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Vem, da 
skupaj 
zmoremo
Z županom Občine 
Jesenice Blažem Račičem 
smo se pogovarjali o 
aktualnem dogajanju v 
občini.
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Njena velika 
ljubezen  
je ples
Mojca Svetina je 
kondicijska trenerka in 
trenerka plesa, 
inštruktorica aerobike in 
pilatesa. 
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OBČINSKE NOVICE

»Ocvirek« za zimsko 
službo?
Več občanov je opozorilo, da 
so bile ob nedavnem obil-
nem sneženju jeseniške ce-
ste in ulice slabo očiščene.
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ŠPORT

Brata z visokimi cilji  
v odbojki
Jeseničana, brata 21-letni Adi 
in 18-letni Sani Adžović, sta 
naredila velik korak naprej. 
Iz drugoligaša Žirovnice sta 
prestopila v Maribor.
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ZANIMIVOSTI

Recepti zdaj tudi  
v e-knjižici
V projektu KUHAM DOMA-
če je nastala tudi e-knjižica 
receptov jedi, ki so jih pri-
pravljali na kuharskih delav-
nicah. 
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ZANIMIVOSTI

Oh, kakšen ljubi mir je 
doma za legendarno 
Zaštreko ...
Miro Koder, ki je v življenju 
obredel malodane ves svet, v 
zrelih letih odkriva lepote 
domačih hribov in dolin.
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Marjana Ahačič

Prva deklica na Gorenjskem 
se je letos sicer rodila v Kra-
nju, se je pa na Jesenicah 
rodil prvi gorenjski deček. 
Na prva novorojenčka letos 
so morali sicer prejšnji pe-
tek počakati do večera. »V 
porodnišnici je med prazni-
ki tako kot na čisto navaden 
dan. Porodnici, ki pride k 
nam, se z veseljem posveti-
mo, kratka obdobja, ko so 
vrata porodnih sob zaprta, 
pa izkoristimo za odmor in 
razna opravila, za katera si-
cer zmanjka časa,« so pra-
znični čas opisali na gineko-
loško-porodniškem oddelku 
Splošne bolnišnice Jesenice 
(SBJ), kjer je bilo ves čas 
praznikov živahno.
Na zadnji dan starega leta 
sta se rodili dve deklici, zad-
nja ob pol osmih zvečer 
Azra, drugorojenka Mirele 
in Aldina Galijaševića z Je-
senic. Tudi 1. januarja so 
imeli dva poroda. Prvi jih je 
proti večeru, malo pred 
šesto, razveselil deček Leon, 
drugorojenec Nike Novak in 
Mateja Bajca iz Trzina. 
Kmalu za njim se je rodila 
tudi prva deklica. Mila je 
razveselila mamico Rebeko 

Debelak in očka Jaka Urev-
ca. Je njun prvi otrok, doma 
pa so na Bledu.
Na Jesenicah se je lani rodi-
lo 733 otrok, 367 dečkov in 
366 deklic, sedemkrat so se 
razveselili dvojčkov. Zabele-
žili so 726 porodov, kar je 19 
manj kot leto poprej. Sestra 
Dolores Jan je tudi lani pri-
dno beležila statistiko roj-
stev in najpogostejših imen 
za dečke in deklice: v letu 
2020 je bilo najpogostejše 
ime za deklico Hana; tako 
so lani starši poimenovali 
dvanajst novorojenk, za deč-
ka pa Jakob in Lovro, po 
enajst.
Med deklicami po priljublje-
nosti sledi ime Neža (enajst), 
nato Mila (devet), Ema, 
Nika, Sofija in Zala (po se-
dem) ter Ajda, Ela, Lana, 
Lau ra, Pia in Zarja (po pet). 
Med imeni za dečke je bilo 
priljubljeno tudi ime Mark, 
tako so poimenovali deset 
novorojenčkov. Sledijo Luka 
(devet), Bine (osem), Aleks 
in Jaka (po sedem), David in 
Nik (po šest) ter Bor, Brin, 
Filip, Gaber, Maks in Žan 
(po pet). Štirinajst dečkov in 
dvanajst deklic je imelo po 
dve imeni.

Na zadnji dan Azra, prva 
letos pa Leon in Mila
Na prve letošnje novorojenčke so v porodnišnici Splošne bolnišnice Jesenice morali počakati do 
poznega popoldneva, ko so se najprej razveselili prvega dečka, Leona Bajca, le malo za njim pa prve 
deklice, Mile Urevc. 

Na Jesenicah so se 1. januarja najprej razveselili dečka: 
nekaj minut pred šesto zvečer se je rodil Leon, na 
fotografiji z mamico Niko Novak in očkom Matejem 
Bajcem, doma so v Trzinu. / Foto: Splošna bolnišnica Jesenice

Na Jesenicah se je lani rodilo 733 otrok, 367 
dečkov in 366 deklic, sedemkrat so se razveselili 
dvojčkov. Zabeležili so 726 porodov, kar je 19 
manj kot leto poprej. Najpogostejša imena, ki so 
jih novorojenčkom dajali starši, so bila Jakob in 
Lovro za dečke ter Hana za deklice.

Urša Peternel

Tudi na Jesenicah poteka 
množično testiranje obča-
nov na koronavirus s hitrimi 
antigenskimi testi, ki ga iz-
vaja Zdravstveni dom Jese-
nice. Prejšnji torek je testi-
ranje potekalo v avli Športne 
dvorane Podmežakla, udele-
žili so se ga 103 občani, med 
katerimi so odkrili štiri pozi-
tivne na koronavirus. 
Od tega tedna naprej pa te-
stiranje opravljajo v Zdrav-
stvenem domu Jesenice, 
vhod je urejen z zadnje stra-
ni – vzhodni del zdravstve-
nega dela, na parkirišču za 
zapornico (z leve strani 
zdravstvenega doma). Testi-
ranje je prostovoljno in 
brezplačno, nanj se ni treba 
naročiti, s seboj pa je treba 
imeti kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Med čakanjem 
v vrsti je obvezna pravilna 
uporaba zaščitne maske in 
upoštevanje varnostne raz-
dalje. Rezultat testa testirani 
prejmejo v roku ene ure po 
SMS-sporočilu. Ob tem opo-

zarjajo, naj akutno bolni z 
znaki prehlada ne hodijo na 
omenjeno testiranje, ampak 
naj se obrnejo na svojega 
osebnega zdravnika.
Začenja pa se tudi cepljenje 
proti covidu-19. V Zdrav-
stvenem domu Jesenice pa-
ciente prosijo, naj prijave 
oddajo preko spletnega 
obrazca, ki je dostopen na 
spletni strani Osnovnega 
zdravstva Gorenjske https://
cepljenje.ozg.si/. Ob uspe-
šni oddaji prijave bodo pre-
jeli avtomatsko potrdilo na 
elektronski naslov. O termi-
nu cepljenja bodo prav tako 
obveščeni na elektronski na-
slov ali po telefonu.
Če prijava preko spletnega 
obrazca ni mogoča, naj se 
obrnejo na telefonsko števil-
ko 041 322 453, in sicer v 
ponedeljek, torek in sredo 
od 9. do 12. ure.
Pacienti, ki imajo izbranega 
zdravnika zasebnika (kon-
cesionarja), pa se na ceplje-
nje prijavijo pri svojem 
zdravniku.

Testiranje in 
cepljenje
Množično brezplačno testiranje občanov na 
okužbo s koronavirusom odslej poteka v 
Zdravstvenem domu Jesenice.

Brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi 
od tega tedna naprej poteka v Zdravstvenem domu Jesenice.
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Urša Peternel

Leto, ki se je pravkar izteklo, 
je bilo drugačno, polno izzi-
vov. Kako je epidemija koro-
navirusa vplivala na delova-
nje Občine Jesenice in na 
projekte, investicije?
Življenje se je v času koro-
nakrize precej spremenilo, 
vplive smo čutili pri izvaja-
nju občinskih projektov, pa 
tudi pri delu v občinski 
upravi. Zaradi omejitev dru-
ženja so bile odpovedane 
številne kulturne, športne in 
druge prireditve, ki so jih 
bili ljudje navajeni, investi-
cije so se izvajale počasneje, 
kot smo načrtovali. Veseli-
mo se, ker so se v aktivnosti 
za preprečevanje širjenja 
virusa vključili tudi številni 
prostovoljci, ki so s svojo 
pripravljenostjo pomagati 
dokazali, da so solidarnost, 
nesebičnost, požrtvovalnost 
in podobne vrednote še ved-
no med nami. 

Eden največjih projektov ta 
čas je obnova Ruardove gra-
ščine, kjer ste od začetka 
obsežne prenove naleteli na 
kar nekaj neprijetnih prese-
nečenj, zadnje je bilo odkri-
tje lesne gobe. Za koliko se 
bo investicija podražila in 
kdaj bo obnova zaključena?
Obnova Ruardove graščine 
je največji in najzahtevnejši 
projekt v občini Jesenice. 
Glede na to, da je bil objekt 
precej dotrajan, me, odkrito 
povedano, ne presenečajo 
»odkritja« in novi zapleti, 
do katerih prihaja v zelo 
starem objektu. Zato je bilo 
lani v celoti zamenjano 
ostrešje, kar prvotno ni bilo 
načrtovano. Nazadnje je 
bila odkrita še nevarna les-
na goba (solzivka), kar je 
povzročilo, da se je rok za 
dokončanje prenove presta-
vil na konec letošnjega leta. 
Čeprav smo pričakovali, da 
bo ocena dodatnih stroškov 
že znana do konca lanskega 
leta, pa še vedno potekajo 
raziskave in opravljajo 
dodatna dela, tako da ocena 
dodatnih stroškov še ni 
znana.

V občini ta čas potekata tudi 
dva velika državna projekta, 
gradnja vzhodne cevi avto-
cestnega predora Karavanke 
in obnova železniškega pre-
dora na Hrušici. Domačini 
na Hrušici opozarjajo, da se 
je kakovost življenja v kraje-
vni skupnosti zaradi obeh 
projektov poslabšala. Kaj 
lahko stori občina, da bi bilo 
pritožb krajanov čim manj?
Vsak večji projekt za sabo 
potegne posledice, tudi 
neprijetne. Medtem ko gra-
dnja avtocestnega predora 
na bivanje na Hrušici ne 
vpliva preveč, pa je drugače 
s prenovo železniškega pre-
dora. Ta se namreč nahaja 
sredi Hrušice, zato ta inve-

sticija bolj vpliva na življe-
nje domačinov, saj do grad-
bišča vozijo težki kamioni, 
delovni stroji, več je prahu 
in hrupa. Ta predor je za 
državo strateškega pomena 
in ga je bilo treba po več kot 
sto letih od odprtja temeljito 
obnoviti. Verjamem, da 
domačini razumejo okolišči-
ne in da bodo ohranili potr-
pežljivost, s katero prenaša-
jo to gradnjo.

Moti jih zlasti prašenje na 
cesti mimo Elima.
O prašenju s ceste mimo 
Elima smo seznanjeni. Da 
bi stopili naproti krajanom 
Hrušice in težavo rešili, je 
občina že pred časom spro-
žila postopke, da od države 
pridobi zemljišče, po kate-
rem poteka cesta. Nedavno 
se je postopek prenosa zak-
ljučil. Občina je zdaj lastni-
ca zemljišča in načrtujemo, 
da bomo v prihodnje cesto 
uredili tako, da se ne bo več 
prašilo.

Eden največjih izzivov v 
vašem dosedanjem manda-
tu je bila zagotovo deponija, 
kopičenje lahke frakcije in 
smrad s CERO Mala Meža-
kla. Kakšno je stanje na tem 
področju danes?
Problem še vedno ostaja 
pereč, vendar smo za zdaj 
lahko zadovoljni s tem, da 
se kup baliranih odpadkov 
(lahka frakcija) ne povečuje 
več. Tudi opozoril občanov 
zaradi smradu z Male 
Mežakle v zadnjem obdob-
ju ni bilo veliko. Kot so nas 
obvestili iz podjetja Ekogor, 
zadnje mesece vso novona-
stalo lahko frakcijo odpelje-
jo na sežig v Anhovo. Pod-
jetje nadaljuje aktivnosti za 
zagotovitev ponora za tisto 
lahko frakcijo, ki se še skla-
dišči na Mali Mežakli. 
Upam, da bodo pri tem 
uspešni in da se bo še letos 
začelo tudi zmanjševanje 
kupa baliranih odpadkov, 
ne le sprotni odvoz.

Z novim letom naj bi veljavo 
stopil tudi drugi del podraži-
tve komunalnih storitev, 
obetajo se tudi nove cene 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov v CERO Mala 
Mežakla. Omenjene podra-
žitve zagotovo ne bodo nale-
tele na odobravanje obča-
nov, pa vendar se jim verjet-
no ne da izogniti?
V občini Jesenice je bilo v 
zadnjih letih zgrajenih pre-
cej novih komunalnih, 
kanalizacijskih vodov. S 
temi investicijami se je 
zagotovil višji standard 
komunalne oskrbe, kar za 
sabo potegne tudi povišanje 
cen storitev. Razprava o 
povišanju cen za obdelavo 
odpadkov občinski svet še 
čaka. Dejstvo je, da so se v 
zadnjih letih precej spreme-
nile razmere na področju 

ravnanja z odpadki, zato so 
višji tudi stroški obdelave 
odpadkov. Cene obdelave so 
že nekaj let nespremenjene, 
zdaj pa jih je treba oblikovati 
tako, da bodo višji stroški 
ravnanja z odpadki tudi 
ustrezno pokriti. Hkrati se 
mi zdi pomembno, da ustva-
rimo čim manj odpadkov in 
smo pri ravnanju z odpadki 
skrbni.

V lanskem letu se je pokaza-
la tudi nujnost po kloriranju 
vode iz zajetja Peričnik, ki s 
pitno vodo oskrbuje dobr-
šen del občine.
Še leta 2017 je bila voda iz 
zajetja Peričnik, iz katerega 
se oskrbuje zahodni del 
občine, prepoznana kot naj-
boljša voda v Sloveniji. 
Nekaj let zatem se tudi na 
tem zajetju, žal, kažejo pos-
ledice klimatskih spre-
memb. Občasne močne 
padavine namreč na obmo-
čju zajetja povzročajo erozi-
jo zemlje. Kot si to predsta-
vljam sam, zemlja predstav-
lja nekakšen filter, ki preči-
sti vodo med pronicanjem v 
zemljo. Ob obilnejših pada-
vinah zemlja nad zajetjem, 
ki je že prizadeta zaradi 
erozije, ne zmore več opra-
vljati funkcije čiščenja vode 
in v zajetje tako priteka tudi 
oporečna, kalna voda. Za 
zagotavljanje ustrezne oskr-
be je treba pitno vodo klori-
rati. Zdaj proučujemo raz-
lične možnosti za ukrepan-
je. Želimo si, da bi z enosta-
vnimi in čim cenejšimi 
ukrepi lahko zagotovili var-
no oskrbo z vodo. Če varne 
oskrbe ne bo mogoče zago-
toviti z enostavnimi ukrepi, 
bo treba zgraditi nov objekt 

za pripravo vode, kar bi nas 
stalo precej več. Če bi tak-
šno investicijo morala v 
celoti pokriti občina, bi se 
zato morale zamakniti dru-
ge investicije. Voda je nam-
reč vir življenja in imajo 
ukrepi za zagotavljanja var-
ne oskrbe z vodo nesporno 
prednost pred drugimi 
investicijami.

Na decembrski seji je bil 
sprejet proračun za leto 
2021. Katerim projektom 
boste v letošnjem letu dali 
prednost?
Po živahni razpravi je 
občinski svet proračun za 
letos potrdil soglasno, kar 
je dokaz, da se, kljub različ-
nim pogledom, znamo 
dogovoriti o najpomem-
bnejših projektih v občini. 
To je zelo pomembno spo-
ročilo za vse nas. Letos 
bomo zaključili nekatere 
projekte, ki smo jih začeli 
že lani. Dokončana bosta 
druga faza urejanja poslov-
ne cone in kanalizacija Lip-
ce, v načrtu imamo dober 
milijon evrov vredno preno-
vo vrtca pri Osnovni šoli 
Toneta Čufarja (okoli 
400.000 evrov smo prido-
bili iz evropskih virov), 
nadaljevala se bo obnova 
Ruardove graščine. Do 
poletja bo zgrajen nov most 
čez železnico pri TVD Par-
tizan, v sodelovanju z drža-
vo in podjetjem SIJ Acroni 
bo po načrtih zgrajen nov 
železniški most na Sloven-
skem Javorniku s povezo-
valno cesto do obrata PDP.
V zadnjih dneh smo bolj 
zaskrbljeno pogledovali v 
nebo, saj so nam obilne sne-
žne padavine povzročile kar 

nekaj skrbi. Stroški čiščenja 
cest, ki so v primerjavi z 
zadnjimi zimami letos bis-
tveno višji, že presegajo 
načrtovane okvire. Bojim se, 
da se bomo na račun zim-
skega pluženja in čiščenja 
cest ter s tem povezanimi 
visokimi stroški morali 
odpovedati kateri od načrto-
vanih investicij. 
Eden od večjih izzivov za vse 
nas je, kako povečati politič-
no participacijo občanov. 
Lani se zaradi koronakrize 
nismo odločili za izvedbo 
projekta participativni pro-
račun, ki je eden od ukrepov 
za spodbujanje občanov pri 
oblikovanju predlogov za 
investicije in s tem občin-
skih politik. Izkazuje se, da 
je nevarni virus precej bolj 
trdovraten, kot se je zdelo, 
zdaj pa je jasno, da se življe-
nje ne sme povsem ustaviti, 
zato bomo projekt letos 
izpeljali. Že zdaj vabim naše 
občanke in občane, da raz-
mislijo o predlogih za poso-
dobitve v svojih lokalnih 
okoljih in se nato vključijo v 
postopke.

