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Vsak trud
se na koncu
izplača

Tekač, ki se ne
preda kar tako
Jani Mulej, 40-letni tekač z
Blejske Dobrave, je klasične
tekaške tekme zamenjal z
virtualnimi tekaškimi
tekmovanji.

Zdravnica Tamara
Levičnik je v Slovenijo
prišla iz Bosne in
Hercegovine.
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Peticija za ohranitev
bolnišnice

Trije prejemniki
plaket občine

Na Občini Jesenice so začeli zbirati podpise za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah.
Do torka je peticijo podpisalo že več kot dva tisoč štiristo ljudi.

Urša Peternel

Urša Peternel
V javnosti so se v zadnjem
času pojavile pobude za
gradnjo nove regijske bolnišnice v Radovljici. Na to so
se burno odzvali na Jesenicah, in sicer tako na Občini
Jesenice kot tudi številni občani s svojimi zapisi na Facebooku. Na Občini Jesenice
so v podkrepitev svojim argumentom, zakaj mora dejavnost splošne bolnišnice
ostati na Jesenicah, začeli
zbirati tudi podpise občanov.
Tako je na spletni strani občine objavljena e-peticija, s
katero lahko občani izrazijo
svojo podporo ohranitvi dejavnosti splošne bolnišnice
na Jesenicah. Peticija bo dostopna še mesec in pol, do
minulega torka pa jo je podpisalo že več kot 2400 ljudi.
Stran s peticijo omogoča, da
svoj podpis oddajo tudi tisti,
ki nimajo svojega elektronskega predala, in sicer lahko
s strani natisnejo obrazec, ki
ga lahko lastnoročno izpolnijo in podpišejo, nato pa ga
sami naložijo nazaj na stran
ali to stori nekdo v njihovem
imenu. V kolikor potrebujejo
dodatno pomoč, lahko podpis uredijo in oddajo tudi v

sprejemni pisarni Občine Jesenice.
Kot je ob tem poudaril župan
Blaž Račič, poleg prizadevanj
Občine Jesenice ogromno
šteje tudi glas javnosti. "Na
Občini Jesenice verjamemo,
da mora imeti pri nadaljnjih
odločitvah države o tem, kje
bo stala morebitna gorenjska
regijska bolnišnica, pomembno besedo tudi glas
občanov Jesenic in prebival-

cev sosednjih občin. In ta –
izražen v dovolj velikem številu – nikakor ne sme ostati
prezrt," je dejal. Podpise bo
predložil pristojnim sogovornikom na državni ravni
– poleg vseh argumentov, ki
govorijo v prid ohranitvi bolnišnične dejavnosti na Jesenicah. Kot odziv na radovljiško posvetovalno skupino
pa je tudi župan Blaž Račič
imenoval svojo. To sestavlja-

jo direktorica RAGOR-ja
Eva Štravs Podlogar, državni
svetnik Bogomir Vnučec, direktor Splošne bolnišnice
Jesenice Mark Toplak, vodja
oddelka za okolje in prostor
na Občini Jesenice Valentina Gorišek, direktor podjetja Atelje Prizma Domen
Zalokar in jeseniški podžupan Miha Rebolj, ki skupino
tudi vodi. Prvi trije so tudi
člani radovljiške skupine.

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

ZANIMIVOSTI
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O podražitvi ponovno
na prihodnji seji

Dnevni rekord pri
gradnji druge cevi

Čut za sočloveka in
strokovnost

Seniorke so nazaj!

Jeseniški občinski svetniki
niso potrdili novih cen obde
lave določenih vrst komunal
nih odpadkov, razpravo so
prekinili in jo bodo nadalje
vali na prihodnji seji.

Dela pri gradnji vzhodne
cevi predora Karavanke po
tekajo odlično, prejšnji petek
so izkopali kar enajst metrov
predora, skupaj pa so bili že
več kot 370 metrov globoko.

Med prejemnicami stanov
skih priznanj društva medi
cinskih sester so tudi Bojana
Berguš, Zorica Panić in Ta
nja Pristavec iz Splošne bol
nišnice Jesenice.
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Nagrajenci so Kulturno društvo Možnar,
Osnovna šola Poldeta Stražišarja in fotograf
Bogdan Bricelj.

Na zadnji seji občinskega
sveta so potrdili predloge za
podelitev priznanj Občine
Jesenice v letu 2021. Plaketo
Občine Jesenice bodo prejeli
Kulturno društvo Možnar
Koroška Bela, Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
in fotograf Bogdan Bricelj.
Kulturno društvo Možnar
deluje dvajset let, ima štirideset članov in skrbi za zbi-

nenehno raziskovanje, razvijanje in uvajanje inovativnih pristopov v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Bogdan Bricelj pa bo prejel
plaketo Občine Jesenice za
dolgoletno kakovostno delo
na fotografskem področju.
Član Fotografskega društva
Jesenice je od leta 2005, dva
mandata je društvo tudi vodil, za svoje delo pa je prejel

Ker predloga za naziv častnega občana letos ni
bilo, najvišjega priznanja tokrat ne bodo
podelili.

Splošna bolnišnica Jesenice mora ostati na Jesenicah, so odločeni na Občini Jesenice.

Dvakrat pokopano predsta
vo Bolj stare, bolj skeglane
so seniorke iz Gledališča To
neta Čufarja Jesenice ponov
no vrnile v življenje. Dekleta
se ne dajo ...
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ranje zgodovinskega gradiva, razstave, organizacijo
srečanj, predvsem pa je
znano po streljanju z možnarji. Obudilo je tudi več
prireditev, značilnih za Koroško Belo, kot so Stamarski pokal, kuhanje oglja,
nogometni turnir Rebr –
Zagrabn, v spomin na Franca Koširja pa tudi prireditev
Franc Košir in glasbeniki
Koroške Bele.
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice bo prejela
občinsko priznanje za dosežene uspehe na področju
vzgoje in izobraževanja oseb
s posebnimi potrebami.
Strokovne delavce odlikujejo strokovnost, vztrajno in

več nazivov, kot so kandidat
za mojstra fotografije Fotografske zveze Slovenije, platinasti odličnik Mednarodne
zveze za fotografsko umetnost FIAP in kot prvi v Sloveniji tudi naziv veliki mojster ameriškega fotografskega združenja. S svojo dejavnostjo ter nagradami in pohvalami je društvu pomagal
do vodilnega mesta med
slovenskimi fotografskimi
društvi in klubi, so zapisali v
predlogu za podelitev priznanja.
Zaradi aktualnih razmer bo
letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj ob občinskem
prazniku 20. marca potekala virtualno.

TESARSTVO IN KROVSTVO DILCA
DEJAN KOLAR s.p.

