
vtisa o nas samih ter o drža-

vi, iz katere prihajamo,« je 
poudarila Barbara Merlak, 
predavateljica o bontonu in 
celostni zunanji podobi pos-
lovnega človeka, in v sklopu 
projekta Europe Direct 
Gorenjska, ki ga izvaja Raz-
vojna agencija Zgornje 
Gorenjske, pojasnila trike 
poslovnega oblačenja in 
vedenja za konkurenčnejši 
nastop na trgu. Kot je pou-
darila, moramo glede dodat-
kov slediti vodilu manj je 

več, če želimo biti primerno 
oblečeni v poslovnem svetu. 

Z modnimi dodatki do 
osebne note
Privlačne kombinacije lahko 
za poslovni videz ustvarja-
mo na nešteto načinov ne 
glede na modne smernice. 
Pri tem pa je pomembno, da 

so skladno s pomembnostjo 
dogodka naša oblačila for-
malna in uradna. »Zgodovi-
na male črne oblekice je 
odličen dokaz, kako lahko 
vedno izberemo prav in se 
pri tem požvižgamo na 
modne smernice. Med več-
ne klasike lahko uvrstimo še 
trenčkot, belo bluzo, salo-
narje, kratko majico, kavboj-
ke,« je dejala Merlakova in 
nadaljevala: »Zanimivo je, 
da kljub svoji človeški edin-

stvenosti in poudarjanju 
individualnosti pravzaprav 
poslovno oblačenje v svojem 
bistvu ni naklonjeno temu 
izražanju in na neki način 
predpisuje pravila in nas sili 
v uniformiranost. Z upora-
bo modnih dodatkov lahko 
to dolgočasje presežemo in 
pričaramo osebno noto člo-
veka. Ustrezna in pravilno 

zavezana moška kravata ali 
lična poslovna torba, svilena 
pentlja, zavezana na atrakti-
ven način, ali lasni okrasek 
so zagotovo elementi, ki 
pomembno vplivajo na ose-
bno prepoznavnost in opaz-
nost poslovnega človeka. Ne 
smemo pa pretiravati z bar-
vami, vzorci, pretiranimi 
dekolteji, visokimi petami, 
prekratkimi krili, prosojni-
mi materiali, hkrati pa 
moramo paziti na osebno 

higieno. Tudi osebni vonj, 
ustni zadah in prijeten nas-
meh so pomembni dejavni-
ki celotne urejenosti poslov-
nega človeka.« 
 

Pajkice, natikači, 
kavbojke?
Slovenci po mnenju Merla-
kove solidno poznamo teori-
jo pravil poslovnega oblače-
nja. »Žal nismo prvaki, tako 
kot v številnih športnih dis-
ciplinah in pri kreiranju 
poslovnih podob. V poslov-
no okolje prepogosto vnaša-
mo vsakdanja oblačila, kot 
so pajkice, natikači, kavboj-
ke,« je dejala. Ker je vsako-
dnevno poslovno življenje 
in današnji hiter način živ-
ljenja realnost, bi bilo po 
njenih besedah nujno, da 
imamo urejeno in primerno 
založeno garderobno omaro 
ter ustrezno negujmo obla-
čila, da ta postanejo trajnost-
na in večna. »Postanimo 
bolj kreativni pri svojem 
oblikovanju zunanje podobe 
in si pridobimo veščine stili-
ranja. Občasno prelistajmo 
revijo, si oglejmo oddajo o 
sodobni kulturi oblačenja ali 
preprosto posnemajmo tis-
to, kar nas je pritegnilo. Pri 
tem pa ne mislim, da mora-
te slepo slediti aktualnim 
modnim smernicam in 
logomaniji. Časi temu niso 
naklonjeni, zato si preprosto 
izgradite svoj lastni poslovni 
slog, povprašajte za mnenje 
strokovnjaka ali ljudi, ki jim 
zaupate.« 

Ravni oblačenja 
Merlakova je pojasnila, da 
ločimo štiri ravni oblačenja, 

ki so primerne za vsakdanje 
poslovno udejstvovanje. 
Prva raven je temna obleka 
ali tradicionalna poslovna 
obleka. »Ta raven oblačenja 
je najbolj uradna in najstro-
žja, saj z njo vzbujamo 
občutja zanesljivosti in res-
nosti, pa tudi občutja prepri-
čljivosti in moči. V zapove-
danih barvah – temno mod-
ri, temno sivi in črni – delu-
je strogo in uradno,« je 
povedala in dodala: »Tu 
bomo videvali moške, oble-
čene v temno obleko z belo 
ali svetlo srajco in diskretno 
kravato, ter ženske, obleče-
ne v enobarven kostim s kri-
lom ali hlačami v temni ali 
drugačni nevpadljivi barvi, 
kot so temno rdeča, zelena, 
vijoličasta.« Druga raven je 
dnevna poslovna obleka, 
kjer je način oblačenja bolj 
sodoben in omogoča več 
svobode pri izražanju oseb-
nostnega stila. Namenjena 
je vsakodnevnim poslovnim 
dogodkom, ki so še vedno 
uradni, ne pa tako strogi. 
Tretja raven je sproščena 