Kako kaže z obnovo bazena 
in novo knjižnico?
Vsi se zavedamo, da je knji-
žnica kot hram branja in 
znanja ena najpomembnej-
ših ustanov v občini. Občin-
ska knjižnica deluje v pre-
majhnih in neustreznih 
prostorih in si vsi želimo 
nove knjižnice. Če bi se 
knjižnica lahko preselila, bi 
prostore v zdajšnji knjižnici 
namenili dejavnosti mla-
dih. Gradnja nove knjižnice 
je pomembna investicija, 
zahtevna tudi v finančnem 
smislu. Podobna zgodba je 

z bazenom. Na prenovo 
čakajo še nekateri vrtci, v 
Osnovni šoli Poldeta Straži-
šarja upajo, da čim prej 
dobijo ustrezno telovadni-
co, pripravljamo projekte za 
nadaljevanje gradnje kana-
lizacije na območju krajev-
ne skupnosti Sava, govoril 
sem že o problemih z vodo. 
Tudi urejanje parkiranja, 
zlasti na območju Jesenic, 
je eden večjih izzivov za 
nas. Skratka, potrebe po 
investicijah precej presega-
jo zmožnosti občinskega 
proračuna.

Polovica vašega županskega 
mandata je že za vami, kako 
ste zadovoljni z opravljenim 
delom in kako gledate v pri-
hodnost?
Dve leti sta minili zelo hit-
ro. V tem času sem šele lah-
ko spoznal način in naravo 
dela v občinski upravi ter 
vsebine, s katerimi se 
ukvarjamo. Kljub temu da 
sem po izobrazbi diplomi-
rani politolog in razumem 
delovanje države ter lokalne 
skupnosti, pa mi dnevni 
vpogled v delovanje občin-
ske uprave in razumevanje 
administrativnih ter politič-
nih procesov po dveh letih 
županovanja omogoča celo-
vitejši pregled nad razmera-
mi v občini in ustreznejšo 
analizo vseh dejavnikov, 
kar šele omogoča oblikova-
nje ustreznih rešitev, poli-
tik. Vesel sem spoznanja, 
da lahko zaupam sodelav-
cem v občinski upravi, 
zadovoljen sem zaradi dob-
re klime v kolektivu. To me 
opogumlja pri razmišljanju 
o prihodnosti, saj vem, da 
skupaj zmoremo. 

Vem, da skupaj zmoremo
Z županom Občine Jesenice Blažem Račičem, za katerim je že več kot polovica županskega mandata, smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini.

Župan Blaž Račič: "Zastavljeno delo in projekte, namenjene kvalitetnemu bivanju občanov v naši občini, bomo še naprej 
opravljali smelo in ambiciozno." / Foto: Gorazd Kavčič
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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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.
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V prazničnem času so občani pobratenega Nagolda lahko 
spremljali novoletno voščilo Občine Jesenice na čelu z žu-
panom Blažem Račičem, ki so ga nemški prijatelji prikazo-
vali na pročelju njihove občinske stavbe. Kot so povedali na 
Občini Jesenice, sodelovanje med Jesenicami in Nagoldom 
ostaja trdno tudi v času koronavirusa. 

Jeseniško voščilo v Nagoldu

Na pročelju občinske stavbe v Nagoldu so predvajali 
jeseniško voščilo.
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Vodooskrba iz vodnega vira Peričnik
Vodovodni sistem Peričnik oskrbuje s pitno vodo zahodni 
del občine Jesenice, to je območje Mejnega platoja, Hrušice, 
Podmežakle in dela Jesenic, ki se zaključi s Cesto Toneta 
Tomšiča. Od oktobra 2020 dalje se na tem vodnem viru izva-
ja stalna obdelava pitne vode z natrijevim hipokloritom z 
namenom zagotavljanja mikrobiološke skladnosti. V prime-
ru povišane motnosti pa izdamo ukrep prekuhavanja pitne 
vode. Gre za dva dejavnika tveganja, ki med seboj nista po-
vezana. Prvi dejavnik tveganja, mikrobiološko onesnaženje, 
je povezan s stalno prisotnimi koliformnimi bakterijami na 
dveh izvirih, kar so pokazale pretekle analize. Drugi dejavnik 
tveganja, povišana motnost, pa je povezan s pogostimi, in-
tenzivnimi padavinami, ki smo jim priča zadnja leta. Vzrok za 
stanje na vodnem viru Peričnik je naravno ozadje, na katere-
ga nimamo vpliva. Ker je zajetje podvrženo direktnemu po-
vršinskemu vplivu, je dolgoročno treba vodo obdelati. Reši-
tev je v obdelavi, ki bi zajemala oba dejavnika tveganja. 
Jeko, d. o. o., ima vzpostavljen stalni notranji nadzor kakovo-
sti pitne vode, s katerim se zagotavlja zdravstveno ustrezna 
pitna voda. Podjetje izvaja na omrežju in vodnih virih vsa 
vzdrževalna dela, da uporabnikom omogoča dobavo vode, 
in to čim boljše kakovosti. Res pa je, da podjetje ni pristojno 
za izvajanje investicij v vodne vire in vodovodno omrežje, ki 
bodo v prihodnje za nemoteno oskrbo s pitno vodo nujno 
potrebne.
V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja, več pa v 
naslednjih številkah Jeseniških novic.
Ali je voda sedaj varna za uživanje? Da, voda je pitna brez 
dodatnega prekuhavanja ali drugih omejitev, razen če obve-
ščamo o drugih ukrepih.

Zakaj potem občasno obveščate, da je treba vodo pre-
kuhavati? Obvestila o prekuhavanju so v primeru, ko je ob 
močnih nalivih povišana motnost vode. V tem času se preki-
ne obdelava vode z natrijevem hipokloritom, da preprečimo 
možnost tvorjenja stranskih škodljivih produktov, ki lahko 
nastanejo v kombinaciji motne vode in natrijevega hipoklo-
rita.
Ali sedaj potrebujem na interni napeljavi vodni filter? 
Ne, zaradi obdelave vode z natrijevem hipokloritom ni tre-
ba nameščati na interno napeljavo vodnega filtra. Če se za 
to odločite, je pomembno, da filtre primerno vzdržujete, saj 
v nasprotnem primeru lahko poslabšate kvaliteto pitne 
vode.
Ali otrok lahko pije obdelano vodo iz pipe? Tudi otrok 
lahko pije obdelano vodo iz pipe. Postopek kloriranja je 
nadzorovan, vrednosti prostega preostalega klora na omrež-
ju pa so v skladu z normativi, ki nam jih nalaga zakonodaja. 
Prizadevamo si, da so te vrednosti čim nižje, s tem da je še 
vedno zagotovljena zdravstvena ustreznost pitne vode.
Kaj so koliformne bakterije? Koliformne bakterije so sku-
pina različnih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, am-
pak tudi v okolju, in so pokazatelj direktnega površinskega 
vpliva na zajetje. Na vodnem viru Peričnik so bile koliformne 
bakterije izolirane v odsotnosti od fekalnih bakterij. Naravno 
so razširjene v prsti, površinski vodi, pri procesu gnitja …
Ali se vodo klorira, ker je to najlažje? Pogojno lahko od-
govorimo pritrdilno. Upravljavec trenutno lahko samo s klo-
riranjem učinkovito prepreči mikrobiološki dejavnik tvega-
nja. Možnih načinov obdelave pitne vode je več, vendar bi 
bila potrebna investicijska vlaganja.  

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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Sicer pa je tudi v lanskem 
letu jeseniška porodnišnica 
veljala za eno bolj priljublje-
nih; ne le na Zgornjem Go-
renjskem, mamice so priha-

jale tudi od drugod. Kot so 
povedali v SBJ, je bilo iz Go-
renjske sedemdeset odstot-
kov mamic, ki so rodile pri 
njih, kar četrtina pa iz Lju-
bljane in okolice. Med dru-
gimi regijami prevladujeta 
Goriška in okolica Celja, so 
pa imeli tudi mamici iz tuji-
ne: ena je prišla iz Avstrije, 
druga pa iz Škotske.

Delo zaznamovala 
epidemija
Tudi delo na ginekološko-
-porodniškem oddelku SBJ 
je v preteklem letu zazna-
movala epidemija koronavi-
rusne bolezni, čemur so pri-
lagodili organizacijo dela. 
"Zaradi covid razmer smo 
združili ginekološko poro-

dniški in pediatrični odde-
lek. V porodnem bloku smo 
uredili porodno sobo za vo-
denje poroda pri pozitivnih 
porodnicah, kjer zagotavlja-
mo varno in kakovostno vo-
denje poroda. Za preglede 

imamo ločeno ambulanto, 
na covid pozitivne nosečni-
ce, porodnice in otročnice 
so nameščene na covidnem 
oddelku, kjer so hospitalizi-
rani tudi na covid pozitivni 
otroci. Covidni oddelek je na 
pediatričnem modrem od-
delku, kjer imamo ločeno 
rdečo in sivo cono," je poja-
snila Irena Čimžar in doda-
la, da ob sprejemu vse poro-
dnice in nosečnice testirajo 
na prisotnost virusa SARS-
-CoV-2. Tiste, katerih rezul-
tat je negativen, so namešče-
ne v t. i. belo cono na oran-
žnem oddelku na pediatriji.

Porodnice razumevajoče
Kot še pojasnjujejo na od-
delku, porodnice in njihovi 

svojci razumejo, da je zaradi 
epidemije zdaj čas izjemnih 
razmer. "So izredno potrpe-
žljivi in razumljivi, saj ve-
čjih nesoglasij nismo imeli. 
Porodnice so pri odvzemu 
brisa izrazile nelagodje, kar 

pa je povsem običajno," je 
pojasnila Čimžarjeva.
Kot še pravi, so se v prvem 
valu epidemije srečevali 
predvsem s pomanjkanjem 
zaščitne opreme, a so bili 
zato jeseni bolje pripravlje-
ni. "Med prvim in drugim 
valom ni večjih razlik v delu, 
so pa določene prostorske 
spremembe, ker imamo ve-
čje število pozitivnih noseč-
nic in porodnic kot v prvem 
valu," je še povedala.

Prostori sodobno 
opremljeni, manjka babic
Sicer se tudi v jeseniški po-
rodnišnici, tako kot drugod 
v zdravstvu, srečujejo s po-
manjkanjem kadra. "Pred-
vsem nam primanjkuje di-

plomiranih babic, zato bi 
bili veseli novih okrepitev," 
so povedali.
Ginekološko-porodniški od-
delek in porodni blok bolni-
šnice, kjer prav v tem obdo-
bju izvajajo energetsko po-

žarno sanacijo celotne stav-
be, sta bila sicer pred krat-
kim prenovljena. 
So pa v preteklem obdobju 
kupili novo porodno poste-
ljo in uredili porodne sobe. 
Prepričani so tudi, da bodo z 
energetsko sanacijo bolnišni-
ce, ki bo končana v letošnjem 
letu, tudi na splošno pridobi-
li bolj kvalitetne pogoje za 
bivanje. "Manj bo nihanj 
temperature, predvsem bo 
mogoče ohlajanje v vročih 
poletnih mesecih, kar do se-
daj ni bilo možno. S sanacijo 
smo pridobili tudi izboljšan 
zvočno-obveščevalni sistem, 
ki je nameščen po vseh bol-
niških sobah, v porodnem 
bloku in v sestrski sobi in 
nam omogoča lažje delo."

Na zadnji dan Azra, prva 
letos pa Leon in Mila
1. stran

Deklica Mila mu je sledila le dobro uro zatem. / Foto: SBJMali Leon, prvi otrok, ki se je letos rodil na Jesenicah 

OBVESTILO NOSILCEM GOSTINSKE DEJAVNOSTI
Nosilce gostinske dejavnosti obveščamo, da lahko oddajo vlo-
go za prijavo obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem 
obratovalnem času za leto 2021, kljub temu da gostinski obra-
ti zaradi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom ostajajo do 
nadaljnjega zaprti.

Sprejemna pisarna Občine Jesenice je prav tako do nadaljnje-
ga zaprta, zato lahko vlogo pošljete po pošti na naslov: Obči-
na Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oziroma po 
elektronski pošti na naslov: obcina.jesenice@jesenice.si. 

Upravno takso v višini 18,10 evra nakažite na podračun Obči-
ne Jesenice: SI56 01241-4410309196, Upr. takse iz upravnih 
dejanj občine, sklic za nakazilo: SI11 75400-7111002-32100021.
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Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 15. januarja 2021

Urša Peternel

Konec lanskega leta bi 
morala biti zaključena dela 
pri gradnji kanalizacije Lip-
ce, ki so se začela junija lani. 
A kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, je izvedba del 
podaljšana do 31. julija letos, 
razlogov za to pa je več.

Sočasna obnova 
dotrajanega vodovoda ...
V času gradnje so ugotovili, 
da je vodovodno omrežje 
dotrajano in da bi bilo naj-
bolj racionalno sočasno z 
izgradnjo kanalizacije obno-
viti tudi vodovod. Občina 
Jesenice je zato naročila 
izdelavo projektne doku-
mentacije za obnovo vodo-
voda, tako da se bo v nadal-
jevanju del skozi naselje 
Lipce, od transformatorske 
postaje do avtobusne postaje 
(pri uvozu v naselje z glavne 
ceste), izvedla tudi obnova 
vodovoda. 

... in ostalih vodov
Gradnjo je dodatno upočas-
nilo sočasno polaganja elek-
tro-kabelske kanalizacije in 
cevi za telekomunikacijske 
povezave v cesto. Investitor 
gradnje elektro-kabelske 
kanalizacije je podjetje Elek-

tro Gorenjska, investitor 
telekomunikacijskih pove-
zav pa podjetji Telekom Slo-
venije in Telemach.
"Ker za vgradnjo teleko-
munikacijskih povezav ni 
izdelana projektna doku-
mentacija, so potrebna 
dodatna sprotna usklajeva-
nja in prilagajanja trase 
obstoječim možnostim. 
Zaradi omejenega prostora 
bo elektro- in telekomuni-
kacijsko omrežje moralo 
biti tudi na zasebnih zem-
ljiščih in se operaterji o 
tem z lastniki direktno 
dogovarjajo. Ker pa gre 
kljub vsemu za vgradnjo 
infrastrukture, ki je name-
njena krajanom, je Občina 
Jesenice soglašala z vgrad-
njo telekomunikacijskih 
povezav v cesto, kjer je to 
možno, čeprav to povzroča 
dodatna dela," so pojasnili.

Vprašanja glede hišnih 
priključkov
Na vprašanja krajanov glede 
hišnih priključkov so na 
Občini Jesenice pojasnili, da 
je v skladu z občinskimi 
odloki priključek na javno 
infrastrukturo, ki sega od 
javne infrastrukture do obje-
kta, v lasti in upravljanju 
lastnika objekta, kar velja 

tako za kanalizacijo kot 
vodovod. Da pa ne bi bilo 
treba ob vsakem priključeva-
nju novih uporabnikov na 
javno kanalizacijo posegati v 
cestišče, izvajalec del ob 
izgradnji javne kanalizacije 
izvede hišni priključek izven 
telesa ceste, tako da ob prik-
ljučevanju posegi v cesto 
niso več potrebni. 
Enako velja tudi za vodovo-
dne priključke, s tem da pri 
vodovodnih priključkih 
dodatno opozarjajo, da bo 

upravljavec vodovoda, pod-
jetje Jeko, ob prevezavi upo-
rabnikov na novi vodovod 
prestavil tudi vodomere. V 
skladu z občinskim odlo-
kom o oskrbi s pitno vodo 
bi namreč uporabniki jav-
nega vodovoda morali vodo-
mere vgraditi čim bližje 
zunanji meji svoje parcele   
oziroma izven objekta že v 
roku enega leta od uveljavi-
tve odloka. V okviru investi-

cije bo občina oziroma izva-
jalec gradbenih del izvedel 
prevezavo iz starega na novi 
vodovod, ostali stroški 
(vgradnja vodomera, more-
bitna menjava celotne cevi 
do objekta) pa bremenijo 
lastnika objekta.

Delne in popolne zapore 
cest
Kot so še povedali na Občini 
Jesenice, so na omenjenem 
območju v času trajanja del 
predvidene delne in popol-

ne zapore cestišča. Izvajalec 
gradbenih del bo še naprej 
zagotavljal peš dostop do 
stanovanjskih objektov, in, 
če bo to mogoče, tudi dostop 
z avtomobilom. Zahvaljuje-
jo se za razumevanje in upo-
števanje prometne ter ostale 
signalizacije na gradbišču.
Gradnja sicer  vključuje 
izgradnjo črpališča, tlačnega 
voda, razbremenilnika in 
zadrževalnega bazena.

Daljši rok gradnje 
kanalizacije Lipce
Izvedba del je podaljšana do 31. julija letos.