040 187 077
tkdilca@gmail.com

www.tk-dilca.si
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O podražitvi ponovno
na prihodnji seji

Voda

Jeseniški občinski svetniki na 16. redni seji niso potrdili novih cen obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov, razpravo so prekinili in jo bodo nadaljevali na naslednji seji.
Urša Peternel
Župan Blaž Račič
bakterij v vodo. Tudi drugi
možni razlog je lahko povezan z obilnejšimi padavinami, in sicer da v vodni vir ob
izrazitejših padavinah vdirajo narasle površinske vode
(iz bližnjega vodotoka).
Ponekod v Sloveniji so za
pripravo pitne vode zgradili
posebne obrate, v katerih z
različnimi tehničnimi postopki pripravljajo za uživanje pitno vodo. Cena gradnje
takšnega obrata se lahko

Na Občini Jesenice skupaj s podjetjem Jeko
redno spremljamo stanje na zajetju Peričnik.
Zavedamo se, da je vodni vir (zlasti ob
izrazitejših padavinah) ranljiv. S pomočjo
strokovnjakov opravljamo analize in raziskave
ter iščemo možne rešitve. V občinski upravi
smo pri tem razpeti še med zahtevo po varni
oskrbi s pitno vodo na eni strani in zmožnostmi
občinskega proračuna na drugi.
Čeprav je Občina Jesenice še
pred nekaj leti prejela priznanje za visoko kakovost pitne vode iz zajetja Peričnik v
javnem vodovodnem sistemu, pa sta le nekaj let kasneje kakovost in s tem ugled te
vode bistveno okrnjena.
Zajetje Peričnik namreč v
zadnjih letih vse pogosteje
kali, kar pomeni, da je vse
pogosteje motena tudi varna
oskrba prebivalstva s pitno
vodo. Neredko je tako treba
vodo pred zaužitjem prekuhati, kar nam vsem skupaj
nalaga dodatne obveznosti.
Še večjo skrb imajo zaradi
občasno oporečne pitne vode
vsi tisti, ki jo uporabljajo za
oskrbo drugih uporabnikov,
na primer v bolnišnici,
zdravstvenem domu, domu
starostnikov, vrtcih, šolah,
živilskih in drugih podjetjih.
Razloge za občasno kaljenje
vode lahko najdem tudi v
dejstvu, da so (zaradi klimatskih sprememb) padavine v
zadnjih letih vse močnejše in
da med nalivi v relativno kratkem času pade velika količina dežja. S tem se povečuje
možnost erozije, to je, da
voda ob močnejših padavinah spira zemljo (še zlasti s
strmejših pobočij). Vodni vir
Peričnik je tik pod strmim
pobočjem, s katerega je
padavinska voda v zadnjih
letih intenzivno spirala zemljo. Zemeljska plast med
površjem in vodnim virom
se je stanjšala, (pre)tanka
plast zemljine nad zajetjem
vode pa tako ne zmore več
preprečiti vdora koliformnih

povzpne do večmilijonskih
zneskov.
Na Občini Jesenice skupaj s
podjetjem Jeko redno spremljamo stanje na zajetju
Peričnik. Zavedamo se, da
je vodni vir (zlasti ob izrazitejših padavinah) ranljiv. S
pomočjo strokovnjakov
opravljamo analize in raziskave ter iščemo možne rešitve. V občinski upravi smo
pri tem razpeti še med zahtevo po varni oskrbi s pitno
vodo na eni strani in zmožnostmi občinskega proračuna na drugi. Skrbi me, da bi
se ob morebitnih večjih potrebah po investicijah v oskrbo s pitno vodo morali odreči kateri od drugih prav tako
pomembnih naložb v javno
infrastrukturo. A ne glede
na vse najpomembnejši cilj
pri tem brez dvoma je zagotovljena varna oskrba prebivalstva s pitno vodo.
Tako zdaj iščemo rešitev, s
katero bi s čim nižjimi stroški trajno zagotovili varno
oskrbo s pitno vodo. Iskreno
si želim in upam, da jo čim
prej najdemo. Namreč, če
učinkovite rešitve ne bo
mogoče doseči z relativno
majhnimi vlaganji, bo treba
razmišljati o drugih (dražjih)
rešitvah, torej o zagotavljanju novih vodnih virov ali o
gradnji že omenjenega obrata za pripravo pitne vode.
Gre za vodo, vir življenja, ki
ima najvišjo prioriteto.
Zagotavljanju varne oskrbe
s pitno vodo bomo tudi v
prihodnje posvečali vso svojo pozornost.

pojasnili v občinski upravi.
Zato se je precej lahke frakcije, ki jo je koncesionar zbaliral, nakopičilo na območju
Male Mežakle. Da bi zagotovili nemoteno sprotno obdelavo in tudi dovoz nakopičene lahke frakcije, je cene treba ustrezno prilagoditi.
»Pred predložitvijo spremembe cene v odločanje na
sejo občinskega sveta smo od
koncesionarja zahtevali, da
najprej pokaže rezultate in
začne odvoz odpadkov z
območja CERO Mala Mežakla. To mu je v preteklem
letu tudi uspelo in zdaj ne le
da obdelane odpadke sproti
odvaža v končno izrabo, temveč počasi tudi zmanjšuje
količino že nakopičenih bal z
odpadki, čeprav trenutna
cena teh stroškov ne pokriva.
Če želimo, da se to nadaljuje,
je povišanje cene, ki je bilo v
ta namen predlagano že v
letu 2019, a smo sprejetje
takrat zadržali, edina možnost, sicer si bomo nakopali
le vedno večji kup odpadkov," je predlog podražitve
pojasnil župan Blaž Račič.
Druge občine uporabnice so
povišanje cen obdelave
odpadkov že sprejele, je
dodal.
Direktor podjetja Ekogor
Igor Petek je povedal, da so
maja lani začeli oddajanje
lahke frakcije v končno
oskrbo. Še intenzivnejši
odvoz lahke frakcije, skladiščene v balah, poteka od
začetka letošnjega januarja,
in sicer v Cementarno

Jeseniški občinski svetniki
so se sestali na 16. redni seji
v tem mandatu, tudi tokratna seja pa je potekala v Kolpernu. Obravnavali so 19
točk dnevnega reda, med
drugim tudi predlog za uveljavitev spremembe cene
obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov. Po
predlogu naj bi se cena podražila za skupaj 0,62 evra na
člana gospodinjstva. Kot so
pojasnili v občinski upravi,
bi to omogočilo nemoteno
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, vključno s
končno izrabo lahke frakcije, na daljši rok pa tudi rešitev težav z nakopičeno lahko
frakcijo na deponiji Mala
Mežakla, ki jo je treba odpeljati v sežig.
Kot je znano, na Mali Mežakli deluje Center za ravnanje
z odpadki (CERO) Mala
Mežakla, kjer podjetje Ekogor na podlagi koncesije
izvaja obdelavo določenih
vrst komunalnih odpadkov.
V zaključnem delu obdelave
mešanih komunalnih odpadkov je za približno trideset
odstotkov ostankov obdelave
(t. i. lahka frakcija) treba
zagotoviti končno izrabo oziroma sežig. Ker država ni
zagotovila pogojev za sežig
odpadkov in ker se je sežig
odpadkov občutno podražil,
obstoječe cene obdelave
mešanih komunalnih odpadkov ne omogočajo nemotene
izvedbe celega procesa, so

Anhovo in v Madžarsko.
»Odvažamo večjo količino
lahke frakcije, kot redno
nastaja, in želimo si, da bi se
to izvajalo še naprej. Glede
na to, da država ni poskrbela
za energetsko izrabo ostanka, smo poiskali rešitev na
trgu, te stroške pa smo
morali vključiti v kalkulacijo
cene. Dosedanja cena ni
omogočala končne izrabe
lahke frakcije, zato se je ta
kopičila,« je pojasnil.

komunalne odpadne vode,
elektroenergetsko omrežje,
telekomunikacijsko omrežje
in vročevodno omrežje.