poslovna obleka, ki se upo-
rablja pri delu v pisarnah, za 
interne sestanke in izobra-
ževanja ter srečanja s kolegi, 
ko ne pričakujemo pomem-
bnejših poslovnih partner-
jev. »Kljub večji svobodi pa 
morajo biti oblačila brezhi-
bno negovana in urejena. 
Ne potrebujemo kravate in 
uniformiranosti v slogu kla-
sičnega ženskega kostima, 
zato pa še vedno poskrbimo 
za profesionalni videz." 
Četrta raven je sproščena 
elegantna obleka, ki je sino-
nim za sproščeno in udobno 
oblačenje. »Navadno je ta 
raven oblačenja primerna za 
nevodilna delovna mesta in 
okolja, ki niso strogo vezana 
na pisarne. To ni raven obla-
čenja, ki jo Slovenci tako 
radi imenujemo šport-
no-elegantno. Kot športni 
narod pogosto pozabimo, da 
nekaj, kar je športno, ne 
more biti hkrati tudi elegan-
tno, saj je pojem elegance 
običajno vezan na priložno-
sti, ki so uradne in sveča-
ne,« je sklenila Merlakova. 

Poslovna podoba 
izkazuje spoštovanje
Barbara Merlak, predavateljica o bontonu in celostni zunanji podobi poslovnega človeka, poudarja: "V 
poslovno okolje prepogosto vnašamo vsakdanja oblačila, kot so pajkice, natikači, kavbojke ..."

Barbara Merlak je predavateljica o bontonu in celostni 
zunanji podobi poslovnega človeka na Višji strokovni šoli 
za gostinstvo in turizem Bled. / Foto: Dean Dubokovič

Delavnica Triki poslovnega oblačenja in vedenja za konkurenčnejši nastop na trgu je 
zaradi razmer s covidom-19 potekala virtualno. / Foto: Maša Likosar

Urša Peternel

Petnajsti oktober je svetovni 
dan umivanja rok. V Splošni 
bolnišnici Jesenice so tudi 
letos v sodelovanju s Sred-
njo šolo Jesenice kljub izre-
dnim razmeram zaradi 
koronavirusa pripravili stoj-
nico v pritličju stavbe B ter 
izobesili plakat še v stavbi E 
in na pediatričnem oddelku. 
Kot so pojasnili, so na ta 
način želeli vse paciente in 
zaposlene ponovno opozori-
ti, kako pomembna je ustre-
zna higiena rok, še zlasti v 
teh časih. 

Umivanje rok ima svoj 
svetovni dan

V Splošni bolnišnici Jesenice so zaznamovali svetovni dan 
umivanja rok.
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Janko Rabič

Pet prostovoljk je na Jeseni-
cah ustanovilo novo huma-
nitarno društvo Objem. Pro-
stor imajo na Cesti maršala 
Tita (v zgradbi železniške 

postaje.) Zastavile so si zaje-
ten program nalog, pred-
vsem želijo pomagati lju-
dem, ki so se znašli v social-
nih stiskah, pri naravnih 
katastrofah ali potrebujejo 
zgolj pogovor, prijazno be-

sedo ali nasvet. Delo bo po-
tekalo predvsem na dveh 
področjih. Ob torkih na hu-
manitarnem, kjer želijo še 
posebej pomagati tistim so-
cialno ogroženim ljudem, ki 
le zaradi majhnega presega-

nja zakonsko določenega 
cenzusa niso upravičeni do 
pomoči. Ob petkih bo čas 
namenjen za ročna dela. Na 
delavnicah bodo pomagale 
zainteresiranim v izpopol-
njevanju različnih ročnih 
spretnosti. Program obsega 
še izobraževanja in sodelo-
vanje s sorodnimi društvi. 
Dejavnosti bodo sproti prila-
gajale potrebam. 
Kot poudarja predsednica 
društva Krista Trobec, ljudje 
potrebujejo pomoč in vedno 
več je tega. Že prve dni ob 
ustanovitvi so prišli po po-
moč. Pomembno bo sodelo-
vanje z donatorji, prvi so se 
že odzvali. 
Poleg Kriste Trobec so usta-
novne članice društva Ob-
jem Edita Oštraković, Milo-
sava Gogič, Stoja Sokolov in 
Elvira Omanović.

Novo humanitarno 
društvo Objem
Skupina jeseniških prostovoljk je ustanovila humanitarno društvo Objem, ki želi pomagati socialno 
ogroženim ljudem, pripravljajo pa tudi delavnice ročnih del.

Ustanovne članice društva Objem, manjka Elvira Omanović.

Janko Rabič

Pri Zvezi kulturnih društev 
Jesenice ocenjujejo, da jim 
je letos v času koronakrize 
uspelo uresničiti del progra-
mov v omejenem obsegu. 
Člani društev in drugih lju-
biteljskih skupin so pouda-
rek dali virtualnim vsebi-
nam in drugim oblikam, s 
katerimi so svojo ustvarjal-
nost predstavljali ljubiteljem 
kulture. Ves čas si želijo, da 
neprijazni časi čim prej mi-
nejo in se v dvorane znova 
vrnejo obiskovalci. 
Na oktobrski seji so člani iz-
vršnega odbora Zveze naj-
prej govorili o nadaljnjem 
izvajanju letošnjega progra-
ma. Glede na aktualno epi-
demiološko stanje bodo iz-
vedbo morali prestaviti na 
kasnejši čas. Vključili so se 
tudi v pripravo lokalnega 
programa kulture Občine 
Jesenice za naslednje štirile-

tno obdobje. Ob tem se za-
vzemajo, da društva v priho-
dnjem obdobju obdržijo vi-
šino sredstev za izvedbo 
programov. 