Urša Peternel

"V letošnji zimi si zaradi 
pluženja in odvoza snega 
odgovorna služba Jeko zas-
luži ogromen ocvirek. Vsi 
občani Jesenic se zaveda-
mo, da moramo za lopate 
poprijeti sami. Ampak sta-
nje letos je bilo res katastro-
falno ..." Tako je zapisala 
občanka Jesenic v pismu, ki 
smo ga prejeli na našo 

redakcijo in v katerem je 
opozorila na slabo očiščene 
ceste po nedavnem obil-
nem sneženju. Na podobne 
težave so opozarjali občani 
tudi na družbenih omre-
žjih. Zato smo se za pojas-
nila obrnili na javno komu-
nalno podjetje Jeko. Zani-
malo nas je predvsem, ali 

so bile ceste res slabše splu-
žene kot prejšnja leta, in če 
so bile, kaj je razlog za to.
Sebastjan Klukovič, vodja 
vzdrževanja javnih površin v 
Jeku, je poudaril, da je sne-
ženje naravni pojav in da ni 
mogoče pričakovati, da bodo 
očiščene vse ceste hkrati. Pri 
tem, katere ceste bodo očis-
tili najprej, upoštevajo prio-
ritetne razrede glede na 
kategorijo ceste in lokalni 

pomen. Tako najprej poskr-
bijo za ceste višjih prednost-
nih razredov in okolico obje-
ktov, ki so splošnega druž-
benega pomena.
Je pa po Klukovičevih bese-
dah uporabo cest treba prila-
goditi danim razmeram. Kot 
je navedel, ob zadnjem obil-
nem sneženju niso zabeleži-

li nobene prometne nesreče, 
prav tako niso bili obvešče-
ni, da interventne službe ne 
bi mogle dostopati do vozil 
oziroma bi imele otežen 
dostop. Prav tako niso zabe-
ležili prometnih zastojev 
tovornih vozil, čeprav zaradi 
obnove nadvoza skozi Jese-
nice poteka obvoz po lokalni 
cesti. 
Vsa dela zimske službe sicer 
izvajajo v skladu z izvedbe-
nim programom, načrtova-
nje in izvajanje del pa je pri-
lagojeno razpoložljivim 
finančnim sredstvom.
Na področju vzdrževanja 
cest in ostalih javnih povr-
šin deluje 22 zaposlenih v 
podjetju Jeko. Za izvajanje 
zimske službe ima podjet-
je na območju Občine 
Jesenice sklenjenih tudi 
trinajst pogodb z zunanji-
mi izvajalci. 
"Na podlagi pogodbenih 
razmerij in lastnih delovnih 
kapacitet je na območju 
občine aktiviranih 22 pluž-

no-posipnih strojev. Poleg 
strojnih enot so na dela roč-
nega čiščenja razporejene še 
štiri ekipe pogodbenih izva-
jalcev in dve ekipi podjetja 
Jeko. Za izvajanje odvoza 

snega razpolagamo na pod-
lagi sklenjenih pogodb še z 
devetimi tovornimi vozili, 
petimi snežnimi rezkarji in 
tremi nakladalci. Organiza-
cijski obseg je prilagojen 
lokalnim potrebam glede na 
povprečno pričakovano koli-
čino snega in razpoložljiva 
finančna sredstva," je dejal 
in dodal, da zastoje pri izva-
janju zimske službe občas-
no povzročajo tudi okvare.

»Ocvirek« za zimsko službo?
Več občanov je opozorilo, da so bile ob nedavnem obilnem sneženju jeseniške ceste in ulice slabo 
očiščene. V Jeku odgovarjajo, da pri pluženju upoštevajo prioritetne razrede glede na kategorijo ceste 
in lokalni pomen, uporabo cest pa je treba prilagoditi razmeram.

Sebastjan Klukovič, Jeko: »Sneženje je naravni 
pojav in ni mogoče pričakovati, da bodo 
očiščene vse ceste hkrati.«

Občanka: »Vsi občani 
Jesenic se zavedamo, 
da moramo za lopate 
poprijeti sami. Ampak 
stanje letos je bilo res 
katastrofalno.«

Urša Peternel

Družba ZEOS in javno 
komunalno podjetje Jeko sta 
v Zbirnem centru Jesenice 
na Prešernovi cesti uredila 
kotiček, ki je namenjen 
oddaji še delujočih aparatov. 

Ocenjujejo, da se med zbra-
nimi e-odpadki nahaja še od 
enega do dveh odstotkov 
delujočih naprav, ki po 
nepotrebnem končajo v pre-
delavi materiala. Zato želijo 
še uporabne delujoče apara-
te pregledati, preveriti delo-
vanje in električno varnost, 
zatem pa naj bi jim po raz-
ličnih poteh našli nove last-
nike. Vanj je mogoče oddati 
še delujoče aparate, kot so 
pralni stroj, hladilnik, zamr-
zovalnik, namizni in preno-
sni računalnik, zabavna 
elektronika, mali gospodinj-
ski aparati, igrače, mobilni 
telefoni, zvočniki, televizorji 
z ravnim zaslonom z daljin-

cem, LCD-monitorji, krož-
ne žage, vrtalniki, glasbeni 
stolpi, sesalniki in ostali 
aparati na elektriko ali bate-
rije. V kotičku zbirajo apa-
rate, ki so varni za uporabo, 
niso pokvarjeni ali poško-
dovani, niso prekomerno 

umazani in niso zastareli. 
Če teh zahtev ne izpolnjuje-
jo, jih je treba oddati na 
prostor za prevzem odpad-
ne električne in elektronske 
opreme ob kotičku.
Aktivnost poteka v sklopu 
projekta Life Spodbujamo 
e-krožno pod sloganom #Še 
sem uporaben. 
"Če imate torej še delujoč 
aparat, ki bi ga želeli predati 
v ponovno uporabo, vas 
vabimo, da obiščete Zbirni 
center Jesenice in ga odda-
te  v rumeni kotiček. Tako 
boste podaljšali njegovo živ-
ljenjsko dobo in pomagali 
pri ohranitvi naravnih 
virov," vabijo.

Kotiček za oddajo 
aparatov
V Zbirnem centru Jesenice je mogoče oddati še 
delujoče aparate, kot so pralni stroj, radio, mali 
gospodinjski aparati ...

Kotiček za ponovno uporabo v Zbirnem centru Jesenice

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo 
projekta lahko zainteresirani občani pokličejo 
tudi na tel. št. (04) 5869 222 (Andrej Babič) ali 
pišejo na elektronski naslov obcina.jesenice@
jesenice.si.

Kot je pojasnil Saša Letonja, 
direktor Zdravstvenega 
doma Jesenice, bodo pri 
vrstnem redu cepljenja upo-
števali prednostne kriterije, 
ki jih je določilo ministrstvo 
za zdravje, ter količino 
odmerkov cepiva, ki bo 
tedensko dodeljena zdravs-

tvenemu domu. Za zdaj 
velja, da bodo prednostno 
cepljeni starejši od 80 let in 
bolniki z več pridruženimi 
boleznimi. "Ko bomo cepi-
vo dobili, bomo takoj začeli 
cepiti," je dejal Letonja. So 
pa tudi na Jesenicah že cepi-
li stanovalce Doma upoko-
jencev dr. Franceta Bergelja 
in zaposlene.

Testiranje in cepljenje

Prvo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi 
testi je potekalo prejšnji teden v avli Športne dvorane 
Podmežakla.

1. stran
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Dr. Tina Peternel, 
Geološki zavod 
Slovenije, Ljubljana, 
Igor Arh, poveljnik 
Občinskega štaba 
Civilne zaščite Občine 
Jesenice, Andraž 
Tolar, Občina Jesenice 

V lanskem letu je potekalo 
več aktivnosti v zvezi s po-
bočnimi masnimi premiki v 
zaledju Koroške Bele. 
Geološki zavod Slovenije je 
izvedel veliko dodatnih me-
ritev, analiz in ostalih aktiv-
nosti, ki pripomorejo k bolj-
šemu poznavanju plazovitih 
območij na tem območju, s 
tem pa se tudi povečuje mo-
žnost pravočasnega ukrepa-
nja ob nenadnih dogodkih. 
Civilna zaščita Občine Jese-
nice pa je nadaljevala aktiv-
nosti na področju zaščite in 
reševanja, pripravi načrtov 
evakuacije in alarmiranja. 

Dodatne terenske 
raziskave na plazovih
Po naročilu Ministrstva za 
okolje in prostor, Sektor za 
zmanjševanje posledic na-
ravnih nesreč (MOP), je Ge-
ološki zavod Slovenije (Geo-
ZS) s Fakulteto za gradbeni-
štvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani (UL FGG) izdelal 
nalogo »Podrobna geološko-
-geotehnična in hidrogeolo-
ška karakterizacija velikih 
plazov v zaledju naselja Ko-
roška Bela za potrebe izdela-
ve stabilnostnih analiz in 
študijo izvedljivosti sanacij-
skih rešitev«.  

V okviru naloge so bile izve-
dene dodatne terenske in 
laboratorijske preiskave na 
petih plazovih: Urbas, Čikla, 
Potoška planina, Malnež in 
Obešnik. Izdelani so bili na-
tančni geološko-geotehnični 
in hidrogeološki modeli pla-
zov ter vzpostavljen je bil 
dodaten monitoring, ki 
omogoča spremljanje gladi-
ne podzemne vode, globin-
ske meritve premikov z in-
klinometri in avtomatsko 
beleženje količin padavin. 
Sledila je izdelava stabilno-
stnih analiz in numeričnega 
modeliranja vseh petih 
omenjenih plazov v zaledju 
Koroške Bele ter simulacija 
gibanja drobirskih tokov iz 
različnih izvorov plazenja. 
Prav tako je bila izvedena 
analiza podnebnih spre-
memb na vodno bilanco za-
ledja Koroške Bele in oce-
njen vpliv na procese poboč-
nih masnih premikov. Na 
podlagi vseh predhodno iz-
vedenih faz je bila izdelana 
študija izvedljivosti ukrepov 
za zagotavljanje varnosti na-
selja Koroška Bela, ukrepov 
za izboljšanje stabilnosti po-
sameznih plazov in ukrepov 
za zadrževanje masnih to-
kov pod plazovi. 
Rezultati naloge bodo Obči-
ni Jesenice in krajanom 
predstavljeni po dogovoru z 
Ministrstvom za okolje in 
prostor. 

Monitoring premikov
Občina Jesenice je v letu 
2020 nadaljevala vzdrževa-

nje elektronskih geotehnič-
nih monitoringov, ki sta 
bila vzpostavljena na plazo-
vih Urbas in Čikla v letu 
2019. Monitoring se izvaja 
s senzorji, ki omogočajo 
spremljanje premikov in 
padavin v realnem času. Re-
zultati elektronskega geo-
tehničnega monitoringa 
omogočajo proučevanje ob-
našanja plazu in predsta-
vljajo osnovni vhodni poda-
tek za vzpostavitev sistema 
za obveščanje. Meritve sen-
zorjev na terenu se nepreki-
njeno prenašajo na strežnik 
upravitelja sistema in na 
GeoZS, odločevalcem in 
strokovnjakom pa so vidne 
prek sistema SCADA, ki ga 
tudi že uporablja Civilna 
zaščita Občine Jesenice in 
GARS Jesenice. 
V okviru monitoringa sta 
na obeh plazovih vzposta-
vljena potezna senzorja, ki 
omogočata merjenje odpi-
ranja razpok. Potezni sen-
zor na plazu Urbas deluje 
od 2. junija 2019, na plazu 
Čikla pa od 12. avgusta 
2019. Meritve na plazu Ur-
bas so pokazale, da je trend 
počasnega lezenja nekaj 
milimetrov na mesec. Večji 
premiki so bili zaznani v 
mesecu novembru 2019, ki 
velja za padavinsko najbolj 
izdatnega, v tem času je hi-
trost premikov presega 15 
milimetrov na mesec. Me-
ritve na plazu Čikla so po-
kazale konstantno premi-
kanje bloka ne glede na 
padavine. 

Treba je poudariti, da v času 
izvajanja monitoringa ni 
bilo ekstremnih padavin-
skih dogodkov, ob katerih bi 
lahko prišlo do bistveno ve-
čjih premikov, zato je zelo 
pomembno tudi nadaljnje 
neprekinjeno vzdrževanje 
monitoringa in spremljanje 
ter strokovna interpretacija 
podatkov. 

Prototipne enote
V okviru EU-projekta GIMS 
(https://www.gims-project.
eu/) je bil na območju pla-
zu Urbas vzpostavljen sis-
tem z inovativnimi napra-
vami, ki tudi omogočajo 
spremljanje površinskih 
premikov v realnem času. 
Nameščenih je bilo sedem 
prototipnih enot, ki merijo 
površinske premike s po-
močjo GNSS-antene. Enote 
so bile vzpostavljene po ce-
lotni površini plazu Urbas 
tako, da omogočajo spre-
mljanje premikov v zgor-
njem delu plazu, na levem 
boku ter v spodnjem lijaka-
stem delu plazu. 
Rezultati meritev za obdo-
bje med 7. novembrom 
2019 in 3. avgustom 2020 
so pokazali, da je najvišje 
premike namerila enota, ki 
se nahaja v spodnjem delu 
plazu, in sicer premik zna-
ša 31 centimetrov za obdo-
bje devetih mesecev. Ostale 
enote so pokazale površin-
ske premike od štiri do pet 
centimetrov za obdobje de-
vetih mescev. GeoZS tudi v 
prihodnosti načrtuje vzdr-

ževanje in interpretacijo 
podatkov z uporabo GIMS-
-enot v okviru raziskovalne 
dejavnosti. 

Osnutek načrta 
evakuacije in zloženke
Civilna zaščita je pripravila 
osnutek načrta evakuacije in 
določitev evakuacijskih mest 
za Koroško Belo. Predvideva 
se, da se bodo evakuacijska 
mesta spreminjala glede na 
časovni odmik od pričakova-
nega dogodka. Osnovni na-
črt evakuacije je izdelan v 
načrtu zaščite in reševanja 
za plazove. Pripravili smo 
tudi osnutek zloženke s pre-
dlaganimi zbirnimi mesti v 
primeru naravne nesreče 
plazov. Osnutek zloženke 
smo najprej predstavili ga-
silcem PGD Koroška Bela in 
ob dnevu Civilne zaščite 
marca letos. Radi bi slišali 
še mnenja krajanov, saj prav 
oni sami najbolje poznajo 
svoj kraj.   
V GARS-u je bila namešče-
na možnost spremljanja 
monitoringa na plazovih 
Urbas in Čikla. Monitoring 
je še v preizkusni fazi, pred-
vsem v smislu določanja 
mejnih vrednosti in temu 
sledečih samodejnih opozo-
ril. Možno je tudi online 
spremljanje območja preko 
spletnih kamer, ki pokrivata 
najbolj aktivne dele omenje-
nih plazov. 
Podatki, ki jih zagotavljajo 
nameščene naprave in opre-
ma, so podlaga, bodo lahko 
strokovnjaki geologi in služ-

be, ki so vključene v sistem 
zaščite in reševanja, sprejeli 
odločitve o izvedbi potrebnih 
postopkov v primeru poveča-
ne nevarnosti nenadnega ak-
tiviranja plazu. Vsaka lokaci-
ja ima določene specifike, 
zaradi katerih je tam treba 
zbrati čim več informacij, da 
se lahko sprejemajo pravoča-
sni in ustrezni ukrepi, ki 
bodo zagotovili varnost ljudi.  

Prenovljen sistem 
alarmiranja
Letos je bil v občini Jesenice 
popolnoma prenovljen sis-
tem alarmiranja, ki ga upra-
vlja Regijski center za obve-
ščanje 112. Poleg sistema 
javnega alarmiranja v zaled-
ju Koroške Bele načrtujemo 
tudi postavitev mobilnega 
sistema javnega alarmiranja 
s postavitvijo zank za samo-
dejno aktiviranje alarma. 
Projekt je predviden v okvi-
ru ukrepov, ki jih je pripra-
vil GeoZS po naročilu MOP. 
Izdelan je bil tudi idejni pro-
jekt, realizacija pa je sedaj v 
fazi usklajevanja med MOP 
in Upravo RS za zaščito in 
reševanje. 
Občina Jesenice bo tudi v 
prihodnjem letu v sodelova-
nju s strokovnjaki in pristoj-
nimi službami nadaljevala 
aktivnosti v zvezi s proble-
matiko pobočnih masnih 
premikov v zaledju Koroške 
Bele s ciljem zmanjšanja 
ogroženosti prebivalcev Ko-
roške Bele pred morebitni-
mi posledicami sprožitve 
zemeljskih plazov.

Pobočni masni premiki – aktivnosti v letu 2020

Janko Rabič

Krajevna skupnost Sava je 
ena od treh mestnih krajev-
nih skupnosti na Jesenicah 
z nekaj več kot štiri tisoč 
prebivalci. Vsakdanji utrip 
je zaradi pretežno urbanega 
okolja drugačen kot marsi-
kje drugje, tudi problemi so 
bolj specifični in večkrat 
težje rešljivi. Tega se zave-
dajo člani sveta krajevne 
skupnosti, ki nanje veliko-
krat opozarjajo, pri odgo-
vornih pa so njihove besede 
velikokrat preslišane. Ra-
zvoj tega dela mesta je v 
pretežni večini odvisen od 
projektov občine in države. 
Lansko leto je bilo v veliko 
pogledih drugačno kot prej-
šnja. O tem smo se pogo-
varjali s predsednico sveta 
KS Tino Repovž.

Kako je epidemija zaznamo-
vala delovanje vaše krajevne 
skupnosti?

Delovanje krajevne skupno-
sti je v času koronakrize za-
gotovo drugačno, kot tudi 
samo življenje prebivalcev. 
Vse se vrti okoli tega virusa 
in ukrepov proti njegovemu 
širjenju. Lani smo lahko na-
redili le malo, predvsem kar 
zadeva naše akcije in dejav-
nosti, ki so v pristojnosti 
krajevne skupnosti. April-

ska očiščevalna akcija je od-
padla, prav tako prireditve 
ob krajevnem prazniku in 
decembrsko tradicionalno 
predpraznično srečanje sta-
rejših. Prav slednje zanje 
veliko pomeni. Se pa ob tem 
pojavlja še dodatni problem 
glede organizacije teh sre-
čanj. Zaradi zakonodaje s 
področja varovanja osebnih 
podatkov v prihodnje ne 
bomo mogli pridobiti sezna-
ma krajanov, njihove staro-
sti in naslova, zato ne bomo 
vedeli, koga povabiti. V kra-
jevnih skupnostih vztraja-
mo, da se ta problem reši.

Kje je bil po vašem mnenju 
v krajevni skupnosti lani 
storjen največji napredek?
Veseli smo, da se je začela 
obnova železniškega nadvo-
za pri TVD Partizan. Po 
dolgih letih čakanja in pri-
zadevanj je Občina Jesenice 
pristopila k ureditvi central-
nega območja KS Sava – 

med železniško progo Jese-
nice–Ljubljana in regional-
no cesto R2 Hrušica–Slo-
venski Javornik do Indu-
strijske ulice.