O pokrajinski zakonodaji
Občinski svet je soglašal z
ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v
Gorenjsko pokrajino, s predlaganim imenom Gorenjska
pokrajina in sedežem pokrajine v Kranju. Potrdili so tudi
skupno listo kandidatov za

Svetniki so sprejeli predlog programa dela
občinskega sveta. Ta se bo v letu 2021 sestal
predvidoma na sedmih rednih sejah, in sicer v
mesecu februarju, marcu, maju, juniju,
septembru, oktobru in decembru.
Po daljši razpravi občinskih
svetnikov so točko prekinili
in jo bodo nadaljevali na
naslednji seji, do takrat pa s
strani koncesionarja, podjetja Ekogor, zahtevajo dodatna pojasnila in nadaljevanje
pospešenega odvoza nakopičene lahke frakcije.

Program opremljanja
OPPN Partizan
Na seji so sprejeli tudi predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega
podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) Partizan. Na
tem območju bo urejeno
cestno omrežje s cestno razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacija

Razvojni svet gorenjske regije 2021–2027 in dali soglasje
k programu dela s finančnim
načrtom Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto
2021, ki ga je predstavila
direktorica Eva Štravs Podlogar. Seznanili so se še s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih
prevozov na območju občine
Jesenice ob nepredvidljivih
okoliščinah za čas od 16. 3.
2020 do 31. 10. 2020 ter s
poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
Premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in
2019, s katerim jih je seznanil član nadzornega odbora
Stanislav Pem.

Direktorica muzeja brez soglasja
Jeseniški občinski svet ni potrdil imenovanja Irene Lačen Benedičič, razpis bodo ponovili.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
na zadnji seji niso potrdili
imenovanja Irene Lačen
Benedičič za še en mandat
na mestu direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice. Javni razpis bodo ponovili, do imenovanja direktorja
oziroma direktorice pa bo
Lačen Benedičičeva še naprej opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorice.
Na oktobrski razpis za izbiro direktorja sta prispeli dve
prijavi, poleg Irene Lačen
Benedičič se je prijavil tudi
kustos Marko Mugerli. Svet
javnega zavoda je dal pozitivno mnenje obema kandidatoma, a menil, da je Lačen
Benedičičeva zaradi vodstvenih izkušenj primernejša

Foto: GMJ

Voda je vir življenja in ena
najpomembnejših dobrin.
Tega se je zavedal tudi zakonodajalec, ki je pravico do
pitne vode kot eno najpomembnejših pravic zapisal v
Ustavo RS. Določba, zapisana v Ustavi, pitni vodi daje
posebno težo. Tega se zavedamo tudi na Občini Jesenice, pa čeprav se komu zdi,
da ni povsem tako.
V občini Jesenice sta najpomembnejša dva vodna vira:
Završnica (v občini Žirovnica) in Peričnik (v občini
Kranjska Gora). Zlasti slednji vodni vir v zadnjih letih
vse pogosteje kali, kar med
prebivalci sproža slabo voljo
pa tudi različna vprašanja in
pomisleke.
Naj še enkrat ponovim: voda
je vir življenja in že zato je
treba oskrbi s pitno vodo
posvetiti vso nujno pozornost. Ustavno določilo nam
še dodatno nalaga skrb za
varno oskrbo prebivalstva s
pitno vodo.

Irena Lačen Benedičič

Marko Mugerli

kandidatka. Nasprotno od
tega pa je občinski svet
Občine Kranjska Gora, ki je
soustanoviteljica muzeja,
sredi decembra dal soglasje
Marku Mugerliju.
Jeseniški občinski svetniki
so na mize dobili predlog

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
naj za direktorico potrdijo
Ireno Lačen Benedičič. Tega
po daljši razpravi niso storili, opozorili so predvsem, da
omenjena komisija na razgovor ni povabila obeh kan-

didatov. Obenem so izrazili
skrb, da bi v primeru spora z
Občino Kranjska Gora prišlo do odcepitve Slovenskega
planinskega muzeja, kar ni
v interesu Jesenic. Zato
bodo zdaj razpis ponovili.
Ob tem je župan Blaž Račič
poudaril, da je z delom
dosedanje direktorice zadovoljen. Menil je tudi, da obe
občini morata ostati soustanoviteljici muzeja.
Direktor občinske uprave
Gregor Hudrič pa je dejal,
da po zakonu in pridobljenem mnenju ministrstva za
kulturo soglasje Občine
Kranjska Gora k imenovanju direktorja niti ni potrebno, saj Občina Jesenice javni
zavod financira v večinskem, torej 52,7-odstotnem
deležu.
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Dela pri gradnji vzhodne cevi predora Karavanke potekajo odlično, prejšnji petek so izkopali kar
enajst metrov predora, skupaj pa so bili konec prejšnjega tedna že več kot 370 metrov globoko.
Urša Peternel
Prejšnji petek so pri gradnji
druge cevi predora Karavanke podrli nov rekord, delavci
Cengiz Insaata Slovenija so
v enem dnevu izkopali enajst
metrov predora. Kot so zapisali v Darsu, so skupaj sedaj
že 370 metrov v notranjosti,
kar je desetina celotne dolžine slovenske strani. Na slovenski strani je predorska
cev dolga dobre tri kilometre
in pol, na avstrijski strani pa
4400 metrov.
Dela so na naši strani začeli
izvajati avgusta lani, potekajo v skladu z načrti. Za zdaj
večjih težav nimajo, niti z
vdori podzemne vode, so pojasnili na Darsu.
So pa pred kratkim med turškimi delavci zaznali nekaj
okužb s koronavirusom, izolirali so jih v samostojnem
objektu znotraj kontejnerskega naselja na Hrušici,
kjer bivajo. Vse preostale
večkrat na teden testirajo,
trenutne razmere pa narekujejo tudi čim večjo izoliranost delavcev, ki imajo le
najnujnejše stike izven naselja oziroma delovišča. Na
projektu sicer dela 98 delavcev, od tega je 83 turških.
Spomnimo, izvajalca so na