Na seji so opozorili tudi na 
večje probleme glede zago-
tavljanja prostorskih pogo-
jev. Predvsem so izpostavili 
Kulturni dom na Hrušici, 
kjer že vrsto let čakajo na 
obnovo dvorane, težave so 
tudi v nekaterih drugih kul-
turnih objektih. 
V društvih pričakujejo več 
različne strokovne pomoči, 
pomembni nalogi bosta po-
mlajevanje članstva ter so-
delovanje z osnovnimi in 
srednjimi šolami, so še me-
nili na seji.

Ljubiteljska kultura 
v teh težkih časih
Pri Zvezi kulturnih društev Jesenice se 
zavzemajo, da društva v prihodnjem obdobju 
obdržijo višino sredstev za izvedbo programov. 

Urša Peternel

Rdeči noski so se v tem 
času, ko ne morejo obisko-
vati bolnikov v bolnišnicah, 
podali na turnejo s Klovn-
sko podoknico. Tako bodo v 
oktobru obiskali 15 bolni-
šnic in zdravstvenih usta-
nov, med katerimi je bila 
tudi Splošna bolnišnica Je-
senice. Paradirali so okoli 

ustanove, igrali na glasbila, 
izvajali klovnovske trike, 
pozdravljali ljudi na oknih 
in mimoidoče pred bolni-
šnico ... Pri tem so seveda 
upoštevali vse varnostne 
predpise NIJZ. In kot so po-
vedali, so na osnovi obiskov, 
ki so jih v zadnjih štirih me-
secih opravili pod okni, bal-
koni, v parkih domov za sta-
rejše in zdravstvenih usta-

nov, prišli do pomembnega 
zaključka, tako rekoč do 
znanstvenega odkritja. »Na-
mreč, ne glede na razdaljo, 
ovire iz stekla, betona ali 
opeke, lahko z gotovostjo tr-
dimo, da obstaja zakon pre-
pustnosti, ki prepušča na-
klonjenost, radost, pesem, 
dobro voljo in smeh. Pa ne 
le to – kljub razdaljam smo 
blizu.«

Klovnska podoknica
Rdeči noski, ki ne morejo obiskovati bolnikov po bolnišnicah, zdaj skrbijo 
za veselje pod bolnišničnimi okni. Ne glede na razdaljo, ovire iz stekla, 
betona ali opeke, trdijo, da obstaja zakon prepustnosti, ki prepušča 
naklonjenost, radost, pesem, dobro voljo in smeh.

Rdeči noski so naklonjenost, radost, pesem, dobro voljo in smeh prinesli tudi pod okna 
jeseniške bolnišnice. / Foto: arhiv SBJ

Ena od nalog je tudi 
pomlajevanje članstva 
v kulturnih društvih.

H
D

 D
RU

ŠT
VO

 JE
SE

N
IC

E,
 L

ED
A

RS
KA

 U
LI

CA
 4

, J
ES

EN
IC

E

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Člani HDD SIJ Acroni Jesenice smo že dru-
go leto zapored ponosno sodelovali v ro-
žnatem oktobru. Tudi letos so hokejisti na 
domačih oktobrskih tekmah nosili rožnate 
drese, ki ste si jih privrženci lahko pribori-
li preko licitacije na klubskem Facebook 
profilu. Zmagovalcem licitacije je skupaj 
uspelo zbrati kar 2799 evrov, ki jih bomo 
podarili združenju za ozaveščanje o raku 
dojk – Europa Donna Slovenija.

Z jekleno voljo v Movember
Tudi v letošnjem novembru se bo ekipa 
HDD SIJ Acroni Jesenice, skupaj z gene-
ralnim sponzorjem SIJ Acroni, pridružila 
akciji Movember. Kljub trenutni situaciji, 
povezani s covidom-19, ne smemo poza-
biti na druge bolezni. Namen Movembra je 
opozarjanje širše javnosti na raka prostate, 
mod, na duševno zdravje in preprečevanje 
samomora. Rak prostate velja za najpogo-
steje diagnosticirano obliko raka pri mo-
ških, zato je prav, da je širša javnost o njem 
tudi ustrezno obveščena.

Pet fantov v boj za  
»NAJ železarske brke«
Pet hokejistov Jesenic se bo tudi letos bo-
rilo za laskavi naziv »NAJ železarski brki«. 
Vsako nedeljo boste lahko na klubski Face-
book strani spremljali napredek rasti brkov 
naših petih hokejistov, zadnjo novembrsko 
nedeljo, 29. 11. 2020, pa boste prav vi tisti, 
ki boste izglasovali hokejista z »NAJ žele-
zarskimi brki«! Pri tem se boste potegovali 

za super nagrado, ki jo za vas pripravljamo 
skupaj z generalnim sponzorjem SIJ Acroni.

Del Movembra ste lahko tudi vi
Za vse navijače smo pripravili posebno 
presenečenje na našem Instagramu, ki ga 
bomo z vami delili v naslednjih dneh. Z nji-
mi boste lahko podprli Movember in hoke-
jiste, ki si v tem trenutku že pridno puščajo 
brke … Z jekleno voljo, seveda. Kajti tudi za 
puščanje najbolj košatih brkov je daleč naj-
pomembnejša jeklena volja.