Na veliko problemov člani 
sveta KS opozarjate, nimate 
pa vpliva pri reševanju?
Gre za pomanjkanje zelenih 
površin, otroških igrišč in 
parkirišč. Že leta opozarja-
mo na neurejeno parkirišče 
za stavbo Gorenjske banke. 
Leta 2019 je bil na naši seji 
predstavljen projekt prome-
tne ureditve območja od Ti-
tove 22 do Titove 12. Nismo 
se strinjali z vsem, podali 
smo več pripomb in predlo-
gov, ki niso bili upoštevani. 
Med drugim smo zahtevali 
tudi odstranitev korit, ki 
preprečujejo parkiranje 
pred stavbo Titova 20, tudi 
to smo dobili zavrnjeno. 
Kljub temu dnevno tam par-
kirajo, saj iznajdljivi lastniki 
vozila enostavno pripeljejo 

po ozki poti med Titovo 20 
in Titovo 18a.

Precej imate tudi pobud na 
sejah?
Občini Jesenice smo predla-
gali, da se začnejo pogovori s 
Slovenskimi železnicami 
glede ureditve površin, ki jih 
sedaj zasedajo neuporabni 
tiri železnice, za namen iz-
gradnje novih parkirišč. Gle-
de komunalnih planov se 
zavzemamo za to, da bo do-
ločena vsota denarja iz prora-
čuna porabljena v skladu z 
željami in potrebami krajev-
ne skupnosti (participativni 
proračun). Že manjše stvari 
bi našim krajanom veliko po-
menile. Vse je sedaj v dome-
ni občine, nimamo vpliva na 
odločanje. Dobimo le poja-
snila, da denarja ni. Tudi 
prostori naše krajevne sku-
pnosti zaradi vlage in plesni 
niso primerni. Pred leti je že 
bila izvedena sanacija, pa se 
stanje ni izboljšalo.

Problemi mestne krajevne 
skupnosti Sava
Pogovarjali smo se s predsednico KS Sava Tino Repovž.

Predsednica sveta KS Sava 
Tina Repovž

V Zavodu za šport Jesenice 
so načrtovano rekreacijsko 
drsanje v Športni dvorani 
Podmežakla na Jesenicah 
odpovedali. Vlada je namreč 
v četrtek, 7. januarja, sprejela 
nov odlok o začasnih omeji-
tvah pri izvajanju športnih 
programov, ki tovrstne de-
javnosti ne dovoljuje. Rekre-
acijsko drsanje bodo ponov-
no organizirali, ko bo to do-
voljeno, so povedali v Zavo-
du za šport Jesenice.

Rekreacijsko drsanje 
odpovedano

V skladu z odlokom vlade so 
9. januarja vrata ponovno 
morali zapreti muzeji, tudi 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce. Obiskovalce zato vabijo 
k ogledu e-vsebin, tudi četr-
tega dela prispevkov Iz de-
pojev Gornjesavsklega mu-
zeja Jesenice. V njem kustos 
Aljaž Pogačnik predstavlja 
novo razstavo Božidarja Jak-
ca Jeseniški ciklus, ki je bila 
na ogled v Kosovi graščini. 
Cikel je nastal leta 1939 na 
osnovi obiskov Božidarja 
Jakca v jeseniški martinarni, 
na ogled pa so bile risbe 
manjšega formata v rdeči, 
črni in rjavi kredi. Jakac je si-
cer ustvaril tudi veliko jedka-
nico z naslovom Martinarna 
in z risbami opremljal takra-
tno tovarniško glasilo.

Muzeji ponovno zaprti
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Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so 
leto 2020 zaključili praznič-
no, in sicer z dvema koncer-
toma na aplikaciji Zoom. To 

sta bila tradicionalni Božič-
no-novoletni koncert in 
Koncert glasbene šole Jese-
nice v okviru Decembrskih 
spletnih koncertov glasbe-
nih šol 2020. Kot je poveda-

la pomočnica ravnateljice 
Karin Vrhnjak Močnik, so 
na slednji koncert še pose-
bej ponosni, saj so učenci z 
dovršenimi glasbenimi toč-
kami virtualno nastopili 
pred širšo slovensko javnos-
tjo, in to na več spletnih 
kanalih. 
Odziv poslušalcev in gledal-
cev na koncert je bil dober, 
je dejala Vrhnjak Močniko-
va, so pa tako nastopajoči s 
svojimi učitelji in starši 
imeli kar nekaj skrbi s pri-
pravo glasbene točke na 

daljavo, ureditvijo omrežne 
povezave, nekateri pa so 
svojo predstavitev dopolnili 
tudi z lepim prazničnim 
ozadjem.
"Veseli smo, da so organiza-
torji zaznali to potrebo, da 
učenci in učitelji tudi v teh 
težkih časih potrebujejo 
nastope, izzive, potrditve in 
napredek, ter da se nam je 
kljub zaporam in prepre-
kam uspelo povezati v glasbi 
tudi z drugimi slovenskimi 
glasbenimi šolami," je deja-
la pomočnica ravnateljice. 

Decembrska vrhunca 
na glasbeni šoli
Tradicionalni Božično-novoletni koncert in koncert v okviru Decembrskih spletnih koncertov 
glasbenih šol sta potekala na spletu.

Lara Reš, 8. razred flavte, je nastopila na obeh koncertih.

Lucija Junež, 2. razred klarineta

Iz jeseniških fotografskih vrst je konec lanskega leta tiho 
odšel častni član Fotografskega društva Jesenice Jano - Janez 
Žnidar (1931–2020). Med amaterske fotografe se je vpisal 
leta 1947, kar šestnajst let je vodil jeseniške fotografe v Foto 
klubu Andrej Prešern in s svojim delom usmerjal ljubitelje 
fotografije v trdno fotografsko organizacijsko in umetniško 
smer. Tedanje delo in idejne zamisli odsevajo še danes. Na 
klubskih tečajih se je že leta 1948 med prvimi usposobil za 
mentorsko delo z mladimi, v fotokrožkih po šolah jih je izo-
braževal kar trinajst let. Skrbel je za organizacijo razstav in 
za povezave med prijateljskimi fotoklubi po državi, v zamej-
stvu in Nemčiji. Za prispevek k razvoju fotografije v jeseni-
ški občini je prejel več priznanj, leta 1980 tudi občinsko priz-
nanje – plaketo Toneta Čufarja, je v imenu Fotografskega 
društva Jesenice sporočila Marija Heberle Perat.

Poslovil se je fotograf Janez Žnidar

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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
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Janko Rabič

V občini Jesenice veliko 
pozornosti namenjajo boga-
ti kulturni dediščini. Več 
ustanov, organizacij in druš-
tev z različnimi projekti, pri-
reditvami in drugimi dogod-
ki skrbi za njeno ohranjanje 
in varovanje. Z dobro prip-
ravljenimi vsebinami se 
vključujejo v širše državne 
in evropske projekte. Lani 
so se kljub drugačnim raz-
meram izkazali ob Dnevih 
evropske kulturne dediščine 
in slovenskem Tednu kul-
turne dediščine. 
Na pobudo in s sodelovan-
jem Petre Alič so pri Farno 
kulturnem društvu Koroška 
Bela pripravili fotografsko 
razstavo avtorja Aleksandra 
Novaka o Bvažunovi hiši. V 
objektiv je ujel utrinke 
zapuščene kmečke hiše na 

Koroški Beli. Pri tem druš-
tvu in širše na Koroški Beli 
so tudi v preteklih letih izve-
dli več odmevnih projektov. 
Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora so 
lani na Stari Savi s krajšim 
promenadnim koncertom 
prikazali godbeniško kora-
kanje, ki ga kot izročilo pre-
dnikov ohranjajo na prvo-
majskih budnicah in para-
dah. Zavod za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, 
ki vodi in usmerja projekte 
in dogodke, je članom Far-
nega kulturnega društva in 
jeseniškim godbenikom za 
lansko sodelovanje ob Dne-
vih evropske kulturne dedi-
ščine in slovenskem Tednu 
kulturne dediščine poslal 
priznanje z zahvalo za nji-
hov prispevek pri ohranjan-
ju in promociji kulturne 
dediščine.  

Priznanje za ohranjanje 
kulturne dediščine

Janko Rabič

Šestnajst let že Ljudska 
univerza Jesenice v sodelo-
vanju z Občinsko knjižnico 
Jesenice in Gornjesavskim 
muzejem Jesenice izvaja 
projekt Raziskovanje kul-
turne dediščine v lokalnem 
okolju. Lani so se sodelujo-
či v študijskem krožku loti-
li nove teme z naslovom 
"Kako so na Jesenicah 
doživljali osamosvojitveno 
vojno?".  Enaindvajset 
avtorjev je v devetnajstih 
zgodbah zbralo osebne 
spomine in spomine dru-
gih ljudi na najbolj prelo-
mne in odločilne dneve za 
osamosvojitev Slovenije. 
Zbrano gradivo, objavljeno 
v knjižici, so izvajalci pro-

jekta decembra, tokrat 
zaradi znanih razmer, 
predstavili na videokonfe-
renci. V uvodu je koordina-
torka študijskega krožka 
Polona Knific dejala, da so 
kljub koronačasu na dalja-
vo in po videopovezavah 
opravili veliko in pomem-
bno delo. Direktorica Ljud-
ske univerze Jesenice Maja 
Radinović Hajdič je pouda-
rila odlično sodelovanje 
treh javnih zavodov. Pou-
darila je, da je ta videokon-
ferenca namenjena predv-
sem nedavno umrlemu 
Borisu Bregantu za njegov 
doprinos v projektu in pri-
pravi prispevkov. V tokrat-
ni knjižici je objavljen nje-
gov prispevek Vloga Žele-
zarne Jesenice v osamosvo-

jitveni vojni leta 1991. Bil 
je tudi med prvimi dobitni-
ki priznanja Andragoškega 
centra Slovenije. Priznanje 
vsem sodelujočim je izre-
kel tudi župan občine Jese-
nice Blaž Račič. Pri nasta-
janju knjižice je veliko 
strokovno pomoč nudila 
Rina Klinar. V uvodu je 
objavljen njen prispevek 
Spet svobodni. V odločil-
nih dejanjih za osamosvo-
jitev Slovenije je bila pred-
sednica izvršnega sveta 
Občine Jesenice in sodelo-
vala v pogajalski skupini za 
umik enot Jugoslovanske 
ljudske armade in Zvezne 
milice iz občine Jesenice. 
Avtorji ostalih prispevkov v 
knjižici so: Janez Koselj, 
Boris Bregant, Anton Hri-

bar, Boris Grilc, Cveto 
Erman, Nikolaj Bernard, 
Davor Medič, Niko Kešina, 
Vojko Otovič, Rade Radino-
vić, Tomaž Klinar, Hubert 
Rot, Pavel Jamnik, Miran 
Ozebek, Todosja Lazarov, 
Ludvik Kokošinek, Boštjan 
Omerzel, Stane Arh, Ivanka 
Zupančič in Vito Pretnar. 
Povzetek zgodb avtorjev je 
na videokonferenci predsta-
vila strokovna sodelavka v 
projektu Nataša Kokošinek. 
Vsa leta izdajo knjižice 
finančno podpira Občina 
Jesenice. Tudi tokrat je 
brezplačno na voljo obča-
nom na sedežih Ljudske 
univerze Jesenice, Občin-
ske knjižnice Jesenice in 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice. 

Jeseniške zgodbe 
osamosvajanja Slovenije
Enaindvajset avtorjev je v devetnajstih zgodbah zbralo osebne spomine in spomine drugih ljudi na 
najbolj prelomne in odločilne dneve za osamosvojitev Slovenije.  

Na osnovi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim uporabnikom v državi je 
od sobote, 9., do petka, 15. januarja, v knjižnicah Jesenice, 
Kranjska Gora, Žirovnica in Dovje-Mojstrana omogočen 
samo osebni prevzem naročenega gradiva (v času urnika 
posamezne knjižnice). Gradivo bralci lahko prevzamejo pri 
vhodu v knjižnico, vračanje gradiva pa ni možno. Ostale eno-
te Občinske knjižnice Jesenice ostajajo zaprte. 

Osebni prevzem gradiva v knjižnici
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Matjaž Klemenc

Kdaj ste se odločili za odboj-
ko in kaj je bil razlog?
Adi: Že od malega sem lju-
bitelj športa. V drugem ra-
zredu osnovne šole sem se 
na Jesenicah vpisal na od-
bojko. Razlog je bil preprost, 
saj sta bila tako mama kot 
oče odbojkarja. Odbojka mi 
je prirasla k srcu in v nada-
ljevanju nisem čutil nobene 
potrebe po drugem športu.
Sani: Začel sem v petem ra-
zredu osnovne šole pri Od-
bojkarskem klubu Žirovni-
ca, kjer sem bil vse do sezo-
ne 2019/2020. Spomladi 
sem prestopil v Maribor. 
Odbojka mi je že od rane 
mladosti veliko pomenila in 
je edini šport, ki sem ga do 
zdaj treniral organizirano.

Na katerem igralnem mestu 
ste začeli, na katerem igrate 
zdaj?
Adi: Že od vsega začetka 
sem podajalec in to mesto 
mi najbolj ustreza. V začet-
ku smo igrali sistem 4-2 
(igra z dvema podajalcema, 
op. av.), zdaj pa klasični sis-
tem z enim podajalcem, ki 
mi veliko bolj ustreza.
Sani: Vse do mladinske ka-
tegorije sem igral na mestu 
sprejemalca. V prvem letu 
članske ekipe sem igral na 
mestu prostega igralca (libe-
ro, op. av.) in nato spet na 
mestu sprejemalca. Pri Ma-
riboru je moje igralno me-
sto korektor. Mesto korek-
torja mi tudi najbolj ustreza.

Pol sezone ste v Mariboru. 
Je bila odločitev, da iz Žirov-
nice prestopite v Maribor, 
pravilna?
Adi: Odločitev je bila zagoto-
vo prava, saj so bile moje 
mladostne sanje, da enkrat 
zaigram v 1. Slovenski od-
bojkarski ligi. S tem sem za-
dovoljil tako osebne kot 
športne cilje. 
Sani: Preden sem podpi-
sal za Maribor, smo hitro 
prišli do zaključka, da je 
članska ekipa Maribora 
znana po tem, da daje pri-
ložnost mladih igralcem. 
Ko potegnem črto, je bila 
odločitev, da prestopim v 
Maribor, povsem na me-
stu. 

Zdaj, ko igrate ligo višje, 
verjetno še bolj vidite, kje so 
vaše slabosti?
Adi: Z vsakim treningom v 
Mariboru sem dobil prilo-
žnost, da nadgradim znanje 
in popravljam svoje slabosti, 
za katere sem vedel, ali za 
tiste, ki se jih sploh nisem 
zavedal. Čaka me še veliko 
dela, predvsem v odločanju, 
kaj v danem trenutku storiti. 
S pomočjo trenerjev in soi-
gralcev bo to dosegljivo.
Sani: Sam pri vseh elemen-
tih igre vidim, da je še veliko 
prostora za napredek. Popol-
noma se zavedam, da bom 
na višji nivo prišel le s trdim 
delom. Čaka me še veliko 
dela, a izziva se ne bojim.

Kje vidite svoje prednosti?
Adi: Na prvo mesto bi posta-
vil trdo delo. Do sebe sem 
zelo zahteven in kritičen. 
Sani: Pri 18 letih merim 
skoraj dva metra. Imam ve-
liko željo, da čim bolj napre-
dujem. Za to imam veliko 
možnost. V Žirovnici smo 
trenirali štirikrat tedensko 
in imeli enega trenerja. V 
Mariboru imamo dva tre-
ninga dnevno, petkrat na 
teden. Na treningih so pri-
sotni trije trenerji. 

Je velika kakovostna razlika 
med drugo in prvo ligo?
Adi: Zagotovo je velika razli-
ka med prvo in drugo ligo. V 
začetku je bila trema, malo 

potrebuješ, da prideš »no-
tri«. Vesel sem, da so me 
dobro sprejeli tako igralci 
kot trenerji, kar je še olajšalo 
vse skupaj.
Sani: Igralci v 1. ligi so bi-
stveno bolj izkušeni in pri-
sotno je kar nekaj tujih 
igralcev. Za razliko od 2. lige 
se v 1. ligi igra veliko hitreje 
in s tem je igra nasprotnika 
bolj nepredvidljiva.

Ste v prvem delu sezone 
2020/2021 dobili dovolj pri-
ložnosti za igranje?
Adi: To je moja prva sezo-
na v prvi ligi in vesel sem 
vsake priložnosti. Vsako 
minuto poizkušam čim bo-
lje izkoristiti. Že veliko mi 

pomeni, da lahko podpi-
ram ekipo. Tukaj ne smem 
pozabiti zadnje tekme v 
lanskem letu, proti najbolj-
ši slovenski ekipi ACH 
Volley. Bil sem prvi poda-
jalec, za nameček pa smo 
tekmo še dobili s 3 : 1. Tek-
ma, ki je dolgo ne bom po-
zabil. V veliko pomoč mi je 
bila ekipa, da sem lažje 
lahko pokazal vse svoje 
znanje in lažje prebrodil 
tremo. To tekmo je dobila 
celotna ekipa.
Sani: Predvideno je bilo, da 
igram tudi za mladinsko 
ekipo, a zaradi koronaviru-
sa so vsa tekmovanja, razen 
v 1. članski moški in ženski 
ligi, prekinjena. V članski 
ekipi nisem dobil prav veli-
ko priložnosti, a tisto, kar 
sem, sem skušal čim bolje 
izkoristiti. Že zelo veliko mi 
pomeni, da treniram s člani 
in sem del te ekipe. 