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

Dnevni rekord pri
gradnji druge cevi

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

Premoženjske zadeve
Na februarski seji občinskega sveta so sprejeli dopolnitvi
načrta razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnega
premoženja v lasti Občine Jesenice za leto 2021. Predmet
prve je prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v Lipcah in na
Kočni, dvoriščne površine k poslovni stavbi na Cesti Franceta Prešerna, zemljišča in dostopa k stanovanjski stavbi na
Blejski Dobravi, travnate površine na Blejski Dobravi ter poslovnega prostora na Cesti Cirila Tavčarja. Predmet druge
so pridobitev dela nepremičnine, ki v naravi predstavlja javno kategorizirano cesto Javorniško nabrežje, nepremičnine,
potrebne za nadaljnjo ureditev Poslovne cone Jesenice in
potrebne razširitve ceste na tem območju, nepremičnine,
potrebne za izgradnjo fekalne kanalizacije skozi naselje Lipce, ter dveh nepremičnin, preko katerih potekajo vročevod,
fekalna kanalizacija in vodovod.
Prejšnji petek so v enem dnevu izkopali rekordnih enajst metrov druge cevi. / Foto: Gorazd Kavčič

Na projektu dela 98 delavcev, od tega 83 turških.

Še en mandat za direktorico gledališča

avstrijski strani v delo uvedli
že septembra 2018, medtem
ko se je na naši strani najprej zapletalo z razpisi, zatem pa je izbruhnil koronavirus. Tako je začetek del
sovpadel s prvim valom epidemije, izvajalec Cengiz Insaat je zato imel težave s
pridobivanjem delovnih dovoljenj za delavce, njihovimi
karantenami pa tudi z dovozom opreme in mehanizacije. Gradnja bo predvidoma
končana v letu 2025.

Dolgoletna direktorica Branka Smole bo Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice vodila še en mandat. Jeseniški občinski svetniki so jo kot direktorico potrdili tudi za naslednje petletno
mandatno obdobje. Smoletova je bila edina prijavljena na
razpis, nov mandat pa bo nastopila 4. marca. V programu
razvoja in dela do leta 2026 je poudarila nadaljnjo skrb za
ohranjanje in razvoj igralske in glasbene tradicije, vzgojo
igralcev in gledalcev vseh generacij, sodelovanje s šolami,
krepitev sodelovanja z zamejstvom. V sezoni naj bi pripravili vsaj dve domači "odrasli" premieri, eno "otroško", eno
"mladinsko" in eno "seniorsko".

Novi predstavniki države v svetu SB Jesenice
Vlada je zamenjala svoje predstavnike v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice. Predstavniki
države so po novem: Eva Mlakar, Marta Smodiš, Brigita Tišler in Miha Zalokar. Ostali člani ostajajo isti kot doslej,
predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
je Anka Bolka, predstavnik Občine Jesenice Stanislav Pem,
predstavnica delavcev pa Irena Kolbl. Kot so nam povedali v
bolnišnici, naj bi se svet v novi sestavi prvič srečal predvidoma 16. februarja, ko bodo imenovali tudi predsednika sveta.

Vodni vir Peričnik (2. del)

Načinov obdelave pitne vode za zago
tovitev njene skladnosti je več. Glede
na to, da je bila v letu 2017 vgrajena
oprema za izvajanje dezinfekcije vode
z natrijevim hipokloritom, smo se od
ločili za dezinfekcijo s klorovim prepa
ratom. Gre za nadzorovan postopek,
vendar nepriljubljen pri uporabnikih.
Prizadevamo si, da so vrednosti pro
stega preostalega klora na omrežju
čim nižje oz. v skladu z normativi, ki
nam jih nalaga zakonodaja. Za upo
rabnike prijaznejša metoda bi bila de
zinfekcija s postopkom UV-svetlobe,
za kar pa je potrebno investicijsko vla
ganje lastnika v infrastrukturo.
Drug dejavnik tveganja na samem
vodnem viru je povišana motnost ob
močnejših nalivih. Tudi pri tem dejav
niku trajna izločitev ni možna, ravno
tako zaradi potreb po zadostni količi
ni pitne vode. Trenutno ob povišani
motnosti izvajamo ukrep izločanja, ki
lahko traja do maksimalno 2 uri, v pri
meru daljšega časa izločitve je vpraš

ljiva oskrba s pitno vodo, zato v izre
dnih primerih izdamo ukrep prekuha
vanja pitne vode. Zaradi možnosti
tvorbe škodljivih stranskih produktov
se doziranje klora v takem primeru
avtomatsko izključi.
V letu 2020 smo z ukrepom izločanja
uspešno preprečili prekuhavanje pi
tne vode šestkrat, medtem ko smo iz
dali ukrep prekuhavanja le dvakrat.
Tudi povišana motnost na vodnem
viru Peričnik ni prisotna šele zadnji
dve leti, saj je bil ukrep prekuhavanja
iz istega razloga izdan že leta 2011 in
2012. Glede na nove hidrogeološke
raziskave iz leta 2020 je razvidna pred
postavka, da večina podzemne vode,
ki doteka v zajetja Peričnik, priteka iz
reke Bistrice, in ne iz pobočij nad zaje
tji, kot je to veljajo v preteklosti.
Rešitev na vodnem viru Peričnik je v
obdelavi pitne vode, ki bo zajemala
tako mikrobiološke dejavnike tvega
nja kot dejavnike tveganja zaradi po
višane motnosti. V nasprotnem pri
meru bo treba poiskati nov vodni vir,
ki ne bo predstavljal dejavnikov tve
ganja in bi bil dovolj izdaten za ne
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Občinske novice

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
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.
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Priročnik Vsak
dan znova na
sistematičen način
prikaže vse, kar
ste si želeli in bi
morali vedeti o
demenci, življenju
z demenco in o
preventivi. Knjigo,
polno napotkov
in dejstev,
spremljajo tudi
kratke in iskrene
izpovedi oseb z
demenco, svojcev
in oskrbovalcev,
ki bodo še kako
znane in hkrati v
pomoč vsem, ki
se z boleznijo na
kakršen koli način
soočajo tudi
sami.

274 strani, 235 x 165 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Spomenika častnima
občanoma
Občinski svetnik Tomaž
Tom Mencinger je predlagal, da se v Spominskem
parku na Plavžu postavita
spomenika Janezu Pšenici,
ki je bil ustanovitelj parka,
in Borisu Janezu Bregantu,
ki je s svojimi aktivnostmi
zelo vplival na dogodke in
na podobo Jesenic.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, sta tako Janez Pšenica kakor tudi Boris Janez
Bregant s svojim izjemnim
delovanjem na področju
družbenega življenja pustila
viden in prepoznaven pečat
v občini Jesenice. "Strinjamo se, da je treba delo in
zapuščino obeh zaslužnih
mož dostojno obeležiti. Glede na pomembnost projekta
predlagamo, da se z izvedbo
ne hiti, temveč se da prednost premišljeni in usklajeni odločitvi. Glede na predlog novih elementov je treba
predhodno preveriti ureditev spominskega prostora
ter na tej podlagi pridobiti
soglasje pristojnih organov.
Občina Jesenice bo pristopila k postavitvi obeležij zaslužnima občanoma, upoštevajoč vsa predhodno dogovorjena in usklajena razmerja
in protokole, ki veljajo v primerih postavitve obeležij,"
so pojasnili.