IZ ROŽNATEGA OKTOBRA  
V MOVEMBER
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 16. novembra 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

Sudoku s končno rešitvijo

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PRISTOJBINA
ZA ODVOZ

SMETI

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

RAZLOG, 
VPLIV

NA 
ODLIČITEV

NAŠA REKA, 
KI IZVIRA 

POD 
NANOSOM

IZRAELSKO
PRISTANIŠČE

TUDI AKON

NA ŽARU 
PEČENO

SVINJSKO 
MESO

DOMINO IN 
STUDIO
STANKA

04 583 13 66

ŠPORTNA
NAPOVED

ŠALJIVO IME 
ZA VOJAKA V

BRITANSKI
ARMADI

GORSKA 
POKRAJINA 
NA SRED-

NJEM
KAVKAZU

REVEŽ,
SIROMAK,

STRADAVEC

PO
TELEFONU
NAROČENO

3

BESEDNJAK

5 POTEGAVŠ-
ČINA, ŠALA

NESTROKO-
VNJAK

1 6

SMISEL,
ČUT ZA 

GLASBO

10 2 14

RAZKOŠNA
KOČIJA

ŽUPAN V 
ČASU ILIR.
PROVINC

GONIČ
KAMELE

3 8

TEŽA 
EMBALAŽE

2 IME SOVJET.
POLITIKA

HRUŠČOVA
OSEBNI
ZAIMEK

14 4 12

ADAM
BOHORIČ

VAJETI
NAREČNO

RDEČE 
CVETNI
PLEVEL

IVO DANEU
ČRTA NA 
ZAČETKU
NOTNEGA
ČRTOVJA

5 4

EVROPSKA
JEZIKOVNA

SKUPINA

IME MARI-
BORSKE

PEVKE KEUC
VELIKA VRT-
NA ZABAVA

6 3

SLOVAŠKO 
MESTO OB

DONAVI

POVELJE

SKLEPNI 
POREK V
SLOVNICI

KDOR 
VSEBINSKO

PRAZNO
GOVORI

POD, TLA

6 7 6

POKLIČETE,
NAROČITE,

PRIPELJEMO
NA VAŠ 
NASLOV

TOASTER TINTA
KEMIJSKI
ZNAK ZA 
KOBALT

STRUPENA
PUŠČAVSKA

KAČA, 
PURSA

HITRO,
KVALITETNO 
IN UGODNE 

CENE

PETER
LOVŠIN

HRVAŠKO 
MESTO V 

ISTRI
PRIOČESNA

LEČA

EDINI IZVOD
KAKEGA

DELA
STANE
SEVER

4 IME GRAFIKA
JUSTINA

MESTO NA 
NIZOZEM-

SKEM

MESTO V 
NOTRANJO-
STI OB REKI 

KRKI V
DALMACIJI

OGNJENIK
NA

SICILIJI

8 3

OČESCE
(ZAST.)

12 KDOR
PLOSKA

OTOK V BRI-
TANSKEM
OTOČJU

ŽENSKE, KI
PLEŠEJO
PLOŠČAT

 OKROGEL
PREDMET

9 13

UKREPI ZA
PREPREČI-

TEV BOLEZNI

3 MESTO Z 
GROBNICO

TADŽ MAHAL 
V INDIJI

POSLOVNI
PARTNER

VASJA
OCVIRK

7 12 9

ELIOT
NOYES

ALJOŠA
REBOLJ

MITOLOŠKO
GERMANSKO
PODZEMLJE

BORIS
URBANČIČ

ČRNA ŽIVAL

USTANOVA
Z OSKRBO
VZDEVEK

BALONARJA 
ŠORNA

9 EVA
LONGYKA

PRED-
STOJNIK

BANOVINE

DINAR
(POG.)

POJAV NA
VODI

10 5

GLASEN 
IZDIH ZRAKA

IZ NOSA,
KIHLJAJ

1 USMILJENJE
(NAREČ.)

ŠTEFAN 
NEMEŠ

8 NAŠ PISATELJ
(TADEJ)

EDO ŽITNIK

IME 
SLIKARKE
KOBILCE
NIKOLA
TESLA

11 8

NEKDANJI
SLOVENSKI

ALPINIST

13 NAVADA,
USTALJEN
OBIČAJ V 
BORZNEM

POSLOVANJU GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  19 / 2020
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VOZNIK
ČOLNA

DRČA ZA
SPUŠČANJE

LESA

TRDA, TEŽKO 
TALJIVA 
KOVINA

SIVE BARVE

11

SLOVARČEK: IŽA: slovaško mesto ob Donavi,     ZAVOD: ustanova z oskrbo,     PROFILAKSA: ukrepi za preprečitev bolezni,     SMILA: usmiljenje,
AGRA: mesto z grobnico Tadž Mahal,     HEL: mitološko germansko podzemlje,  EPE: mesto na Nizozemskem,     VOJKA: vajeti (nareč.)