Ste praktično na začetku 
članske odbojke. Kakšne ci-
lje ste si postavili v tej dina-
mični igri v prihodnosti?
Adi: Želim si vse skupaj še 
nadgraditi. Glede Maribora 
si želim, da si izborim stal-
no mesto v ekipi. Dolgoroč-
ni cilj je vstop v državno re-
prezentanco. Nič ne prehite-
vam. Naj pride vse ob svo-
jem času.
Sani: Želim si, da v članski 
ekipi Maribora dobim čim 
več priložnosti in si izborim 
igranje v prvi postavi. Kari-
erni cilj je reprezentanca in 
igranje v tujini.

Brata z visokimi cilji v odbojki
Jeseničana, brata 21-letni Adi in 18-letni Sani Adžović, sta naredila velik korak naprej. Iz drugoligaša, ekipe Žirovnica, sta prestopila v Maribor, ki nastopa 
v 1. Slovenski odbojkarski ligi.

Adi Adžović Sani Adžović

Matjaž Klemenc

V decembru so bile tekme 
hokejistov HDD Sij Acroni 
Jesenice usmerjene v držav-
no prvenstvo. V Alpski ligi 
so odigrali le dve tekmi, kar 
je za pravi ritem težkih te-
kem odločno premalo. 
Redni del državnega prven-
stva so zaključili doma, s 
tekmo z večnimi rivali, z lju-
bljansko Olimpijo. Tekma je 
bila le prestižnega pomena, 
saj ni več odločala o končni 
uvrstitvi. Boj za prvo mesto 
so namreč Jeseničani zapra-
vili s porazom doma proti 
Triglavu s 3 : 2 in s porazom 
v Tivoliju z 2 : 0. Vseeno, 
tekma z Olimpijo ima svoj 
pomen, pa naj bo to prija-
teljska, na Poletni ligi, v Slo-
venskem pokalu, v držav-
nem prvenstvu ali v Alpski 
ligi. Razen na uvodni tekmi 
skupinskega dela Alpske 

lige, ko so Jeseničani v Lju-
bljani izgubili s 6 : 1, so bile 
vse tekme najboljših sloven-
skih hokejskih ekip izenače-
ne. Druga tekma v skupin-
skem delu Alpske lige se je 
na Jesenicah končala z 2 : 2. 
Na Poletni ligi so Jeseničani 
zmagali z 2 : 1, v Sloven-
skem pokalu v polfinalu pa 
po kazenskih strelih z 1 : 0. 
Prvo tekmo v državnem pr-
venstvu je Olimpija zmagala 
z 2 : 0. 
Vrnimo se na prvo soboto v 
novem letu, na prvo tekmo 
Jeseničanov v letu 2021. 
Tekma ni bila spektakular-
na, a zelo podobna prvi tek-
mi v državnem prvenstvu. 
Takrat smo zapisali, da so 
bili Jeseničani povsem ena-
kovredni favorizirani Olim-
piji. Tekmo so praktično od-
igrali brez napak, a kanček 
sreče je bil na ljubljanski 
strani. 

Na drugi tekmi se je vse 
skupaj prevesilo na stran Je-
senic. Redni del in podalj-
šek se je končal z rezulta-
tom 1 : 1. Po kazenskih stre-
lih je zmaga končala v Pod-
mežakli. Omeniti velja tri 
igralce, ki so še v lanski se-
zoni nosili zeleni dres, v 
preteklosti pa že igrali za 
Jesenice. Sašo Rajsar je bil 
edini strelec Jesenic v re-
dnem delu, Žan Jezovšek pa 
edini strelec v kazenskih 
strelih. Tretji igralec je vra-
tar Žan Us, ki je imenitno 
čuval jeseniški gol. 
Po mesecu dni so se jeseni-
ški hokejisti spet vrnili tudi 
v Alpsko ligo. V sezoni 
2020/2021 so odigrali prvo 
tekmo z italijanskim pred-
stavnikom. Gostovali so pri 
Asiagu in tekmo izgubili s 
3 : 0. To je bila prva tekma 
v Alpski ligi, kjer so igrišče 
zapustili brez doseženega 

zadetka. Vtis so popravili 
na dveh domačih tekmah. 
V soboto so doma prema-
gali Vipiteno s 4 : 1, v torek 
pa, težje kot je bilo pričako-
vati, drugo ekipo KAC z iz-
idom 6 : 4. 
Ko boste brali te vrstice, bo 
že znano, kako so se Jeseni-
čani včeraj v Podmežakli od-
rezali proti ekipi Pustertal. 
Varovanci trenerja Mitje Ši-
vica so že odkljukali tudi 
četrtfinale v državnem pr-
venstvu. V dveh tekmah so 
pričakovano izločili Celja-
ne. Doma so jih premagali 
s 14 : 0, v Celju pa z 11 : 4. 
V polfinalu jih čaka zmago-
valec tekme Triglav : Hidria 
Jesenice. 
Do konca meseca v Alpski 
ligi gostujejo 16. januarja 
pri Gardeni, 18. januarja pri 
Salzburgu 2 in 23. januarja 
pri Rittnerju, 21. januarja pa 
igrajo doma s Cortino.

Če se po jutru dan pozna …
Točno po mesecu dni so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice odigrali tekmo v Alpski ligi, v gosteh proti 
Asiagu, in jo izgubili s 3 : 0.

Matjaž Klemenc

Hokejisti moštva HD Hi-
dria Jesenice so odigrali za-
dnje štiri tekme rednega 
dela v državnem prvenstvu. 
Z Olimpijo so doma izgubili 
z 8 : 0, s Slavijo Junior s 5 : 
2 in s HDD SIJ Acroni Jese-
nice s 7 : 2. 
V gosteh so izgubili z Mari-
borom s 5 : 3. Po rednem 

delu so osvojili šesto mesto 
in v četrtfinalu za tekmeca 
dobili ekipo Triglava. V to-
rek so gostovali v Kranju in 
lepo presenetili. Triglav so 
premagali z izidom 2 : 1. 
V Internacionalni ligi so 
mladi jeseniški hokejisti v 
Kranju izgubili s 5 : 3, prej-
šnjo soboto pa so gostovali 
pri ekipi MK Bled in zmaga-
li s 4 : 2.

Hokejisti HD Hidria 
Jesenice toplo-hladno
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Urša Peternel

Na Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske so uspešno 
zaključili projekt KUHAM 
DOMAče za leto 2020. 
Potekal je v občinah Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Radov-
ljica, kjer so izvedli skupaj 
18 kuharskih delavnic, od 
tega osem v živo, osem pre-
ko Zooma, dve pa so posne-
li vnaprej in ju naložili na 
Youtubu. Kot je povedal 
vodja projekta Ambrož Čer-
ne, je namen ohranjati 
domače jedi, ki so jih nekoč 
pripravljali babice in dedki. 
Tako so se udeleženci lahko 
naučili pripravljati ajdove 
krape, dovške krape, sirove 
štruklje, proseno kašo s češ-
pljami, krompirjevo mešto, 
ješprenj, govnač, godljo, 
ocvirkovco, pečenico z 
matevžem in kislim zeljem, 
goveji jezik s hrenovo prilo-
go, telečjo obaro z ajdovimi 
žganci, čebulno bržolo z 
ocvrto polento, nabudlane-
ga zajca, domač kruh, 
domače polnozrnate žem-
ljice, kruhovo pletenko, ore-
hovo potico, jabolka "v šlaf-
roku" (recept objavljamo na 
strani 14), Špikovo grmado 
presenečenja.
Delavnice izvajajo posame-
zniki, gostinci in društva, ki 
so tako ali drugače poveza-
ni s kulinariko v domačem 
kraju. Med njimi sta bili 
tudi Vera Grgurič iz Penzi-
ona Pr' Betel v Planini pod 
Golico in Vijoleta Smolej z 
domačije Smolej iz Priho-

dov. Decembra so vse 
recepte zbrali v knjižici, ki 
je na voljo v elektronski 
obliki, uredil jo je Ambrož 
Černe.

Zanimanje za projekt je bilo 
veliko, vsaka delavnica je 
imela okrog štirideset udele-
žencev. "E-okolje resda ne 
dopušča največjih čarov 

kuhinje, kot so vonjanje ses-
tavin ali pokušina jedi. Po 
drugi strani pa omogoča 
neomejen krog publike in 
relativno enostavno komu-
nikacijo med udeleženci in 
izvajalcem po mikrofonu ali 
klepetalniku. Poleg tega so v 
teh časih ljudje večinoma 
doma, imajo več prostega 
časa, ki ga želijo preživeti 
tudi v domači kuhinji," je 
povedal Černe.
Projekt sofinancirajo Obči-
na Jesenice, Občina Kranj-
ska Gora in Občina Radov-
ljica, izvajalec pa je Razvoj-
na agencija Zgornje 
Gorenjske.

Recepti v e-knjižici
V projektu KUHAM DOMAče je nastala tudi e-knjižica receptov jedi, ki so jih pripravljali na kuharskih 
delavnicah. Med njimi so tudi recepti za orehovo potico, mešto, ajdove krape ...

Elektronska knjižica receptov

Projekt se nadaljuje tudi letos, izvedba pa bo 
odvisna od epidemioloških razmer. Če se bodo 
izboljšale, bodo delavnice izvajali v živo do 
zapolnitve mest, ostalim interesentom pa bo 
omogočen prenos po spletu. Slovenija letos 
nosi naziv Evropska gastronomska regija, zato 
bodo aktivnosti v okviru projekta KUHAM 
DOMAče izvajali in nadgrajevali tudi pod tem 
nazivom.

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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
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Zaposleni na covidnem od-
delku Splošne bolnišnice 
Jesenice so se na prvo janu-
arsko soboto razveselili po-
sebnega presenečenja: pred-
stavniki jeseniške Islamske 
skupnosti so jim pripeljali 

različne vrste burekov in pit, 
sarme, paprike, baklave, 
hurmašice in ostale slastne 
bošnjaške jedi. 
Z veliko ljubezni so jih pri-
pravile članice skupnosti, 
pobudo za donacijo pa je dal 
jeseniški imam Munzir Če-
lenka. Kot je povedal, so s 
tem želeli pokazati, da ceni-
jo trud zdravstvenih delav-
cev v teh za vse težkih časih. 
Umalima (učiteljica) Faiza 
Čelenka je dodala, da je jedi 

prostovoljno pripravljalo 26 
članic skupnosti. »Veseli 
nas, da lahko polepšamo 
dan ljudem, ki skrbijo za 
bolne, in jim tako izkažemo 
hvaležnost,« je dejala. 
V imenu zaposlenih – na 
praznično soboto jih je na 
covidnem oddelku delalo 

okrog štirideset – se je za-
hvalila diplomirana medi-
cinska sestra Anja Novak. 
Kot je povedala, imajo za-
posleni dober občutek, ko 
vidijo, da je njihov trud ce-
njen. 
V zadnjem času se podob-
nih donacij razveselijo več-
krat, saj jih različna podje-
tja, posamezniki in skupine 
večkrat »pocrkljajo« s sladi-
cami in drugimi okrepčili 
ter ostalimi pozornostmi.

Z bosanskimi dobrotami 
razveselili zaposlene v bolnišnici
Islamska skupnost na Jesenicah je na prvo januarsko soboto presenetila zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice z domačimi jedmi, ki so jih pripravile 
članice skupnosti. Imam Munzir Čelenka: »S tem želimo pokazati, da cenimo njihov trud v teh težkih časih.«

Članice Islamske skupnosti so pripravile domače jedi za zaposlene na covidnem oddelku. Dobrot pa je bilo toliko, da so 
kosilo imeli zaposleni na prav vseh oddelkih.

Kot je povedal jeseniški imam Munzir Čelenka, 
tudi v njihovi molilnici že tri mesece niso imeli 
skupnih molitev, ki pa jih vsi člani skupnosti že 
močno pogrešajo. »Priprava jedi in donacija 
zaposlenim v bolnišnici je zato za nas ena velika 
skupna molitev,« je ob tem dejal.

»Z vlogo, ki ti je zaupana, se 
moraš poistovetiti, se vživeti 
v osebo. Ni le dovolj igra, 
gibi, mimika obraza. Le tako 
dosežeš svoje zadovoljstvo, 
popolnost, kar opazi tudi pu-
blika. Rada igram v komedi-
jah, tudi drugih vlogah, vsa-
ka zahteva trdo delo, gara-
nje.« To so iskrene besede 
znane in priznane gledališke 
igralke Miri Bolte z Jesenic. 
Ni rada v središču pozorno-
sti, skromnost je kar njena 
prevelika vrlina glede na de-
janja na njeni dolgi, izredni 
ustvarjalni igralski poti, pa 
ne le na gledaliških deskah. 
Letošnjih okroglih šestdeset 
let zvestobe Gledališču To-
neta Čufarja na Jesenicah 
pove vse. Ni rada v središču 
pozornosti, ne zna biti 'fina', 
kot pravi, vedno je le prepro-
sta, dostopna. 
Začelo se je z Bagdadsko 
pravljico leta 1961. »Že moj 
oče je igral v gledališču in 
tako sem se tudi sama zna-
šla na odru. V prvi predstavi 
Bagdadska pravljica, ko sem 
bila stara osem let, sem igra-
la Vezirčka.«
Sledil je premor, saj si je 
Miri ustvarila družino. Leta 
1981 se je vrnila in postala 

nepogrešljivi člen zavzete 
igralske družine. Predstave 
so si kar sledile, vsake vloge 
se je lotila resno kot prava 
profesionalka igralka. Petde-
set vlog, več kot tisoč nasto-
pov. Eden od vrhuncev v nje-
ni igralski karieri se je zgo-
dil, ko je zaigrala v Partljičevi 
komediji Čaj za dve, skupaj s 
pokojno Alenko Bole Vra-
bec. Predstava je bila velika 
uspešnica, Miri je blestela v 
vlogi preproste kmetice. Ta ji 
je na 8. Festivalu komedije 
leta 2012 prinesla naziv naj 
komedijantka. 
Ne gre prezreti Mirine dol-
goletne velike vloge pri pri-
pravah in vodenju otroških 
matinej v jeseniškem gleda-
lišču. »Otroška publika je 
najbolj iskren kritik, ne mo-
reš je okoli prinesti, hitro 
čutiš v dvorani nemir, če 
otrokom ni všeč predstava,« 
pravi Miri. Bila je voditeljica 
prireditev Prvi glasek Go-
renjske. Sodelovala pri šte-
vilnih lutkovnih predstavah, 
ne le na jeseniškem odru, 
tudi širše po Gorenjskem. 
Čez tisoč je bilo tudi teh 
predstav. 
Miri so pred leti spoznali ra-
dijski poslušalci kot vodite-

ljico priljubljene otroške od-
daje Mirin vrtiljak na Radiu 
Triglav. Skupaj z dedkom 
(igralcem Radom Muža-
nom) sta postala pravi tan-
dem za razveseljevanje 
otrok, pa ne le njih, tudi 
staršev, babic in dedkov. 
»Urednica Branka me je 
prosila, da bi dvakrat vskoči-
la, da nedelja ne bi ostala 
brez programa za otroke, in 
potem sem ostala deset let. 
Klepetali in peli smo, se za-
bavali, hecali. Takrat otroci 
so danes starši, ustavljajo 
me na cesti, skupaj obuja-
mo spomine.« 

Miri je v zrelih letih postala 
tudi filmska igralka, pa ne le 
to – prava zvezda, čeprav bo 
kar malo jezna, ko bo sedaj 
to prebrala. V veliki uspešni-
ci, filmski komediji Pr' Ho-
star, je odigrala lik mame z 
motorko. »V nedeljo smo v 
enem dnevu posneli mojo 
vlogo. Bila je lepa in čudovi-
ta izkušnja. Z veseljem sem 
mladim priskočila na po-
moč.«
Igralsko ustvarjalnost in 
druga dobra dela so opazili 
tudi v širši družbeni sku-
pnosti. Leta 2013 je bila do-
bitnica plakete Občine Jese-
nice, s priznanjem so ji po-
laskali v njeni krajevni sku-
pnosti Sava. Tam je tretji 
mandat članica sveta krajev-
ne skupnosti. Krona vsega 
je zagotovo prestižno pri-
znanje Linhartova listina, ki 
jo podeljuje Javni sklad za 
kulturne dejavnosti republi-
ke Slovenije za področje lju-
biteljske gledališke ustvar-
jalnosti. A glej ga, zlomka, 
koronakriza se je tudi tukaj 
neprijazno vmešala. Listino 
bi morala prejeti na lan-
skem državnem srečanju 
ljubiteljskih gledališč v Po-
stojni, pa je odpadlo, druga 

priložnost je bila na Čufarje-
vih dnevih na Jesenicah, pa 
so bili virtualni. Izročitev li-
stine se kar izmika, je pa 
njena, zaslužena, le v rokah 
je še nima. V pričakovanju 
slovesnega trenutka že vna-
prej globok poklon in velika 
čestitka!
Se pa Miri ne da. Junaško se 
je v preteklih letih prebila 
čez nekaj ovir in težko čaka 
novo premiero. To bo kome-
dija domačega avtorja Miha 
Mazzinija Za vse sem sama. 
Vsa igralska zasedba je v ve-
likem pričakovanju, le virus 
je treba pregnati. 
Bo pa letošnje leto v njeni 
družini še posebej praznič-
no, ozaljšano s tremi jubile-
ji. Miri bo zaokrožila sedem-
deset dinamičnih let, z mo-
žem Jožetom si bosta pono-
sno dejala: pa sva petdeset 
let skupaj v zakonu! Starejša 
hči Monja bo srečala Abra-
hama. Hčerki nista šli po 
njenih igralskih stopinjah. 
Mlajša Maruša je veliko 
pela, bila je tudi zmagovalka 
prireditve Prvi glas Gorenj-
ske. »Naj mine to, naj se vr-
nejo lepi časi, pa da te jubi-
leje praznujemo, kot se spo-
dobi,« pravi Miri.  