Občinski svetnik Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da bi
v Spominskem parku postavili spomenika častnima
občanoma Janezu Pšenici in Borisu Bregantu.

Za vrnitev policije
v mesto
Tomaž Tom Mencinger je
ponovno menil, da za policijsko postaja ni primerna
lokacija na mejnem platoju
Karavanke. Kot je dejal, še
vedno vztrajajo, naj se policijska postaja kot prioriteta
umesti nazaj v mesto Jesenice. Lokacija je bila pred
leti že predvidena v rondoju
proti Sparu in ta lokacija je
še vedno na razpolago za
zagotovitev prostorov policijske postaje.
Direktor občinske uprave
Gregor Hudrič je odgovoril:
"Občinska uprava se strinja,
da umestitev območne policijske postaje na obstoječi
dislocirani lokaciji ni ustrezna. Pobuda je bila posredo-

vana policiji. Tudi sicer je
občinska uprava pristojno
ministrstvo in policijo večkrat pozvala k razmisleku o
iskanju možnih rešitev, da
bi se policisti vrnili v mesto,
nazadnje 13. januarja letos,
ko so bili na Policijsko postajo Jesenice posredovani
predlogi za zagotavljanje
ustreznih varnostnih razmer v občini v okviru priprave načrta dela policijske
postaje za leto 2021. V okviru svojih pristojnosti bomo
tovrstne aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnje."

Razsvetljava na Cesti
revolucije
Občinski svetnik Uroš Lakić
je opozoril, da na Plavžu
zaradi obnove predora in

železniške proge proti Avstriji celotna javna razsvetljava ugaša. Predlagal je, da se
namesto za novoletno okrasitev sredstva raje namenijo
za osvetlitev pešpoti med
bloki in stolpnicami, ki so
sedaj zelo slabo osvetljene.
Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko
Markelj je pojasnil, da je pri
obnovi predora in železniške proge trenutno odstranjena razsvetljava železniških
tirov, ki je osvetljevala tudi
del Ceste revolucije. Če nova
razsvetljava železniške proge ne bo osvetljevala tudi
dela Ceste revolucije, bodo
pristopili k izvedbi lastne
cestne razsvetljave na tem
odseku, je zagotovil.

Parkirišče za Gorenjsko
banko
Občinska svetnica Vera Pintar je dala pobudo, naj se
uredi parkirišče za Gorenjsko banko na Jesenicah, to
je namreč v zelo slabem stanju in potrebno obnove.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije Občine Jesenice, je v odgovoru
zapisal, da je omenjeno parkirišče makadamsko in ga
vzdržujejo v sklopu rednega
vzdrževanja. Nahaja se na
zemljišču, ki ni v lasti Občine Jesenice, je pa območje
po občinskih planskih aktih
namenjeno za gradnjo garažne hiše.

O problematiki pitne vode
Občina Jesenice čaka izsledke raziskav, ki jih izvaja geološki zavod.
Urša Peternel

Čokolada je kraljica
sladic, okusna
in neizogibna
poslastica, ki jo
obožujejo tako
stari kot mladi. V
knjigi boste našli
recepte za kremna
peciva, biskvitna
peciva, peciva
brez peke, peciva
iz krhkega testa,
torte in ostale
sladice, v katerih
seveda kraljuje
čokolada.

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.

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

Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

Vprašanja in pobude
Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Pred nami je praktični
priročnik o vzgoji sadnih
vrst od sajenja do rodnosti
ter vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih vrst,
ki jih poznamo v Sloveniji.
Dodanih pa je tudi kar
nekaj novejših sadnih vrst
(brusnice, goji jagode,
šmarna hrušica, šipek,
granatno jabolko, dren,
murva, asimina, rožič ...) ,
ki so prijetna popestritev
vrtov ljubiteljskih
sadjarjev.
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Več občinskih svetnikov je
opozorilo na problem pitne
vode iz vodnega vira Peričnik, ki jo že nekaj časa klorirajo, na drugi strani pa v zadnjem času prihaja do pogostega kaljenja, zaradi česar
pitno vodo v velikem delu
Jesenic morajo prekuhavati.
Ob tem so opozorili, da je bil
Peričnik izbran kot eden najboljših virov pitne vode leta
2017. Pozvali so župana in
občinsko upravo, naj zadeve
v sodelovanju z Občino
Kranjska Gora uredi.
Župan Blaž Račič je že na
seji občinskega sveta pojasnil, da do kaljenja vodnega
vira Peričnik prihaja zaradi
naravnih procesov. "Stanje
se spremlja, sprejemajo se
tudi ukrepi, da ne bi ostali
brez vodnega vira, ki bi
zagotavljal stalno kakovost
vode na Jesenicah," je dejal.
Daljše pojasnilo so naknadno pripravili v občinski
upravi, kjer so poudarili, da
težave s pojavom motnosti
pitne vode in mikrobiološko
neskladnostjo vzorcev niso
nove. Res pa je, da so v zad-

njem obdobju izrazitejše
zaradi vse pogostejših padavin z močnimi nalivi.
Zajetje Peričnik sestavljajo
tri ločena zajetja, ki so locirana eden za drugim na desni strani struge Triglavske
Bistrice, nekoliko dolvodno
od Koče pri Peričniku. Spodnje zajetje je zbirno zajetje, v
katerem se zbira voda tudi iz
ostalih dveh zajetij. Zajetje
se nahaja pod strmim pobočjem s hudourniškimi potoki, ki zaradi erozije ogrožajo
vodno zajetje, delno zaradi
nanašanja velikih količin
materiala, delno zaradi vnašanja fine glinasto meljaste
komponente (kreda) v podtalnico in strugo Triglavske
Bistrice.
Leta 2004 je bila zaradi tega
opravljena sanacija strehe
zbirnega zajetja in sanirana
struga hudournika v dolžini
okrog osemdeset metrov
nad prvim zajetjem, imenovanim tudi Marijino zajetje.
Kljub temu so erozijski procesi napredovali, tako da je
bilo v letu 2011 izdelano
Hidrogeološko poročilo o
ogledu vodnega zajetja Peričnik in projektna dokumen-