Jelka Koselj

Prva peka – tri 
podolgovate rožičeve 
potice 
(v dveh kovinskih in enem 
keramičnem modelu, ki gre-
do hkrati v pečico)
Za testo potrebujemo: 80 
dag bele moke tip 500, 1 zavi-
tek suhega kvasa, približno 
0,5 l mlačnega mleka, 8 dag 
razmehčanega masla, 10 dag 
sladkorja, 2 rumenjaka, 1 
limonin sladkor, 1 žličko soli, 
ostro moko za razvaljanje in 
maslo za pekače. 
Nadev: 50 dag rožičeve moke, 
približno 7 dl vrelega mleka, 1 
limonin sladkor, 4 žlice slad-
korja, 2 žlici medu, za 2 oreha 
masla, 1 žlico kakava, 10 dag 
rozin (namočenih čez noč v 1 
dl ruma), malo cimeta in kar-
damoma ter sneg dveh belja-
kov. 
Priprava: Med moko vmeša-
mo suhi kvas. Zmešamo vse 

mokre sestavine in dodamo 
testu. Zamesimo testo in ga 
dobro pregnetemo, tako dol-
go, da se loči od sklede in 
kuhalnice. Testo naj potem 
v zaprti posodi vzhaja 1 uro. 
Testo razvaljamo v dolg pra-
vokotnik (dolžine za tri 
pekače) 1 cm debelo. 
Za nadev moramo rožičevo 
moko vmešati v vrelo mle-
ko, nato dodajamo druge 
sestavine nadeva. Nadev 
mora biti zelo gost, a le toli-
ko, da se še da namazati na 
testo. Nadev in testo morata 
biti enako topla. Namažemo 
nadev. Testo tesno zvijemo, 
prerežemo na tri dele in 
damo na pekač. Po vrhu 
namažemo z beljakom in 
mlekom in s pletilko večkrat 
prebodemo potice do dna. 
Vse tri pekače postavimo v 
mlačno pečico, kjer naj 
vzhaja 50 minut. Nato peči-
co prižgemo na 180 stopinj 
Celzija in pečemo 60 minut 
v kovinskih modelih in 80 

minut v lončenem modelu. 
Po 20 minutah pečenja 
moramo vse tri potice na 
vrhu pokriti s papirjem za 
peko, ker hitro rumenijo. 
Potice po peki pustimo v 
modelih kakšnih 20 minut, 
nato jih zvrnemo na rešetko, 
da se ohladijo. Po želji lahko 
po vrhu potice namažemo z 
redko glazuro iz sladkorja v 
prahu, vaniljevega sladkorja 
in vroče vode, da se preveč 
ne izsušijo.

Druga peka – okrogla potica 
v tortnem modelu z nastav-
kom za šarkelj
Za testo potrebujemo: 50 
dag bele moke, 2 žlički suhega 
kvasa, 5 dag razmehčanega 
masla, 6 dag sladkorja, 2 
rumenjaka, pol žličke soli, 4 dl 
mlačnega mleka in 1 limonin 
sladkor. 
Nadev: 30 dag rožičeve moke, 
5 dl vrelega mleka, 0,5 dl 
ruma, za 2 oreha masla, 3 žli-
ce sladkorja, 2 žlici medu, 

malo kakava, cimeta in kar-
damoma ter 1 limonin slad-
kor.
Pripravimo potico po zgor-
njih navodilih za podolgova-
te potice, le da testo razvalja-
mo v pravokotnik velikosti 
80 x 40 cm (obseg modela). 
Pokončnika odrežemo in 
spečemo posebej kar na alu-
minijasti foliji poleg okrogle 
potice. Potico pečemo 1 uro 
pri 180 stopinj Celzija, 
pokončnika pa pol ure.

Rožičeva potica 
Za Gasilsko zvezo Jesenice sem ob odprtju prvega regijskega gasilskega poligona kot članica Društva 
podeželskih žensk pod Golico in Stolom pripravila tri podolgovate in eno okroglo rožičevo potico. Čas 
priprave od moke do potice je bil pet ur in pol.

Pravilno geslo je SLIKANJE ZA OSEBNE DOKUMENTE. 
Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar, s. p., 
Cesta železarjev 4b, nad TUŠ centrom na Jesenicah, www.
foto-vidmar.si in 059 053 840. Podarjajo tri nagrade, storitve 
v vrednosti 20 evrov. Nagrajenke so: Marija Dolinšek, Jese-
nice; Marija Heberle Perat, Jesenice; Helena Kero, Jesenice. 
Čestitamo! Po nagrade pridite v FOTO VIDMAR.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Sponzor križanke je DOMINO IN STUDIO STANKA, gostinstvo in frizerstvo, d. o. o., Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice. 
V ponudbo so dodali dostavo hrane na dom. Na telefonski številki 04 583 13 66 si lahko naročite hrano, ki bo dostavljena 
na vaš naslov. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade – 1. nagrada: dve pici, 2. nagrada: dva sendviča, 3. nagrada: 
dva hamburgerja, vse postreženo v piceriji DOMINO.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=K, 2=A, 3=L, 4=B, 5=U, 6=Ž, 7=O, 8=I, 9=Č), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je OBDARITEV.
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Matjaž Klemenc

Vsaka sprememba, ki oko-
lju prinaša pozitivnost, je 
dobrodošla. Spomnimo se 
barvanja vhoda podhoda na 
Cesti maršala Tita, ki ga je 
opravila navijaška skupina 
Red Steelers Ultras Jesenice 
ob podpori HDD SIJ Acroni 
Jesenice in Občine Jesenice. 
Lepo izdelano, lepo sprejeto 
od okolice. Nekaj podobne-

ga se je zgodilo z nekdanjim 
gospodarskim objektom, ki 
stoji nasproti TVD Partizan 
Jesenice. Letos je TVD Par-
tizan Jesenice spet v lasti 
društva in to se je odločilo, 
da objekt nasproti TVD Par-
tizan obnovi in da ta dobi 
svoj namen, npr. kot dru-
žabni prostor, kot prostor za 
piknik. V društvu so šli še 
korak naprej in se odločili, 
da se na pročelju nekdanje-