Miri Bolte: šestdeset let v gledališču

Miri Bolte

U s t v a r j a l c i  č a s a   (40 .  d e l )

Janko Rabič
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V torek, 5. januarja, so se po 
odločitvi ustavnega sodišča 
v šole vrnili učenci šol s pri-
lagojenim programom. 
Tako je po več kot dvomese-
čnem premoru vrata ponov-
no odprla tudi Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice. 
Po besedah ravnateljice Ale-
ksandre Valančič je nazaj v 
šolo prišlo 53 učencev prila-
gojenega izobraževalnega 
programa z nižjim izobraz-
benim standardom in pose-
bnega programa vzgoje in 
izobraževanja. Dva učenca 
pa se zaradi dolgotrajne 
bolezni še naprej šolata na 
daljavo.
Pred ponovnim odprtjem 
šole so testirali vse zaposle-
ne, nekaj jih je sicer covid 
že prebolelo. Ravnateljica 
se je dogovorila z Zdravs-

tvenim domom Jesenice, da 
je njihova covid ekipa pred 
vhodom v šolo opravila tes-
tiranje. 

"Zadovoljna sem, da so se 
za testiranje odločili vsi 
zaposleni, saj to pomeni, da 
jim je mar," je dejala ravna-
teljica. Vsi testi so bili k sre-
či negativni, prav tako tudi 
testi petih učencev, ki so jih 
testirali na željo staršev.
Ravnateljica je poudarila, da 
so se učitelji zelo trudili z 
delom na daljavo in s tem, 
da so učenci ostali aktivni. 
Kljub temu pa je otrokom 
manjkal stik s sošolci in 
predvsem terapije; več kot 
dvomesečni izpad teh bo 
težko nadomestiti. Gre za 
nevro-fizioterapevtske, logo-
pedske in psihološke obrav-
nave. Mnogi učenci šole 
doma tudi nimajo optimal-
nih razmer za šolanje na 
daljavo, nekateri živijo tudi v 
slabših ekonomskih razme-

rah, zato je bila vrnitev v 
šolo res nujna.
Delo v šoli je prilagojeno raz-
meram, na šoli je obvezna 
maska za vse zaposlene, 
učenci jo lahko snamejo le v 
razredu, ko so v "mehurčku". 
Urniki so prilagojeni, tako da 
dnevno vstopa v razred čim 
manj učiteljev, učenci malico 
jedo v razredu, kosilo pa v 
jedilnici po urniku in s prila-
goditvami. Skrbijo za redno 
čiščenje, zračenje in razkuže-
vanje prostorov. Prilagojena 
sta tudi jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje. 
Valančičeva je ob tem opo-
zorila na problem prevozov 
v šolo, kajti v kombijih je 
zaradi omejitvenih ukrepov 
lahko le omejeno število 
otrok, tako da je potrebnih 
več voženj.

Učenci s posebnimi 
potrebami spet v šoli
Petega januarja so se v šole vrnili učenci s posebnimi potrebami, tudi Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Jesenice.

Učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice so spet v šolskih klopeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Ravnateljica Aleksandra Valančič: »Otrokom je manjkal stik 
s sošolci in predvsem terapije.«

Dedek Mraz s 
kočijo po Jesenicah
Konec decembra je Jesenice vendarle obiskal 
dedek Mraz, se s kočijo popeljal skozi mesto, pot 
pa so lahko otroci spremljali tudi v neposrednem 
prenosu na spletu.

Dedek Mraz je svojo pot začel pri jeseniški bolnišnici, kjer 
ga je pozdravil pomočnik direktorja Benjamin Lukšič. 

Kočijaž Miha je dobrega moža s kočijo popeljal skozi 
mesto, ob poti so ga pozdravljali otroci in starši.

Pot je zaključil na Čufarjevem trgu, kjer je za pravljično 
kuliso s snegom poskrbela narava.
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Dijaki Gimnazije Jesenice vsako leto v decembru obiščejo in 
obdarijo starejše občane v domovih na Jesenicah, v Kranjski 
Gori in v Srednji vasi pri Bohinju. Tokrat zaradi trenutne 
situacije niso mogli na obisk, so pa zato ročno izdelali, napi-
sali in poslali 430 voščilnic. "Vsaki gospe, vsakemu gospo-
du posebej smo zaželeli lepe praznike in zdravo ter srečno 
novo leto. Stisk rok in iskren pogled bi bila nekaj čudovitega 
tako zanje kot za nas, a zdaj to ni bilo mogoče. Zato upamo, 
da so vsaj voščilnice prinesle nekaj veselja," je povedala pro-
fesorica Milena Gerbec.

Dijaki z voščilnicami voščili starejšim

Nastalo je kar štiristo trideset voščilnic.

Janko Rabič

Leto 2020 je bilo za člane 
Planinskega društva Jeseni-
ce drugačno v več pogledih. 
Čeprav ga je zaznamovala 
aktualna situacija s korona-
virusom, jim je vendarle 
uspelo narediti veliko, pred-
vsem na gospodarskem pod-
ročju. Sproščanje ukrepov v 
poletnih mesecih je omogo-
čilo, da so bile vse njihove 
postojanke odprte in dobro 
obiskane. Po ustvarjenem 
prometu je bila sezona deset 
odstotkov slabša kot leto 

poprej. Pridobljena sredstva 
so jim omogočila zajetno 
investiranje in vzdrževanje 
koč, ki jih zaradi starosti vse 
bolj načenja zob časa. Obse-
žna dela so opravili v Tičar-
jevem domu na Vršiču, kjer 
so med drugim posodobili 
sanitarije in opremo v 
sobah. V Erjavčevi koči na 
Vršiču so popravili streho, 
zamenjali več opreme, pri 
Koči na Golici so namestili 
dehidracijska stranišča.  
Dejavnost odsekov je poteka-
la v zmanjšanem obsegu in 
ob prilagajanju ukrepom. 

Izpeljali so tretjo akcijo Jese-
niški cirkel, krožno pot, ki 
zajema obisk vseh petih pos-
tojank in nekatere okoliške 
vrhove. Ker jim jesenskega 
zaključnega srečanja v Erjav-
čevi koči ni uspelo izpeljati, 
so 37 udeležencem za oprav-
ljeno pot priznanja poslali po 
pošti. Pri društvu so se tudi 
razveselili pridobljenega cer-
tifikata Zaupanja vredna 
organizacija v Sloveniji.  
V novo leto so vstopili opti-
mistično, z novimi načrti in 
upanjem, da bodo težki časi 
minili in bodo spet lahko 

delali v normalnih razme-
rah. Med večjimi investicija-
mi bo temeljita obnova Koče 
pri izviru Soče v Trenti in 
namestitev male čistilne 
naprave v Koči na Golici. 
Upajo, da bodo lahko bolj 
obširno izvajali društveno 
dejavnost v odsekih, na sple-
tni strani so že objavili pro-
gram tur in organiziranih 
dogodkov. Želijo tudi pove-
čati število članstva, saj se je 
v preteklih letih zelo zmanj-
šalo. Pisarna za plačilo čla-
narine je odprta v uradnih 
urah.  

Jeseniški planinci zadovoljni 
z doseženim
Sproščanje ukrepov v poletnih mesecih je omogočilo, da so bile vse njihove postojanke odprte in 
dobro obiskane. 
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Urša Peternel

Miro Koder je tisti Jeseni-
čan, ki je vrsto let vsaj del 
zime preživel v Aziji. Njegov 
priljubljeni cilj je bila Indija, 
kjer je prebival na jugu v dr-
žavi Karnatka, v mestu Go-
karna, na pomlad pa je, hri-
bolazec po duši, običajno šel 
še v Himalajo. A v petih le-
tih, kar je bila Indija njegov 
drugi dom, je tudi v ta nekoč 
nedotaknjeni raj prodrla 
globalizacija, močno se je 
povečalo število tujih turi-
stov, zlasti Rusov, razcveteli 
so se prostitucija in droge. 
"Vse se vrti okoli denarja. 
Prijetni so ostali zgolj pre-
prosti ljudje. Skratka, ker ni 
bilo nobenega miru več, 
sem se odločil, da ne grem 
več. Oh, kakšen ljubi mir je 
doma, za legendarno Za-

štreko, ko mi ni treba poslu-
šati ropotajočih Rusov, Itali-
janov ..." z malce razočara-
nja pripoveduje Miro. A ker 
vendarle ni zdržal doma, je 
v naslednjih letih obiskal 

Črno goro, Romunijo, Bol-
garijo, Srbijo, Bosno, po 28 
letih se je vrnil na Velebit. 
Za vedno so se v njegovo 
srce zapisale Gruzija, Ar-
menija in zlasti Kirgizija. 
"Navdušili so me njihovi 

ljudje, ki še niso pokvarjeni, 
so zelo prijazni, denar jim 
še ne pomeni vsega. V teh 
državah je veliko znameni-
tosti in visokih gora, na ne-
katere sem se tudi povzpel, 
in dobre hrane in pijače. 
Vse skupaj je še zelo poce-
ni." Užival je tudi v hribih v 
Avstriji in Italiji, obredel je 
tudi velik del Slovenije ...

Na vse jeseniške vrhove
Prvi, spomladanski val epi-
demije je dočakal doma in 
tako je v njem dozorela že-
lja, da bi se povzpel na vse 
vrhove v jeseniški občini, 
obiskal vse planine, rovte, 
potoke in skrite slapove na 
njih, pozabljene stezice, in 
to v enem letu. 
"To zamisel sem začel ure-
sničevati s pomladanskim 

zaprtjem na občine, zaklju-
čil pa z jesenskim zapr-
tjem. V tem času sem se 
povzpel na 58 vrhov, od 
najvišjega vrha naše občine 
Vajneža (2104 m n. m.) pa 

do najnižjega Strana (711 m 
n. m.), prečil veliko grebe-
nov, povezanih z vrhovi. 
Vsega skupaj sem naredil 
18 tisoč višinskih metrov. 
Povzpel sem se na veliko 
novih hribčkov, meni prej 

nepoznanih, kot so Suhi 
vrh, Snežan, Jela, Kogel, 
Špajk, Ivle, Obešnik, Špik, 
Hrastnik, Goli vrh. Obiskal 
sem deset planin, petnajst 
rovtov, za vse niti nisem 
poznal imen. Navdušili so 
me potok Dobršnik, Raten-
ski potok, potok Ukova, po-
tok Javornik in skriti slapo-
vi na vseh potokih. Zelo me 
je navdušil Plavški Rovt, 
pomladi v preprogah nar-
cis, v jeseni obdan z zlato-
rumenimi macesni. Užival 
sem nad Prihodi pri štiristo 
let stari kmetiji Jerič, od ka-
tere so krasni razgledi. 
Zelo lep je greben Kara-
vank od Potoškega Stola pa 

tja do Struške v krasnem 
sončnem vremenu, ko je 
bila po dolinah gosta me-
gla, v višinah pa zelo toplo. 
Seveda tudi Golica ni izo-
stala, pa Hruški vrh, Klek 
... Obiskal sem tudi plani-
ne: Hruško, Jeseniško, Bel-
sko, Potoško in Stamare ter 
rovte: Pusti rovt, Tilčev 
rovt, Čopov rovt, Maznkov 
Rovt, Skavarjev rovt ... Pre-
hodil sem poti čez Meža-
klo, Pot po Pomolih, Staro 
Rudno pot, Rudno pot, 
Skalaško pot po grebenu 
Belščice. Ogledal sem si 
nekaj znamenitosti: Poljan-
sko Babo, Partizansko bol-

nico na Mežakli, Jamnikov 
spodmol, kapelice ob poteh 
Spominskega parka na 
Plavžu, Stare Save, Kosove 
graščine ... Sprehodil sem 
se tudi okoli jeseniških 
ustanov: občine, gimnazije, 
upravne enote."

Na pot le s starim 
zemljevidom Jesenic
Vse ture je opravil sam, sre-
čal pa je zelo malo ljudi, ob-
časno je poklepetal z doma-
čini pri gorskih kmetijah. 
Ves čas ga je spremljalo lepo 
vreme.
"Napravil sem okoli pet ti-
soč posnetkov, prenočil ni-
sem nikoli, s kilometri ni-
sem bil obremenjen, kot 
tudi s časi ne. Moram pa 
reči, da ko sem opravil za-
dnjo turo na Žerjavec, se je 
vreme čez dva dni poslabša-
lo in padel je sneg. Sreča 
spremlja hrabre ..." 
Miro pravi, da je bilo dožive-
tje enkratno, odkrival je še 
neodkrito, predvsem pa je 
užival v samoti. 

Najljubša država ostaja 
Pakistan
"Jeseniška občina ni velika, 
ima pa velike potenciale za 
še bolj poudarjen razvoj tu-
rizma, a ne v smeri množič-
nosti," je prepričan Miro, ki 
bo letos praznoval tri oble-
tnice: 55 let, kar se je pov-
zpel na svoj prvi hrib Jelen-
kamen, kar je tudi začetek 
njegovega planinstva; petde-
set let, kar se je povzpel na 
svojo najljubšo goro Jalovec 
(ta ima posebno mesto v 
njegovem srcu in bo, kot 
pravi, nekoč tudi njegov po-
slednji dom); in 45 let njego-
vega popotništva. 
Njegova prva popotniška 
avantura je bila po Grčiji, za-
tem pa je sledil malodane 
ves svet. Koliko držav je pre-
potoval, niti ne ve, a njegova 
najljubša država ostaja Paki-
stan, sledijo Iran, Sirija, 
Turčija, Nepal, balkanske 
države, Kirgizija, Gruzija, 
Armenija. 
"Potovanja, a ne tista z agen-
cijo, plemenitijo človeka. 
Marsikaj sem doživel, srečal 
mnogo ljudi, bolj so bili rev-
ni, več bi dali popotniku." 
Kot dodaja, so ga potovanja 
naučila gledati na svet dru-
gače, ena njegovih misli pa 
je: "Ne postaneš pameten od 
tega, kar si slišal, ampak od 
tega, kar si doživel."

Oh, kakšen ljubi mir je doma,  
za legendarno Zaštreko ...
Miro Koder, ki je v življenju obredel malodane ves svet, v zrelih letih odkriva lepote domačih hribov in dolin. Tako je lani v času epidemije »obdelal« 
jeseniško občino podolgem in počez, se povzpel na 58 vrhov in hribčkov, obiskal deset planin, trinajst poznanih rovtov in nekaj nepoznanih, soteske 
potokov in občudoval njihove slapove in skupaj prehodil 18 tisoč višinskih metrov. 

Med narcisami na pobočjih Golice / Foto: osebni arhiv

Kirgizija je ena njegovih najljubših držav, na sliki s 
Temišem v vasi Tamga Kirgizija

Na vrhu Cime Piscadu v Dolomitih

»Nisem uporabljal nobenih aplikacij, GPS-a, 
zgolj en star zemljevid občine Jesenice.« 

»Azija, nekoč moja druga domovina, obiskal 
sem te 32-krat, pa te ne pogrešam prav nič ...«

Zgornji pahljačasti slap na potoku Javornik
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Urša Peternel

"Gibanje me spremlja že od 
malih nog, saj smo s starši 
veliko hodili v naravo: v hri-
be, na smučanje, na morju 
smo veliko plavali ... V bis-
tvu je bilo gibanje vedno 
prisotno v mojem življenju 
in si brez njega ne znam 
predstavljati življenja. No, 
nad plesom pa sem se nav-
dušila tudi že kot deklica, 

ko sem na MTV gledala ple-
salce v videospotih," pripo-
veduje Jeseničanka Mojca 
Svet ina,  d iplomantka 
Fakultete za šport, kondicij-
ska trenerka in trenerka 
plesa, inštruktorica aerobi-
ke in pilatesa. Tako na Jese-
nicah vodi treninge starmo-
ves hip-hopa in plesne vaje 
za učence OŠ Koroška Bela, 
v Lescah pa vodene športne 
vadbe in fitnes vadbe, kot 
so zumba, pilates in kondi-
cijski treningi.

Vadbe na daljavo

A v teh koronačasih je tudi 
ona svoje vadbe in treninge 
morala preseliti na splet, 
potekajo na spletni aplikaciji 
Zoom. 
"Rekla bi, da je trening v 
živo boljši kot tisti, ki pote-
ka na daljavo, saj smo ljud-
je družabna bitja. A kljub 
temu se da marsikaj naredi-
ti tudi na spletu, če imaš 

vadeče, s katerimi si že 
delal v živo, saj že poznajo 
tvoj način vodenja in po 
večini že razumejo, kako 
pravilno izvajati vaje. Pri 
treningih se vedno trudim, 
da vadeči razumejo svoje 
telo, seznanjam jih tudi s 
pravilno izvedbo vaj. Vaje 
prilagajam posameznikovi 
trenutni stopnji kondicijske 
priprave," pravi Mojca, ki 
pa ima še eno veliko ljube-
zen: ples. Vanj se je zaljubi-
la že kot deklica, ko je po 

televiziji spremljala koreo-
grafije Jennifer Lopez, sku-
pine Backstreet Boys, Brit-
ney Spears ... 
"Ples me je in me še vedno 
spravi v dobro voljo, po ple-
su se počutim napolnjena s 
pozitivno energijo. Ples je 
zelo pomemben tudi z vidi-
ka družabnosti, saj na tre-
ningih ali delavnicah vedno 
spoznaš ogromno pozitiv-
nih in življenja polnih ljudi. 
Ples je pomemben tudi za 
razvoj različnih gibalnih 
sposobnosti ter pripomore k 
obvladovanju in zavedanju 
svojega telesa. In ne nazad-
nje: če znaš vsaj nekaj ples-
nih korakov, lahko tudi 
'žuri' postanejo veliko bolj 
zabavni." 