Nekaj časa so Jeseničani pili eno najboljših vod v državi,
zdaj jo morajo klorirati in pogosto tudi prekuhavati.
tacija za nadaljnjo sanacijo
hudourniške struge nad
Marijinim zajetjem.
V letu 2012 je bilo izvedeno
tudi inženirsko geološko
kartiranje na področju zajetij
Peričnik. Sanacija struge
hudournika v dolžini nadaljnjih dvesto metrov je bila
izvedena leta 2013. Da bi
čim bolj natančno določili
izvor pojava motnosti vode,
je Občina Jesenice pri Geološkem zavodu RS lani naročila izdelavo hidrogeoloških
preiskav. Na osnovi poročila
je zatem naročila še izvedbo

piezometričnih vrtin, s katerimi bi bilo možno še natančneje določiti verjetnost vdora površinske vode v podtalnico ob večjih nalivih in
predvideti zaščitne ukrepe.
Sočasno z izvedbo vrtin se
izvaja vzorčenje vode za
izvedbo mikrobioloških preiskav vode.
"Nadaljnje aktivnosti, ki jih
bo občina izvajala na območju zajetja Peričnik, bodo
odvisne predvsem od ugotovitev preiskav, ki jih izvaja Geološki zavod Republike Slovenije," so pojasnili.
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Krajevna skupnost

Kljub epidemiji kar nekaj
večjih investicij

Strategija razvoja
športa

Leto 2020 je bilo za Krajevno skupnost Blejska Dobrava zelo raznoliko, člani sveta krajevne skupnosti pa so ob opravljanju
svojih nalog stalno spremljali in usklajevali izvajanje načrtov Občine Jesenice in drugih izvajalcev. Na zastavljena vprašanja je
odgovarjal predsednik sveta Anton Hribar.
Janko Rabič
Kakšna je vaša ocena dela v
preteklem letu?
V začetku leta je delo potekalo nemoteno. Izdelan in
sprejet je bil letni program
dela, finančni plan v okvirih
zagotovljenih sredstev, komunalni plan in predvidene
dodatne aktivnosti, ki so bile
načrtovane na podlagi sprejetja uvedbe krožne poti iz
Vintgarja čez Blejsko Dobravo in nazaj do Podhoma. Pridobili smo soglasja za postavitev prometnih znakov,
usmerjevalnih tabel in panoramskih panelov, kar je bilo
v prvem polletju kljub koronakrizi tudi urejeno. Že spo-

mladi je bila nasuta in utrjena makadamska cesta, ki
služi kot pešpot iz Vintgarja
do parkirišča pri pokopališču, asfaltirana je bila cesta
mimo mrliških vežic, za kar
so bila zagotovljena sredstva
s strani Turističnega društva
Gorje. Občinski svet Občine
Jesenice je sprejel tudi odlok
o ureditvi plačljivih parkirnih prostorov pri pokopališču na Blejski Dobravi.
V teku je kar nekaj večjih investicij?
V poletnem času je bil opravljen nov priključek vode na
koritu na vrhu vasi »pri Petranu«. V juniju se je začela
gradnja kanalizacije Lipce, ki

se je konec decembra zaradi
vremenskih razmer začasno
ustavila in se bo nadaljevala,
ko bodo razmere dopuščale.
Pri tem smo aktivno sodelovali in sproti reševali težave.
Krajani Kočne so podajali soglasja za služnost za izgradnjo pločnika in kanalizacije.
Po pridobitvi vseh bo naročena projektna dokumentacija,
za katero so sredstva zagotovljena v letošnjem občinskem proračunu. Na Kočni
je bila postavljena informativna tabla za pot na Mežaklo, kjer je padel meteorit. V
krajevni skupnosti je bilo nameščenih nekaj košev za
pasje iztrebke ob poteh, kjer
so pogosti sprehajalci s psi.

Junija lani se je začela gradnja kanalizacije Lipce, ki se je konec decembra zaradi
vremenskih razmer začasno ustavila in se bo nadaljevala, ko bodo razmere dopuščale.

Predsednik sveta KS
Anton Hribar
Drugače pa je bilo verjetno
glede krajevnega praznika,
prireditev, srečanj?
Ob krajevnem prazniku smo
položili venčke na spominska
obeležja, srečanj s krajani ni
bilo mogoče izvesti. Prav tako
nismo mogli izvesti tradicionalne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter
tradicionalnega Žegnanja
konj ter srečanja s starejšimi
krajani in prireditve ob koncu
leta. Na aktivnosti društev je
koronakriza izjemno vplivala,
saj člani niso mogli uporabiti
kapacitet krajevne skupnosti
za treninge in rekreacijo, prav
tako niso mogli predstavljati
svojih dejavnosti in pridobivati novih članov.
Kako epidemija vpliva na
vsakdan krajanov, je potrebna
kakšna pomoč?

Stanje med krajani v vseh
naseljih krajevne skupnosti
smo spremljali neposredno
preko svetnic in svetnikov
krajevne skupnosti v sodelovanju s krajevno organizacijo rdečega križa in člani posameznih društev, ki delujejo na območju krajevne skupnosti. Krajani pomoči krajevne skupnosti niso potrebovali, ker je bila ta zagotovljena v okviru Civilne zaščite Občine Jesenice. Krajane
smo nagovarjali v Jeseniških
novicah in na spletni strani
Občine Jesenice. Novoletno
čestitko smo poslali vsem
gospodinjstvom. Z neposrednim komuniciranjem smo
reševali težave, s katerimi so
se krajani pisno obračali na
nas.
Kakšna optimistična misel za
naprej?
Zavedati se moramo, da vsaka slaba stvar prinese nekaj
dobrega. In če je to dobro, da
smo se pogovorili sami s seboj, če se z drugimi nismo
mogli, bo to veliko prispevalo
k nadaljnjim aktivnostim, ki
jih bomo izvajali po ureditvi
zdravstvenih razmer. Prav je,
da sedaj storimo vse, kar je
potrebno, da čim bolj pripomoremo k hitri in dobri ureditvi zdravstvenega stanja in
s tem k varovanju življenj.
Pričakujem tudi več strpnosti v komunikaciji, spoštovanju do soljudi in vsega njihovega premoženja.

Občinski svetniki so na februarski seji sprejeli predlog
Strategije razvoja športa v
občini Jesenice za obdobje
2021–2024. S strategijo so
oblikovali smernice za nadaljnji razvoj športa v občini
ter določili prednostne razvojne cilje. Občina bo še
naprej zagotavljala sredstva
za izvedbo letnega programa
športa na lokalni ravni, in sicer po oceni okrog 300 tisoč
evrov letno. Prav tako bo skrbela za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov. Ena
od prioritetnih športnih panog tudi v prihodnje ostaja
hokej, občina je namreč prepoznavna po dolgoletni tradiciji in doseganju dobrih
rezultatov v hokeju ter po
množičnosti ukvarjanja s
tem športom. Več pozornosti naj bi v prihodnje namenili naravnim zunanjim površinam in jih izkoristili za
športno-rekreativne dejavnosti. Ena takšnih je soteska
Dobršnik, kjer naj bi uredili
plezališče v naravi. V strategiji do leta 2024 je zapisana
tudi obnova kopališča Ukova
in RC Kres. Še tesneje naj bi
se šport povezoval s turizmom, zdravstvom, izobraževanjem in gospodarstvom.