ga gospodarskega objekta 
zahvalijo nekaterim, ki so s 
svojimi rezultati povzdignili 
društvo. Na pročelju so svoj 
prostor dobili telovadci Jože 
Oblak, Anton Stražišar, Ada 
Smolnikar in Sonja Roz-
man. Poleg sta še napis 
Judo sekcija Partizan Jese-
nice in leto začetka njenega 
delovanja – 1963. Ob pred-
sedniku TVD Partizan Jese-
nice Renatu Vezzosiju, ki 

zaradi težav z zdravjem ni 
postoril toliko, kot bi si sam 
želel, sta največ dela opravi-
la podpredsednika društva 
Franci Kavčič in Robert 
Pajk. 
Vezzosi se je posebej zahva-
lil tudi vsem, ki so donirali 
za izvedbo del na objektu, 
to so Arn Thor (risanje), 
podjetje RUFnDAH z Blej-
ske Dobrave in starši judoi-
stov.

Nova podoba objekta 
ob TVD Partizan
Na pročelju nekdanjega gospodarskega objekta so svoj prostor dobili telovadci Jože Oblak, Anton 
Stražišar, Ada Smolnikar in Sonja Rozman. Poleg sta še napis Judo sekcija Partizan Jesenice in leto 
začetka njenega delovanja – 1963. 

Na pročelju so svoj prostor dobili telovadci Jože Oblak, Anton Stražišar, Ada Smolnikar in Sonja Rozman. Dodana sta še 
napis Judo sekcija Partizan Jesenice in leto začetka njenega delovanja – 1963.

Nedovoljeno zbiranje
Jeseniški policisti so obravnavali kršitev javnega reda in 
miru z nedovoljenim zbiranjem posameznikov ter poškodo-
vanjem košev za smeti in stekla na objektu. Policisti so ugo-
tovili identiteto več oseb, proti kršiteljem pa vodijo postop-
ke zaradi neupoštevanja odloka o omejitvi gibanja in kršitve 
javnega reda. V dogodku je nastala materialna škoda, po-
škodovan ni bil nihče.

Preiskana drzna tatvina
Jeseniški kriminalisti so preiskali drzno tatvino na javnem 
kraju iz sredine septembra, v kateri je drug storilec občanu 
na Jesenicah s silo odtujil torbo s stvarmi. Isti storilec je ute-
meljeno osumljen tudi povzročitve požara na starejšem za-
puščenem objektu z začetka oktobra, v katerem je nastala 
materialna škoda, preverja pa se še njegova domnevna pove-
zanost z več vlomi na območju Jesenic, pri katerih sta bila 
odtujena večinoma denar in hrana. Zanj je bil odrejen pripor.

Tatvina telička
Na Jesenicah je občan prijavil tatvino telička.

Prebodel je pnevmatike
Na Cesti maršala Tita na Jesenicah je storilec ponoči obča-
nu na parkirišču poškodoval (prebodel) tri pnevmatike na 
osebnem avtomobilu.

Iz policijskih zapisnikov

Poleti je bralec opozoril na dotrajano zastavo pri vhodu v 
Osnovno šolo Koroška Bela. Kot je sporočil ravnatelj Rok 
Pekolj, so s pomočjo donatorja H Teh Kovinarstvo z Jesenic 
že namestili nova nosilec in drog, ki omogočata, da se za-
stava vrti okoli svoje osi in se zaradi vetra ne bo več navijala.

Nova nosilec in drog za zastavo

Nova nosilec in drog za zastavo pri vhodu v šolo

Torek, 10. november
Oddelčni nastop harmonikarjev – Plesna glasba

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Sreda, 11. november
Interni nastop učencev klarineta

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Četrtek, 12. november 
Interni nastop učencev trobil

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Sobota, 14. november
Vozi, Miško, smrtno resna komedija GTČ Jesenice

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Nedelja, 15. november
Strasti, laži in maček v žaklju, glasbena komedija

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Ponedeljek, 16. november
Ta veseli dan ali Kaj takega se lahko zgodi samo v Idriji, 
avtorska predstava

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Torek, 17. november
Orkester, črna komedija

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Interni nastop učencev kitare
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Sreda, 18. november 2020
Visoška kronika, drama

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Četrtek, 19. november
!, avtorsko gledališče 

Čufarjevi dnevi – Youtube kanal, od 9.00 do 24.00

Dogodki od 6. do 20. novembra
Javni nastop učencev

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Aktivnosti za mlade

Mladinski center Jesenice
ONLINE – NA SPLETU

Slikarska šola Brine Torkar; prijave in informacije: 041 644 475 in 
novazorainfo@gmail.com

ONLINE – NA SPLETU

Mladinski fotografski natečaj: PORTRET 2021

Vabljeni, da svoje najboljše portrete pošljete vsi mladi fotografi do 29. 
leta starosti. Sodelujete lahko v starostni kategoriji do 15 let ali od 15 
do 29 let. Informacije in prijavnica: www.mc-jesenice.si

Društvo Žarek
DNEVNI CENTER DRUŠTVA ŽAREK: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULI-
CA (kletni prostori ZD Jesenice – zadnji vhod) 

Deluje od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure. Učna pomoč od 13. 
do 16. ure, od 16. ure dalje družabne igre, ustvarjalne in kuharske 
delavnice, druženje ob igri …

Vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre

Vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure: ogled razstave UTRIP MARI-
BORA mladega fotografa Žana Osima

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, likovna razstava, od 
10. septembra do 15. novembra, torek–petek od 10. do 12. ure in od 
16. do 18. ure

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR
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Urša Peternel

Potep po Mežakli je vendar-
le uspel – po dvakratni 
odpovedi zaradi slabega vre-
mena in tik pred novimi 
ukrepi za preprečitev širjen-
ja koronavirusa. Voden izlet 
je organizirala Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
v sklopu projekta Pohodniš-
tvo, ki ga financirata Občina 
Jesenice in Občina Gorje. 
Kot je v imenu organizator-
jev povedal Ambrož Černe, 
se je pohoda udeležila pisa-
na druščina pohodnikov, 
najmlajši je štel nekaj manj 
kot devet let, najstarejši 
nekaj čez sedemdeset. Pri-
peljali so se z različnih kon-
cev Gorenjske, mlad par 
celo iz Ljubljane. 
S parkirišča pred Športno 
dvorano Podmežakla so se z 
avtobusom odpeljali na Koč-
no, kjer so pohod začeli pri 
vstopni informacijski tabli. 
Udeleženci so se nato podali 
po označeni planinski poti.  
»Začetni del je potekal po 
lokalni pešpoti, označeni z 
rumeno markacijo. Ta se v 
gozdu nad vasjo združi z 
markirano planinsko potjo, 
označeno z rdeče-belo (Kna-
felčevo) markacijo in rdeči-
mi smernimi tablami. Po 
pol ure hoje smo prišli do 
Poljanske babe. Ogledali 
smo si informacijsko tablo, 
pokomentirali njeno vsebi-
no in nastanjanje: od zbira-
nja virov, oblikovanja do 
montaže table. Pot nas je 
nadalje vodila proti planini 
Obranca. Vmes smo se usta-
vili na dveh razglednih toč-
kah, od koder se odpre lep 
razgled na dolino Poljane, 
nasproti ležeče Kavče, Vrše 
in Boršt ter v ozadju na Blej-
ski kot, Deželo in Karavan-

ke. Na Obranci smo se naj-
prej ustavili pred spomeni-
kom padlim borcem, nato 
pa še pred informacijsko 
tablo na zahodnem delu pla-
nine. Pot smo nadaljevali 
proti Snežni jami. Tu poho-
dnik prvič začuti gozdnato 
in kraško prostranost Meža-
kle. Poti na tej planoti so v 
preteklosti pohodnikom 
nemalokrat povzročale teža-
ve pri orientaciji. Zato je bila 
celotna trasa opremljena z 
dodatnimi markacijami in 
rdečimi smernimi puščica-
mi. Od Snežne jame smo 
pot nadaljevali proti Plan-
skemu vrhu. Tu smo dosegli 
najvišji vrh naše trase (1299 
m n. m.). Pri informacijski 
tabli Meteorit Jesenice nam 
je Stane Arh iz društva 
Meteorita predstavil dogod-
ke v času padca meteorita na 
to območje in poudaril sve-
tovni pomen meteorita Jese-
nice. Nedaleč naprej od 
Planskega vrha se nam je na 
strmem severnem pobočju 
Mežakle odprl pogled na 
kamnit naravni most. Pri 
informacijski tabli smo 
pokomentirali njegov nasta-
nek in značilnosti rastlins-
tva na tem delu Mežakle. Tu 
so se nam občasno že ponu-
jali lepi pogledi na mesto 
Jesenice in nasproti ležeče 
Karavanke. Razgledni utrin-
ki pa so bili le uvertura v 
naslednji postanek na raz-
gledišču Špica (pri oddajni-
ku). Zaradi izjemnih razgle-
dov ta točka postaja vse bolj 
priljubljen izletniški cilj zla-
sti domačih pohodnikov. Od 
Špice nas je pot po robu pla-
note vodila proti partizanski 
bolnici. Tam sta nas priča-
kala oskrbnika bolnice Ivica 
in Sandi Jernejc iz Podme-
žakle. Slišali smo kratko 

predstavitev bolnice, njene 
vloge v času druge svetovne 
vojne in življenja tega kul-
turnega spomenika vse do 
današnjih dni. Bolnico smo 
si ogledali in se nato podali 
še proti Zakopom. Tam sta 
nas ustavili še zadnji dve 
informacijski tabli. Prva 
predstavi partizansko bolni-
co, druga pa strateški pomen 
Mežakle v času NOB (1942–
1945) ter v času fužinarstva 
(konec 19. stoletja), ko je z 
gozdnim bogastvom Meža-
kle gospodarila Kranjska 
industrijska družba. Po sla-
bi uri spusta od Zakopov 
smo izlet zaključili pri vsto-
pni informacijski tabli v 
Podmežakli,« je izlet opisal 
Ambrož Černe.