Ples, odlična rekreacija  
za starejše
Ples je po njenih besedah 
odlična vrsta rekreacije tudi 
za starejše, saj zelo dobro 
vpliva na kognitivne proce-
se, izboljšuje gibalne sposo-
bnosti in je enostavno – 
zabaven. 
"Sama sem v času študija v 
Ljubljani vodila vadbo za 
starejše z osteoporozo. V 
okviru društva smo imeli 
vaditelji enkrat na leto sku-
pna izobraževanja. Ravno 
na enem izmed izobraže-
vanj so strokovnjaki, ki so 
predavali, priporočali ples 
kot dejavnost, ki je zelo 
primerna za starejšo popu-
lacijo." 
A tudi plesne treninge je 
zdaj preselila na splet. "Tru-
dim se izbirati take koreo-
grafije, ki niso pretirano 
zakomplicirane, poudarek 
dajem tudi pravilni izvedbi 
gibalnih vzorcev pri posa-
meznih plesnih stilih," pou-
darja Mojca, ki na Jesenicah 
občasno vodi tudi tečaje dru-
žabnih plesov, tečaj plesa v 
petkah, parom pomaga pri 
učenju poročnega plesa ...
 

Veliko vaj lahko izvajamo 
tudi doma
Sama želi za gibanje navdu-
šiti čim več ljudi, saj je pre-
pričana, da je človeško telo 
ustvarjeno za gibanje. 

"Redna športna vadba ima 
ogromno pozitivnih učin-
kov na naše telo in zdravje: 
pripomore k boljšemu 
počutju, varuje nas pred 
prekomerno telesno težo, 
pozitivno vpliva na srč-
no-žilni in dihalni sistem, 
krepi imunski sistem, kre-
pi kosti in mišice, pripo-
more k zmanjšanju stresa, 
krepi samozavest ... V tre-
nutnem malce čudnem 
obdobju oziroma v obdob-
ju pandemije lahko za svo-
je zdravje naredimo veliko 

tudi, če smo ostali doma, 
saj obstaja ogromno vaj, ki 
jih lahko izvajamo z lastno 
težo, na primer: sklece, 
plank, različne oblike poče-
pov, trebušnjaki ... Ravno 
tako imamo vsi doma stol, 
ki ga lahko uporabimo kot 
pripomoček pri vadbi in 
izvajamo sklece z oporo 
rok na stolu. V naši občini 

je tudi ogromno zelenih 
površin, torej je zelo dob-
rodošel sprehod v naravo 
in na svež zrak. Svoje telo 
pa lahko razgibamo s pre-
prostimi vajami tudi na 
delovnem mestu," še pravi 
Mojca in dodaja, da k zdra-
vemu telesu zelo pripomo-
re tudi zdrav način prehra-
njevanja.

Njena velika ljubezen je ples
Mojca Svetina, kondicijska trenerka in trenerka plesa, za gibanje želi navdušiti čim več ljudi. Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, redna športna vadba 
pa ima ogromno pozitivnih učinkov na naše telo in zdravje. Vadimo lahko tudi sami doma, pravi.

Mojca Svetina je že od malega navdušena nad gibanjem. / Foto: osebni arhiv

Pravi, da jo ples vedno spravi v dobro voljo in jo napolni s 
pozitivno energijo.

Plesno znanje je nabirala tudi v ZDA, in kot 
pravi, so bili obiski Los Angelesa nepozabna 
izkušnja. »Že kot deklica sem vedno občudovala 
dovršene koreografije v videospotih, na primer 
Jennifer Lopez, Justina Timberlaka, skupine 
Backstreet Boys, Britney Spears ... Že prvo leto 
sem bila popolnoma navdušena nad vsemi 
plesnimi šolami in programi, ki sem jih 
obiskala, zato sem se že takrat odločila, da se 
bom še vrnila. Enostavno sem videla, koliko se 
lahko naučim ter koliko možnosti mi ponuja to 
mesto, da zrastem kot oseba, plesalka, 
koreografinja in trenerka.«

Za najmlajše v občini Jesenice pripravlja športni 
program z imenom Mali športnik, ki bo 
namenjen otrokom v starosti od štiri do devet 
let. »Namen programa je otroke naučiti 
osnovnih gibalnih vzorcev atletike, akrobatike, 
plesa, iger z žogo ter plavanja in rolanja. 
Program bo zaživel takoj, ko bo zopet dovoljena 
vadba v športnih dvoranah,« pravi Mojca.
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Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto. 
Raziskava branosti kaže, da vsako številko Gorenjskega glasa prebere kar 65.600 
bralcev, branost pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 bo časopis v vaše domove 
vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje, 
večkrat mesečno bo obogaten še z zanimivimi tematskimi in lokalnimi prilogami.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov 
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa  
10 odstotkov popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 
04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.

Urša Peternel

"Letošnja zima je zelo rado-
darna z snegom, tako da 
nam je smučišče uspelo pri-
praviti že zelo zgodaj. Prvi 
smučarski dan na smučišču 
je bil v nedeljo, 13. decembra. 
Smučarske razmere so bile 
naravnost idealne. Veliko no-
vega snega, lepo pripravljene 
proge, sončno vreme, in kar 
je najpomembnejše za nas – 
velik obisk smučarjev, prvi 
dan obratovanja smo jih na-
šteli 125. Smučišče je bilo od-
prto potem še naslednji ko-
nec tedna, od petka, 17., do 
nedelje, 20. decembra," je o 
začetku letošnje smučarske 
sezone na smučišču Španov 
vrh povedal Milan Klinar iz 
Športnega centra Španov 
vrh. 

V začetku letošnjega leta je 
zapadla še dodatna količina 
snega, tako da je bilo ponov-
no treba vložiti precej truda 
v pripravo prog, žal pa so 
bili zaradi aktualnih ukre-
pov vlade smučišče prisilje-
ni zapreti. 

"Ukrepi veljajo in so enaki 
za vsa smučišča v Sloveniji. 
Upoštevamo jih in se tudi 
stalno in sistematično prila-
gajamo situaciji. Smučišče 

smo v decembru opremili z 
opozorilnimi obvestili glede 
upoštevanja varne razdalje, 
uporabe zaščitnih mask in 
razkuževanje rok. Prvi smu-
čarski dan v novem letu 
2021 je bil načrtovan za so-
boto, 9. januarja. Na smuči-

šču na spodnji postaji žični-
ce smo nameravali tudi izva-
jati brezplačno testiranje na 
covid-19, a nas je presenetila 
odločitev vlade, da se vsa 

smučišča zapirajo," je pove-
dal Klinar, ki pa kljub temu 
verjame, da se bo epidemio-
loška slika v Sloveniji toliko 
izboljšala, da se bodo smuči-
šča lahko ponovno odprla in 
bodo tudi vremenske in sne-
žne razmere ugodne. 
"Takoj ko se bodo omejitve 
sprostile, bomo ponovno 
smučali," je napovedal Kli-
nar, ki ga veselijo tudi odzivi 
smučarjev.
"S smučarji sem se veliko 
pogovarjal in njihove pozi-
tivne ocene so me še doda-
tno navdušile. Dobili smo 
potrditev, da to, kar delamo, 
delamo pravilno in za sku-
pno dobro. Pogled na celo-
tno kuliso smučišča in smu-
čarjev me je vrnil v daljno 
preteklost. Občani mesta Je-
senice pred tridesetimi in 

več leti niso imeli finančnih 
možnosti, da bi si lahko pri-
voščili smučanje v tujini. 
Danes jim to preprečuje na-
lezljiv virus. To pa pomeni, 
da ostajajo v svoji občini. Po-
kazali so, da na naše smuči-
šče niso pozabili in so nas 
obiskali. Na osnovi njihovih 
trditev verjamem, da bo tako 
tudi v prihodnje in se bodo k 
nam še vračali," je še dodal 
Klinar.
Sicer pa si v Športnem cen-
tru Španov vrh prizadevajo, 
da bi v sistem smučišča 
vključili tudi ostale obisko-
valce, saj je Španov vrh zla-
sti v času epidemije zelo obi-
skan.
"Tega se sicer veselimo, po 
drugi strani pa morda na vse 
skupaj nismo dovolj dobro 
pripravljeni. Trenutno je v 
visokogorju ogromno snega, 
tako da se vsi zgrinjajo na 
smučišče. Tam se potem 
srečujejo smučarji, turni 
smučarji, pohodniki, sanka-
či, vozniki motornih sani, 
sprehajalci s psi ... Vsi so do-
brodošli, se pa dogovarjamo 
s predstavniki zgoraj nave-
denih skupin, kako vse na 
najbolj varen način vključiti. 
Za turne smučarje je to v je-
seniški občini ena najbolj 
prijetnih lokacij zaradi bliži-
ne mesta in urejenega dosto-
pa, za kar so tudi pripravlje-
ni plačati določen znesek." 

Smučišče obratovalo, 
zdaj mora biti zaprto
Edino smučišče v jeseniški občini Španov vrh je začelo obratovati že 13. decembra, saj je zapadlo 
dovolj naravnega snega. Zaradi aktualnih ukrepov vlade so ga bili prisiljeni zapreti, a na smučišču 
verjamejo, da bodo enosedežnico v tej zimi ponovno lahko pognali.

Kot je dejal Klinar, se z Zavodom za šport 
Jesenice dogovarjajo, da bi organizirali 
smučanje za vse osnovnošolce občine Jesenice, 
in sicer po načelu, da eno vozovnico plača 
Občina Jesenice, eno pa Športni center Španov 
vrh.

Športna zveza Jesenice po-
ziva vse članice Športne 
zveze Jesenice in ostala 
športna društva, ki imajo 
sedež in pretežno delujejo 
na območju občine Jeseni-
ce, da posredujejo predloge 
za priznanja Športne zveze 
Jesenice za leto 2020. Zave-
dajo se, da je bilo leto 2020 
posebno leto z okrnjenim 
programom tekmovanj. Za-
gotovo pa je bilo nekaj tek-
movanj vseeno izvedenih. 
Ker je bilo tekmovalnih do-
sežkov manj, so se odločili, 
da povečajo število brona-
stih, srebrnih in zlatih pla-
ket. Tako razpisujejo nomi-
nacije za malo priznanje, 
veliko priznanje, bronasto 
plaketo, srebrno plaketo, 
zlato plaketo, priznanje za 
življenjsko delo na področju 
športa in posebno priznanje 
za najodmevnejša dosežka 
v letu 2020 v ženski in mo-
ški konkurenci. Več infor-
macij in razpis so objavljeni 
tudi na spletni strani Zavo-
da za šport Jesenice, rok za 
oddajo predlogov pa je 15. 
januar. Komisija bo upošte-
vala rezultate, dosežene v 
koledarskem letu 2020. Pri-
znanja bodo podelili na jav-
ni prireditvi, o datumu bodo 
javnost obvestili naknadno.

Predlogi za priznanja 
Športne zveze Jesenice
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Januar je za hokejiste HDD SIJ Acroni Jese-
nice pester mesec, saj bodo v njem odigrali 
najmanj trinajst tekem. Veseli dejstvo, da se 
rdeči vračajo v tekmovalni ritem tudi v Alp-
ski hokejski ligi. Pred tem so bili v tem tek-
movanju brez tekem natanko mesec dni. 
Glavni razlog za dolg premor so bile številne 
odpovedi nasprotnih ekip. 
Sicer pa so Železarji odlično odprli koledar-
sko leto, saj so 2. januarja v domači Podme-
žakli na kolena znova spravili svoje večne 
tekmece iz Ljubljane. Slavili so z 2 : 1, po iz-
vajanju kazenskih strelov. Gorenjci so odi-
grali odlično tekmo. Bili so disciplinirani in 
skozi celotno srečanje hokejistom Olimpije 
niso dopustili, da bi prevzeli pobudo. V prvi 
tretjini se je z zadetkom izkazal Sašo Rajsar, 
a je v drugi tretjini za izenačenje zelenih po-
skrbel Aleš Mušič. Zadnja tretjina in podalj-
šek nista prinesla spremembe na semaforju, 
zato so bili na vrsti kazenski streli. Glavna 
junaka srečanja sta bila vratar Žan Us, ki je 
Ljubljančanom obranil vse kazenske strele, 

in Žan Jezovšek, ki je kot edinemu uspelo 
premagati finskega vratarja Olimpije Hölso. 
Kljub zmagi je Olimpija osvojila končno 1. 
mesto po rednem delu državnega prvenstva 
in bo imela v finalu, če se bosta obe ekipi tja 
uvrstili, prednost domačega ledu. Jeseničani 
si bodo vstopnico za finale poskušali pribo-
riti že v januarskih četrtfinalnih in polfinal-
nih dvobojih.
Železarji so končno nastopili tudi v Alpski 
hokejski ligi. Po mesecu dni čakanja so se 6. 
januarja odpravili na gostovanje v Asiago, ki 
ima za sabo solidno sezono. Jeseničani niso 
bili dobro strelsko razpoloženi, Italijani pa 
so za hrbet vratarja Usa spravili tri ploščke. 
Tekma se je končala s 3 : 0 v korist domačih. 
Le tri dni kasneje so Železarji v domači Pod-
mežakli uspešno opravili popravni izpit, saj 
so s 4 : 1 premagali moštvo Vipitena. Dobre-
ga hokeja do konca meseca ne bo manjkalo. 
Železarje čakajo v drugi polovici meseca 
dvoboji z Gardeno, Salzburgom, Cortino in 
ekipo Rittner Buam.

ŽELEZARJI SO PO MESECU DNI 
KONČNO ZAIGRALI V AHL
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AVTOR:
CVETO
ERMAN

ODLOMEK,
DEL

TUKAJ
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA 

PRIPADNIK
STRANKE

VEČJA
PTICA

ROPARICA
STALNO

BIVALIŠČE
PISMENA
PONUDBA

IME KARIKA-
TURISTA
ROGLJA

IVO
ZORMAN

ZNAČILNI
PRED-

STAVNIK
VRSTE

ZANESENJAK,
PRENAPETEŽ

ROMUNSKI
PISATELJ
(MIRCEA,
ROJ. 1941)

NOVA 
LOKACIJA
NA CESTI

CIRILA 
TAVČARJA 6

6

POMLADITEV,
PRILA-

GODITEV

7 1 12

VEDA O FI-
ZIKALNIH

LASTNOSTI
NEBESNIH

TELES 

2 1

SKUPEK
POSUKA-
NIH NITI,
PRAMEN

GRŠKA ČRKA
NEKDANJI 

FRANCOSKI
DIRKAČ F-1

(ALAIN)

3 13

GOROJE MED
EVROPO IN 

AZIJO

ZADNJI DEL
LETALA

PREŽIVETJE,
EKSISTENCA

ANA DREV
ŠPANSKI 
SATIRIK

(JOSE FRAN-
CISCO DE)

4 17

SANJE

OLIVER
TWIST

STADION V
LA CORUNI,

ŠPANIJA

GOR. MASIV
NA BALKANU
NAGUBANE
PLOŠČE V

USTIH KITOV

4 5 14

AMERIŠKA 
PISATELJICA
EROTIČNIH 

ZGODB
(NIN)

ZA POLOVICO
TONA ZVIŠAN

TON E

STANJE ŠKR-
BAVE OSEBE

REKA SKOZI
AMSTERDAM

13
ZELO

RODOVITNA
ČRNA PRST

6 1

OKUSNA 
BELA 

MORSKA
RIBA BREZ 

LUSK

7 5

OPTIKA 
BERCE ŠE 

VEDNO TUDI
V LESCAH

STRANICA V
PRAVO-
KOTNEM

TRIKOTNIKU

PRISTANIŠKO 
MESTO V 
JUŽNEM
MAROKU

ENOTSKI
VEKTOR V

MATEMATIKI

KEMIJSKI 
ZNAK ZA

SELEN

ENOBARVNA
ALI VEČBAR-
VNA OSNOVA 
NA KATERO 
PIŠE, TISKA

DESNI PRI-
TOK RONE V

FRANCIJI

NAŠ SLIKAR 
IN KIPAR

(NIKOLAJ)
PASTIR
OVNOV

SPODNJI DEL
POSODE

PODROČJE,
KJER IMA OB-

LAST EMIR

BAT, KIJ

17 ANGLEŠKI 
PEVEC

(RINGO)

KARLI ARHAR

8 6

NERED

5 2 OBLIKA IME-
NA ZORAN

DEL HIŠE ZA
ŽENE PRI

MUSLIMANIH

1
ŽENSKO 
VRHNJE

OBLAČILO

ANTON
NANUT
ALPSKE

REŠEVALNE
SANI

9 10

NAPADAL-
NOST,

NASILNOST

11 3 PREMIKANJE
Z NOGAMI

IME IGRALCA
MULEJA

IME PESNIKA
VIRKA

LUKNJAČ

16 10 4

KRADLJIVEC

NAŠ SAK
SOFONIST
(ANDREJ)

ŠVI.SMUČAR-
KA (SONJA)

6 DRŽAVNA
BLAGAJNA

OČKA

GIBANJE
PO ZRAKU

MANJŠI RAK

IME IGRALKE
FURLAN

11 16

EDVARD
DEGAS

STARA MAMA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
 LANTAN

NAŠ 
DIRIGENT
(ANTON)
TOMAŽ
HREN

MANJŠA 
LUTKA

ZAČETEK
ŽEBRANJA

10 12 17

NAŠ VIOLIN-
IST, IMITATOR
SATIRIK IN TV

VODITELJ

14 9
KDOR ŽIVI

NA
DEŽELI

8 12

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  1 / 2021

PP. 124, 4001  KRANJ

NEKDANJI
PALESTINSKI

POLITIK
(JASER)

HČERKA ZIDARSKA
ŽLICA

SLOVARČEK: EKSALTIRANEC: zanesenjak,     AMSTEL: reka skozi Amsterdam,     ANAIS: ameriška pisateljica erotičnih zgodb (Nin),     OBSTOJ: preživetje,
OFERTA: pismena ponudba,     RIAZOR: nogometni stadion  v La Coruni,      VAIDA: romunski pisatelj (Mircea),     KOLAR: naš dirigent (Anton)

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, 25. januarja 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je bilo NAROČITE SVEŽE NA DOM DOBITE. Sponzor 
je bil STARI TIGER – Restavracija s hitro prehrano na Titovi 
19 na Železniški postaji Jesenice. Podarjajo pet nagrad: 
nakup hrane v vrednosti 10 EUR. Nagrajenci so: Marija Čele-
snik, Jesenice; Klemen Koblar, Jesenice; Andreja Mlakar, 
Jesenice; Marinka Oblak, Hrušica; Vinko Čebulj, Jesenice. Za 
prevzem nagrade se dogovorite po telefonu 070 397 788.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Govnač
Potrebujemo: pol srednje veli-
ke zeljnate glave, 4 večje krom-
pirje, kumino (celo ali v pra-
hu), pol lovorovega lista, 
poper, sol; za zabelo: od 3 do 4 
žlice ocvirkov v masti, 1 veliko 
žlico moke, 3 stroke sekljanega 
česna, šopek peteršilja.
Priprava: Liste zelja nareže-
mo na majhne koščke in jih 
damo v večjo posodo. Zalije-
mo z vodo in jih le prevre-
mo. Solimo še ne. Nato olu-
pimo krompir in ga nareže-
mo na kocke. Ko zelje zavre, 
naj povre še nekaj minut, 
nato ga odcedimo in strese-
mo nazaj v prazen lonec. 
Zelju dodamo krompir. Vse 
skupaj zalijemo z vodo le do 
te mere, da je zelenjava v 
loncu v celoti pokrita. Več 

kot toliko ne zalijemo, da ne 
dobimo prevodene jedi. Pre-
den damo ponovno kuhati, 
dodamo še začimbe: sol, 
kumino in lovorov list. 
Kuhati se mora približno 
20–30 minut. Nato izdela-
mo zabelo. Na ocvirkih in 
masti popražimo nasekljan 
česen in peteršilj. Zgostimo 
z moko. Popražimo le toli-
ko, da česen zadiši. Nato 
zabelo dodamo v govnač in 
premešamo. Nekaj minut 
ga še pokuhamo. Po potrebi 
še dosolimo in popramo. Če 
želimo, lahko jed tudi zmeč-
kamo.