Lokalni program
za kulturo
Na seji občinskega sveta so
potrdili tudi predlog Lokalnega programa za kulturo
občine Jesenice 2021–2024.
Gre za strateški dokument,
ki postavlja prioritete na področju kulture, ki mu bodo
tudi v prihodnje namenjali
posebno pozornost. Med
strateškimi cilji so zlasti zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje osrednjih kulturnih ustanov in povečanje števila
obiskovalcev v vseh, zlasti
pa zgodovinskega območja
Stare Save.

Prenehanje statusa grajenega javnega dobra

AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru

30 % popusta na vse
izdelke AJM v tednu
od 15. do 20. februarja.
Vabljeni v salone AJM za
ogled nove ponudbe,
brezplačno svetovanje
in naročilo izmer.

Ponovno odprti

Dobrodošli ponovno
pri nas.

www.ajm.si

Na seji občinskega sveta so jeseniški občinski svetniki
sprejeli predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, in sicer za zemljišče na
Hrušici, ki je v preteklosti predstavljalo poljsko pot, ki je
služila prigonu živine na pašo, danes pa ne služi prvotnemu namenu in v naravi ne obstaja več. Glede na dejansko
stanje zemljišča ta ni več v funkciji grajenega javnega dobra, zato so izpolnjeni pogoji za prenehanje statusa grajenega javnega dobra.

Zaščitite svoj računalnik
pred virusi!
Virusi in okvare diska lahko v hipu
uničijo vaše dragocene fotografije
in pomembne dokumente.

Ne odlašajte!
Pokličite nas, da zaščitimo vaš
računalnik pred virusi in vam uredimo
varnostno kopiranje podatkov.

AJM Ljubljana, Šmartinska 105; AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53.

Cesta železarjev 7a, Jesenice,
tel. (04) 58-36-444,
www.3bm.si, 3bm@siol.net
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Kultura
Srečanje pevcev
Gorenjske
Glasbena šola Jesenice je na aplikaciji Zoom
gostila srečanje učencev in učiteljev petja
gorenjske regije.
Urša Peternel
Konec januarja je na aplikaciji Zoom potekalo srečanje
učencev in učiteljev petja
gorenjske regije. Letošnji
dogodek je gostila Glasbena
šola Jesenice, za organizaci-

bilo v programu moč zaslediti tudi slovenske skladatelje s samospevi, kot so So še
rožce v hartelnu žavovale
(Zorko Prelovec), Iz gozda
so ptice odplule (Benjamin
Ipavec), Ko mislim nate
(Rado Simoniti) in druge.

Pevka Neža Novšak iz Glasbene šole Jesenice
jo srečanja sta poskrbeli učiteljici Andreja Geržina in
Monika Korbar. Srečanja so
se udeležile vse gorenjske
glasbene šole (Škofja Loka,
Radovljica, Tržič, Kranj in
Jesenice). Predstavilo se je
18 mladih pevk in pevcev, ki
so nastopili ob posneti klavirski ali spremljavi z Youtuba. "Poleg tujih avtorjev je

Večer je bil prava poslastica
za vse, ki radi prisluhnejo
lepemu, ubranemu petju in
zanimivim besedilom," je
povedala pomočnica ravnateljice Glasbene šole Jesenice Karin Vrhnjak Močnik.
Koncertom na jeseniški
glasbeni šoli je mogoče prisluhniti tudi v živo, na www.
glasbenasolajesenice.si.

Čitavniški večer
Osrednja prireditev ob osmem februarju je potekala drugače, na spletu. Priznanje za delo na področju
ljubiteljske kulture je prejela Štefanija Muhar iz Lipc.
Janko Rabič
Zveza kulturnih društev
Jesenice je skupaj z območno izpostavo JSKD Jesenice
in Gledališčem Toneta
Čufarja zaradi znane situacije letošnjo osrednjo prireditev ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku,
zasnovala in izvedla drugače. Čeprav navzven skromneje, pa zato duhovno nič
manj bogato. Vsi so jo lahko
na praznični dan, 8. februarja, spremljali na Youtube
kanalu gledališča.
V uvodnih besedah je predsednik Zveze kulturnih društev Jesenice Miloš Možina
poudaril vlogo in pomen ljubiteljske kulture. Deležna je
podpore širokega kroga ljudi, kar se odraža z množično
udeležbo ljudi na številnih
kulturnih prireditvah. V
delo in dosežke številnih
ustvarjalcev in poustvarjalcev je vloženega veliko znanja, talentov, časa in materialnih sredstev.
Letošnje priznanje za delo
na področju ljubiteljske kulture je prejela Štefanija
Muhar iz Lipc. Predlagatelji,
člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora, so
v utemeljitvi za podelitev
priznanja zapisali, da sta bili
kultura in umetnost nagrajenki položeni v zibelko.
Skozi pravljice in knjige se
je oblikoval njen odnos do
jezika in literature, kasneje
do gledališča, glasbe, pesmi
in slikarstva. Vse to uspešno
prenaša skozi vse življenje
na svojo okolico in mlajše
rodove. Njen ustvarjalni

Nagrajenka Štefanija Muhar
opus na številnih področjih
je izjemen. Posebej je naklonjena vsem zvrstem umetnosti, do katerih ima kritičen odnos in svoje mnenje,
spoštuje pa ljubiteljsko
ustvarjanje, katerega del je
tudi sama. Posebej neizbrisen pečat štirideset let pušča
pri Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska Gora kot
zvesta kronistka, zapisovalka spominov, scenaristka,
voditeljica koncertov. Ob
140-letnici orkestra je napisala odmevno knjigo Partiture spomina. Podelitev priznanja je pospremila z besedami: »Res me ljubezen do
kulture in vsega lepega spremlja na vsakem koraku
moje življenjske poti. Vedno
sem delala tisto, kar sem

imela rada, in to je bila moja
največja sreča, poleg družinske. Druga velika sreča je ta,
da sem živela in delala med
ljudmi, ki so mi zaupali,
verjeli vame in mi omogočili svobodno ustvarjalno pot.
V veliko veselje mi je bilo
delati za kulturo in umetnost, posebej ljubiteljsko, ki
jo Jeseničani zelo spoštujejo. Hvala jeseniški in kranjskogorski občini ter orkestru za razumevanje in podporo moji knjigi, hvala vsem
za obisk na Nočeh knjige,
gledališču, da sem se srečala tudi z režijo, ne samo z
lektorstvom. Z veseljem
sem sodelovala z muzejem,
knjižnico, ljudsko univerzo,
kulturnima društvoma na
Blejski Dobravi in z Obran-

co na Kočni, s kvintetom
Vintgar, z območno izpostavo JSKD Jesenice, s fotografi in Dolikom. Hvala tudi
mladim, ki so mi pomagali
uresničevati skupne sanje
in cilje, kolikokrat sem bila
ponosna nanje. In mojim
velikim prijateljem, Borisu,
Frenku, ki sta se nedavno
prezgodaj poslovila, in
možu, ki nikoli niso obupali
nad mano in mojimi projekti. Zgodba mojega življenja
je zaradi vas lepša in kulturno bogatejša.«
Po podelitvi priznanja je sledil posnetek čitalniškega
večera, ki so ga 8. februarju
leta 2013 pod vodstvom režiserja Matjaža Komana pri
pravili v dvorani Kolpern na
Stari Savi.