Vtisi udeležencev 
Stane Arh, društvo Meteori-
ta (soorganizator izleta) in 
hkrati predstavnik Društva 
upokojencev Jesenice: »Pot 
je uhojena in prijetna, strma 
je le v začetnem delu nad 
Kočno. Z Jesenic se Mežakla 
kaže kot hladna in nepristo-
pna gora, ki Jeseničanom 
krade sonce. Na svojem gre-
benu je drugačna, topla, pri-
jazna in polno obsijana s 
soncem. Pohodniki smo se 
med seboj povezali, da smo 
postali med seboj pravi pri-
jatelji. Ko smo se razhajali, 
smo bili enotnega mnenja: 
bil je lep in odlično priprav-
ljen pohod.«
Nena Koljanin, TIC Jeseni-
ce, udeleženka pohoda: 
»Meni osebno je bil pohod 
fantastičen: v družbi veselih, 
nasmejanih ljudi, v času, ko 
mati narava pokaže, kak 
umetnik je, saj se gozd obar-
va v tisoč in eno barvo.«
Primož Pretnar, občinski 

svetnik Občine Gorje, udele-
ženec pohoda v imenu Obči-
ne Gorje: »Osebno se mi 
poimenovanje Potep po 
Mežakli zdi zelo posrečena 
izbira imena, saj smo se 
dobesedno res potepali po 
celi Mežakli. Potep je bil pri-
sten, domač, kot takrat v 
mlajših letih, ko smo preta-
knili vse kotičke v naravi v 
naši bližnji in daljni okolici. 
Prijetni gozdovi na Mežakli 
v tisočerih čarobnih barvah 
in s čudovitimi pogledi v 
dolino dajejo človeku neko 
dodatno moč in energijo. 
Planota je zakladnica goz-
dne svežine (Snežna jama), 
zelenih pašnikov (Obranca) 
in miru, ki ga prekineta le 
kakšno ptičje petje in zvonč-
kljanje kravjih zvoncev. Po 
mojem mnenju je projekt 
korektno izpeljan, treba bo 
vložiti še nekaj truda v pro-
mocijo, predvsem pa v nada-
ljevanju vzdrževati pot na 
primernem nivoju.«
Nada Rabič z Jesenic, udele-
ženka pohoda: »Izpolnila se 
mi je dolgoletna želja, da bi 
prehodila vsaj en del Meža-
kle. Zagotovo bom še šla na 
Mežaklo.«
Vladimir Oblak z Jesenic, 
najstarejši udeleženec poho-
da: »Zame je bil Potep po 
Mežakli zanimivo doživetje 
pa tudi priložnost za obuja-
nje spominov. Rojen v Kurji 
vasi sem tam živel do konca 
študija. Kot 'mulci' smo šli 
na Mežaklo 'po plazu' ali 'po 
grabnu' ob električnih dro-
govih. Dostop na rob so 
nam omogočale stopnice in 
lestev tik pod vrhom, ki jih 
že dolgo ni več. Ko smo 
izvedeli, da je v bližini Špice 
voda, smo bili zelo ponosni, 
ko smo jo kaj kmalu tudi 
našli. Kako lep je zdaj pogled 
z razgledišča na domačo 
hišo in okolico. Po Mežakli 
bom prav gotovo peljal vnu-
ke, vsaj na nekaj znamenito-
sti.«
Jaka Vidmar z Jesenic (9 
let), najmlajši udeleženec 
pohoda: »Pohod po Mežakli 
mi je bil všeč. Najlepši je 
naravni most. Na tablah so 
zanimive stvari. Videl sem, 
kje je padel meteorit.«
Vera Djurić Drozdek, vodja 
oddelka za gospodarstvo na 
Občini Jesenice, pa je o pro-
jektu Pohodništvo povedala: 
»Na Občini Jesenice smo že 
pred leti prepoznali, da 
ima   pohodništvo velik 
potencial v turistični ponud-
bi, zlasti zaradi svoje trajno-
stno naravnane vsebine. To 
je bilo tudi vodilo pri pripra-
vi nove občinske turistične 
strategije s sloganom Jese-

nice – raj za izletnike! Ume-
ščenost Jesenic med Kara-
vankami in Mežaklo in 
obrobjem Triglavskega 
narodnega parka ter Julijski-
mi Alpami  predstavlja nep-
recenljivo danost za postavi-
tev krožnih (kot je Juliana 
trail) in enosmernih pohod-
niških poti, med katere priš-
tevamo zadnjo pridobitev 
Potep po Mežakli. Prednost 
pohodniške poti Potep po 
Mežakli je v dostopnosti iz 
jeseniške in gorjanske obči-
ne, s čimer smo ponovno 
pokazali, da turizem ne poz-
na meja. Potep po Mežakli 
združuje različne turistične 

vsebine, seveda v prvi vrsti 
gre za rekreativno dejav-
nost, ki pa vključuje ogled 
naravnih in kulturnih zna-
menitosti ob poti kot tudi 
eno izmed največjih zname-
nitosti v Sloveniji in tudi 
mednarodno – točko padca 
meteorita na Mežakli leta 
2009. Še posebno nas vese-
li, da so pohodniške poti na 
območju občine Jesenice 
prepoznale različne ciljne 
skupine pohodnikov, zlasti 
družine z otroki in aktivna 
populacija ne glede na sta-
rost, ki cenijo naravo, 
odmaknjenost in varnost v 
teh nepredvidljivih časih.«

Potep po planoti,  
ki krade sonce 
»Z Jesenic se Mežakla kaže kot hladna in nepristopna gora, ki Jeseničanom krade sonce. Na svojem 
grebenu je drugačna, topla, prijazna in polno obsijana s soncem,« je o Potepu po Mežakli dejal eden 
od udeležencev Stane Arh.

Po čudoviti Mežakli ... / Foto: Miro Podgoršek

Naravni most

Na mestu, kjer je padel meteorit, je to izjemno najdbo 
opisal Stane Arh iz društva Meteorita.

Razgledišče Špica

Partizanska bolnišnica