Jabolka »v šlafroku«
Potrebujemo: 3 debelejša (ali 
5 drobnejših) jabolk, 3 jajca, 
2–3 dl mleka, sol (za konico 
noža), 1 žličko sladkorja, 
pecilni prašek (za konico 

noža), 300–500 g moke, olje 
za cvrtje, sladkor (navadni ali 
v prahu) za posip.
Priprava: Jabolka olupimo, 
očistimo koščic in pecljev in 
narežemo na kolobarje. 
Nato iz jajc, mleka, soli, 
sladkorja, pecilnega praška 
in moke izdelamo maso. Ta 

je zelo podobna tisti za pala-
činke, le da je malo gostejša. 
V ponev vlijemo olje in ga 
segrejemo za cvrtje. Krhlje 
jabolka v celoti namočimo v 
maso in jih z obeh strani 
ocvremo na olju. Pred servi-
ranjem potresemo s slad-
korjem.

Govnač in jabolka  
»v šlafroku« za ob petkih
Tokratni recept smo vzeli iz knjižice receptov KUHAM DOMAče, ki je izšla konec decembra pri 
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Vijoleta Smolej iz Prihodov je zanjo pripravila recepta za govnač 
in jabolka »v šlafroku«. Kot je povedala, so obe jedi po navadi jedli ob petkih. 
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Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Cesta Cirila Tavčarja 6, v novih prostorih v bližini Lekarne Plavž. Vabljeni, da 
jih obiščete – brezplačni pregledi vida, velika izbira okvirjev za očala, strokovni nasveti glede izbire stekel, prijazna pos-
trežba. Informacije dobite tudi po telefonu 04 586 24 16. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade: nakup ali 
storitev v poslovalnici v vrednosti 40, 30 in 20 evrov.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=R, 2=S, 3=Š, 4=E, 5=N, 6=O, 7=T , 8=K , 9=I ), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je PLOČEVINA.

 
             SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO 
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Ob decembrskem obilnem sneženju so domačini na Kresu 
nad Koroško Belo postavili velikanskega snežaka, ki je meril 
več kot štiri metre. Na Facebook strani Koroške Bele so do-
mačine pozvali, naj orjaku dajo ime, med predlogi pa je bilo 
tudi ime Kresko, glede na to, da je sneženi velikan stal na 
Kresu. 

Največji snežak na Kresu

Snežak na Kresu je meril več kot štiri metre.

Janko Rabič

Članicam krožka ročnih del 
pri Društvu upokojencev 
Javornik - Koroška Bela pod 
vodstvom Marice Blažič 
Bela je lani kljub drugačne-
mu in neprijaznemu času 
uspelo izpeljati velik del 
programa bogate ustvarjal-
nosti. Vključile so se v tri 
humanitarne projekte, naj-
prej so izdelovale hobotnice 
za nedonošenčke v Ljublja-
ni in punčke v projektu 
Unicefa Slovenije Posvoji 
punčko in reši otroka. V de-
cembru so se pridružile slo-

venski akciji izdelovanja 
voščilnic za vse starejše lju-
di v domovih starejših Mala 
pozornost za veliko veselje. 
Pobudnica je bila direktori-
ca Centra starejših v Notra-
njih Goricah Ana Petrič. 
Članice krožka so izdelale 
120 voščilnic in jih poslale 
izvajalcem akcije. Tudi za 
letošnje leto jim ne manjka 
novih načrtov in idej pri nji-
hovi ustvarjalnosti. Pripra-
vile bodo razstavo, sodelo-
vale v projektu Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
in akciji za pomoč ljudem z 
demenco.  

Novi načrti prizadevnih 
ustvarjalk ročnih del

Janko Rabič

Pri Zavodu za šport Jeseni-
ce so se odločili, da na pod-
lagi ankete, ki je objavljena 
na njihovi spletni strani, 
pridobijo podatke o uporabi 
ter zadovoljstvu občanov s 
športno infrastrukturo, sto-
ritvami ter odnosom zapo-
slenih. Anketa je anoni-
mna, odgovoriti je treba na 
devet vprašanj. 
Zavod za šport Jesenice ima 
obsežen krog dejavnosti. 
Upravlja vrsto športnih 

objektov, med drugim špor-
tni park Podmežakla, kopa-
lišče Ukova, balinišče Baza, 
športno igrišče Blejska Do-
brava in trim stezo Žerjavec. 
V njihovi pristojnosti je iz-
vedba Jožefovega sejma in 
drugih prireditev v mestu, 
upravljanje sistema javnih 
koles JeseNICE bikes ter so-
delovanje s športnimi dru-
štvi. Organizacijska enota 
zavoda je Mladinski center 
Jesenice, ki izvaja mladin-
sko dejavnost, delavnice in 
prireditve.  

Anketa o zadovoljstvu 
uporabnikov 
Na Zavodu za šport Jesenice so objavili anonimno anketo  
o zadovoljstvu uporabnikov njihovih storitev.

Torek, 19. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si; od 18h dalje

Četrtek, 21. januar
Javni nastop učencev na Zoomu ob 18.30

Glasbena šola Jesenice

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si; od 18h dalje

Torek, 26. januar
Srečanje pevcev Gorenjske na Zoomu ob 18. uri

Glasbena šola Jesenice

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si; od 18. ure dalje

Sreda, 27. januar
Interni nastop učencev violine na Zoomu ob 18. uri

Glasbena šola Jesenice

Četrtek, 28. januar
Nastop pihalcev na Zoomu ob 18.30

Glasbena šola Jesenice

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si; od 18. ure dalje

Aktivnosti Mladinskega centra

ONLINE – NA SPLETU
Slikarska šola Brine Torkar; prijave in informacije na tel. 041/644-475 
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.

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev, www.mc-jesenice.si

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od pone-
deljka do petka. Po predhodni najavi o telefonu številka 030 625 298 
ali e-pošti dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom in 
mladim na voljo za učno pomoč ter individualno delo na daljavo. Če 
to ni mogoče, pa ob upoštevanju vladnih ukrepov in priporočil NIJZ 
za zajezitev epidemije koronavirusa tudi z osebnim stikom.

Razstave

ONLINE – NA SPLETNI STRANI
Ogled razstave OLDIES GOLDIES fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v 
objektiv ujel detajle legendarnih osebnih avtomobilov, www.mc-jese-
nice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure: Ogled razstave UTRIP MA-
RIBORA mladega fotografa Žana Osima, ki je v objektiv ujel sožitje 
urbanega okolja in narave

NA VSE OGLEDE VLJUDNO VABLJENI!

Dogodki od 15. do 29. januarja

Nasilje
Jeseniški policisti so zaradi nasilja v zasebnem prostoru 
obravnavali občana. Proti njemu so uvedli prekrškovni po-
stopek. V drugem dogodku pa so še dva občana obravnava-
li zaradi nasilnega in drznega vedenja na javnem kraju z 
uporabo plašilne pištole. Pištolo so policisti zasegli.

Poškodovanje vozil
Na Jesenicah so policisti v dveh primerih obravnavali poško-
dovanje vozil pri zdrsu snega s strehe objekta. "Svetujemo 
opozorilno označitev nevarnega mesta padanja snega, lah-
ko s trakom ali na drug način, da bo varno za ljudi in premo-
ženje. Ravno tako pozivamo k veliki previdnosti pri zadrže-
vanju na strehah objektov, da se komu ne bi kaj zgodilo," 
svetujejo.

Petarde
Jeseniški policisti so obravnavali kršitev javnega reda in 
miru zaradi ovržene petarde. Proti trem odraslim osebam 
poteka prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda in 
miru, proti mladoletniku pa zaradi uporabe pirotehnike.

Smrt osebe
Na Jesenicah so policisti obravnavali smrt osebe na javnem 
kraju brez znakov kaznivega dejanja.

Trije državljani Afganistana v priklopniku
Policisti so zaradi nedovoljenega prehoda državne meje vče-
raj na Jesenicah na podlagi prijave obravnavali tri državljane 
Afganistana, ki so se skrivali v priklopniku tovornega vozila. 
Vsi so podali namero za priznanje mednarodne zaščite. Pre-
peljani so bili v azilni dom.

Pošten občan našel denarnico
Pošten občan je na Koroški Beli našel denarnico in jo kot 
najden predmet izročil policistom. Denarnica je že bila vr-
njena lastniku. Poštenemu občanu se policisti zahvaljujejo.

Alkohol
Gorenjski policisti so prejšnji petek v popoldansko-večer-
nem času poostreno nadzirali treznost udeležencev v pro-
metu. Med 190 preizkušenimi so bili trije preizkusi alkoho-
liziranosti pozitivni. Iz prometa so bili izločeni štirje udele-
ženci, v enem primeru zaradi pozitivnega hitrega testa na 
prepovedane droge in odklonitve strokovnega pregleda. V 
soboto pa so zaradi alkohola med vožnjo (0,66 mg/l) in 
nezakonitega bivanja v schengenskem prostoru obravnavali 
državljana Srbije. Zaradi alkohola je bil kaznovan z globo 
1.200 evrov in sankcijo 18 kazenskih točk ter prepovedjo 
uporabe tujega vozniškega dovoljenja. Zaradi nezakonitega 
bivanja pa mu je bila izrečena globa v znesku 500 evrov in 
sankciji odstranitve iz države ter prepoved vstopa v schen-
genski prostor za obdobje petih let.

Iz policijskih zapisnikov

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.

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

                        + poštnina
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Vzpostavljen je telefon za psihološko podporo prebivalcem 
ob epidemiji covida-19. Na brezplačni telefonski številki 080 
51 00 vse dni v tednu, 24 ur na dan, strokovno pomoč nudi-
jo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s 
področja duševnega zdravja. S telefonom želijo zagotoviti 
dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo 
povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. 
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva 
psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske 
krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samari-
jan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze 
prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji
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Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jese-
nice so se kljub situaciji in 
ukrepom za preprečevanje 

širjenja okužb s covi-
dom-19 potrudili, da so 
pacienti doživeli vsaj nekaj 
prazničnega vzdušja. Tako 
so tik pred novoletnimi 

prazniki na obisk povabili 
Božičke, člane Gorske 
reševalne službe Jesenice, 
ki otroke na pediatričnem 
oddelku na ta način razve-
selijo vsako leto. A letos so 
se tudi dobri možje morali 
prilagoditi situaciji in so 
otrokom igrače na oddelek 
poslali kar po škripcu, nji-
hovo plezanje s terase do 
vhoda v bolnišnico pa so 

mali bolniki spremljali z 
oken bolnišničnih sob. 
Zaradi upoštevanja koro-

naukrepov pa Božički letos 
v bolnišnico niso vstopili. 
Kot je dejal pobudnik akcije 
Robert Sušanj iz GRS Jese-
nice, so letošnjo 'dostavo' 
daril morali prilagoditi situ-
aciji. »Pomembno pa je, da 
ne razočaramo otrok, saj 
Božičke vsako leto težko 
čakajo in se jih iskreno vese-
lijo. Zato smo si rekli, da 
bodo darila dobili, pa čeprav 

na malo drugačen način,« je 
povedal Sušanj in dodal: 
»Tudi v gorah, ne glede na 
vreme, nikogar ne pustimo 
na cedilu ...« 
Tako so se štirje njihovi čla-
ni tudi letos spremenili v 
Božičke in poskrbeli za 
zabavno dopoldne pri vhodu 
v bolnišnico ter narisali nas-
mehe tako na obraze otrok 
kot tudi zaposlenih.

Božički darila 
poslali po škripcu
Splošno bolnišnico Jesenice so v predprazničnem času ponovno obiskali 
Božički, ki so otrokom na pediatrični oddelek kar po škripcu poslali igrače. 

Božički  so letos »dostavo« daril zaradi koronavirusa in gradbenih del v bolnišnici malce 
prilagodili. / Foto: Gorazd Kavčič

V Božičke se vsako leto spremenijo člani GRS Jesenice.

Ravno v času obiska Božičkov pa se je na 
porodnem oddelku rodil par dvojčkov, so 
povedali v bolnišnici, veseli, da je bil porodni 
oddelek v predprazničnih dneh poln otroškega 
joka.

Janko Rabič

Med ljubitelji pohodništva 
so že vrsto let priljubljeni 
vzponi iz Planine pod Golico 
na 1234 metrov visok Špa-
nov vrh. Zavod za šport Jese-
nice je najprej v januarju 
2010 začel organizacijo noč-
nih pohodov ob polni luni, 
leta 2014 pa še akcijo Osva-
jalec Španovega vrha. Med-
tem ko je udeležencev poho-
da ob polni luni navadno 
okoli sto, pa je število vsako-

dnevnih pohodnikov začelo 
skokovito naraščati. Prvo 
leto so zabeležili 1238 vzpo-
nov, leta 2016 6939, leta 
2018 pa že 9539 vzponov. 
Zatem jih je bilo dve leti 
nekoliko manj, lani pa so 
številni v drugačnih razme-
rah in ob dovoljenju za giba-
nje v naravi prosti čas še bolj 
izkoristili za osvajanje vrha 
nad Jesenicami. Dosegli so 
nov absolutni rekord z 12.351 
vzponi, v povprečju štiriin-
trideset na dan. Naj osvaja-

lec Španovega vrha za leto 
2020 je postal Jeseničan 
Janko Meglič s 346 vzponi. 
Zares zasluži vse priznanje 
za vztrajnost. Že leta 2018 je 
imel največ vzponov (333), 
2019 je bil drugi s 313 vzpo-
ni, skupaj v treh letih jih ima 
992. Lani je imel Robert 
Dugar le en vzpon manj, 
345, Erik Zajc pa 326. 
Pri Zavodu za šport Jesenice 
vsako leto v januarju na 
pohodu ob polni luni najbolj 
vztrajnim osvajalcem za 

dvajset, štirideset in šestde-
set vzponov podelijo prizna-
nja. Za leto 2020 je dobitni-
kov priznanj 144, trideset jih 
je pohod opravilo več kot 
stokrat.  
Vse pohodnike še naprej 
opozarjajo, naj spoštujejo 
ukrepe, ki veljajo v času 
koronavirusa. Posebej to 
velja za predpisano razdaljo 
na poti ter dodatno previd-
nost pri vpisu v knjigo vzpo-
nov. Priporočljiva je upora-
ba rokavic in lastno pisalo.  

Janko Meglič osvajalec 
Španovega vrha

Naj osvajalec Španovega vrha za leto 2020 je 
postal Jeseničan Janko Meglič s 346 vzponi. Vsi 
pohodniki skupaj so dosegli absolutni rekord z 
12.351 vzponi, v povprečju štiriintrideset na dan.

Zaradi aktualnih razmer v zvezi s 
koronavirusom letos v januarju dvanajstega 
pohoda ob polni luni ne bodo organizirali. Vsi 
dobitniki bodo priznanja lahko prevzeli 27. in 
28. januarja od 18.30 do 20. ure na zgornji 
postaji žičnice v Španovem vrhu, lahko pa tudi 
kasneje na sedežu Zavoda za šport Jesenice. 

Urša Peternel

Učenci fotografskega krož-
ka, ki deluje na Osnovni šoli 
Koroška Bela, so pod vods-
tvom Sandija Novaka pono-
vno dosegli lep uspeh na 
slovenski razstavi Pogled 
2020 v Domžalah. Jakob 

Dijak in Matevž Dijak sta v 
kategoriji do 16 let v temi 
Igra prejela diplomi. Poleg 
tega so na razstavo sprejeli 
še fotografije Vala Šporna, 
Lee Šporn, Neje Berguš, 
Matevža Dijaka, Karoline 
Šarić, Zale Jenkole, Matevža 
Zupančiča in Ane Kmet.

Mladi fotografi na 
slovenski razstavi

Jakob Dijak: 2x2 (diploma)