Zgodovinska vloga jeseniških skalašev
Zaznamovali so stoletnico Turistovskega kluba Skala, ki je imel dejavno podružnico tudi na Jesenicah.
Janko Rabič
V Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani so na
kolokviju z video povezavo
obeležili častitljiv jubilej –
stoletnico Turistovskega
kluba Skala. Po prvi svetovni
vojni so se takrat združili
mladi, ki jim ni zadoščala le
hoja po nadelanih poteh in
gospodarska dejavnost planinske organizacije. Hoteli
so več, mikale so jih previsne, še ne preplezane stene,
alpsko smučanje in druge
dejavnosti. Obdobje delovanja Skale je veljalo za eno
najbolj vsestransko bogatih
v slovenski planinski in gorniški zgodovini ter začetek
organiziranega slovenskega
alpinizma.
Pomemben prispevek k zgodovinski vlogi in velikim
uspehom v osvajanju najza-

htevnejših plezalnih smeri
so dali člani jeseniške podružnice Skale, ki so jo ustanovili leta 1923 v gostilni Pri
Kobalu. Leta 1924 so na Triglavu razvili svoj prapor.
Imeli so plezalni, zimskošportni, fotoamaterski in
reševalni odsek. Eden vodilnih alpinistov takratnega
časa je bil Joža Čop, pomembno so to obdobje zaznamovali še dr. Miha Potočnik,
Andrej More, Maks Medja,
Karel Korenini, Janez Krušic in drugi. Organizirali so
sankaško tekmo v Planini
pod Golico, smučarske tekme na Rožci, kjer so si postavili svojo kočo, ter triglavski smuk. Nekdanji skalaši
so po drugi svetovni vojni
ustanovili Alpinistični odsek
Jesenice
Na kolokviju so ugledni
strokovnjaki in zgodovinar-

ji z različnih področij in
drugi gostje iz več zornih
kotov osvetlili takratno
delovanje skalašev. Zgodovinar in raziskovalec dr.
Peter Mikša s Filozofske
fakultete v Ljubljani je v
uvodnem obsežnem prispevku predstavil takratne
viharne vojne čase in vlogo
skalašev za kasnejšo slovensko alpinistično in gorniško
zgodovino. Kustosinja v
muzeju Saša Mesec je v
imenu več avtorjev predstavila ženski alpinizem med
obema vojnama, v nadaljevanju so sledili prispevki o
Pavli Jesih, skalaški kraljici,
Henriku Tumi, Rudolfu
Badjuri, Janku Ravniku in
drugih članih.
Ob jubileju skalašev so v
Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani ponovno postavili na ogled raz-

Razstava o skalaših v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani
stavo z naslovom Trden
kakor skala, ki jo je avtorica
kustosinja Elizabeta Gradnik s sodelavci pripravila

ob devetdesetletnici Skale.
Poleg tega imajo v muzeju
veliko gradiva o skalaših, ki
si ga obiskovalci lahko

ogledajo v okviru stalnih
zbirk. Povsod je poudarjena velika vloga jeseniške
podružnice.
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Šport

Tekač, ki se ne preda kar tako
Jani Mulej, štiridesetletni tekač z Blejske Dobrave, je klasične tekaške tekme, ki so sedaj še prepovedane, zamenjal z virtualnimi tekaškimi tekmovanji.
Matjaž Klemenc
Tekačev koronavirus ni toliko prizadel kot tiste športnike, ki svoje treninge opravljajo v zaprtih prostorih.
Kako ste, kar se tiče treningov, premostili prvo obdobje
epidemije in kako zdajšnje?
V prvem valu epidemije smo
bili vsi na istem, vsak je treniral sam. Žal se je prav takrat začel spomladanski del
sezone. Z opravljenim treningom sem bil zadovoljen.
Ko so se ukrepi omilili, sem
nastopil na nekaj tekaških
tekmah. V Celovcu sem tekel
na 21 kilometrov, na tekmah
za državno prvenstvo, na cestnem teku na 10 kilometrov
v Slovenskih Konjicah, na 10
kilometrov na stezi v Mariboru, na 5 kilometrov na stezi v
Celju ter v Novem mestu na
21 kilometrov. Drugi val je
spet prinesel svoje ukrepe. Z
nekaj sotekmovalci iz Atletskega kluba Radovljica kot
rangirani športniki izkoriščamo priložnost in treniramo v
manjših skupinah, a večinoma znotraj regije.
Je tek kot šport pri vas od
vedno na prvem mestu?
Sem doma iz okolja, kjer je
hokej na prvem mestu. Rekreativno sem se v njem
preizkusil tudi sam, prav
tako v hokeju na rolerjih.
Znajdem se praktično v
vseh športih, a ekipne športe sem dal na stran. Uvidel
sem, da če vsi ne treniramo,

ko sem nastopil na 21 kilometrov.

Jani Mulej: »Mirno lahko rečem, da sem trenutno dobro
pripravljen.«
kot bi morali, ni optimuma.
Športna pot me je popeljala
v triatlon in tam sem spoznal, da mi zelo leži tek, kjer
sem kot rekreativec zelo hiter. V njem sem sedaj že
enajst let. Če imam kakšno
tekaško poškodbo, že najdem kakšno zamenjavo, da
ne počivam. Nisem osredotočen samo na tek in ne predam se kar tako.
Vseeno ostaja težava. Trenirate, a pike na i, pravih tekmovanj, ni.
Že čez zimo tekaških tekem
praktično ni bilo. Bila je
Zimska liga, letos je virtual-

na. Jutri se bom udeležil tekme na Brdu, trasa je ravninska, kar mi ne odgovarja. V
preteklosti sem se v okviru
lige udeležil tudi tekem na
Sv. Jošt, a ne s takim veseljem, saj za gorske teke treniram premalo. Letos bi se v
normalnih razmerah udeležil večine tekem Zimske lige,
saj sem spremenil koncept
treningov, vključujem več
"surove moči", ki je zelo prisotna v gorskem teku.
Kdaj ste bili zadnjič na tekmi?
Zadnja prava tekma je bila
oktobra v Novem mestu,

Ste se udeležili kakšne virtualne tekme?
Ko so se ukrepi z zaprtjem
tekem začeli, sem se udeležil banjaluške virtualne tekme na 10 kilometrov. Sledilo je še nekaj takih. Zanimivo, blejsko Nočno 10-ko sem
odtekel na morju, v Umagu.
Ni bilo enostavno, saj je bilo
zelo vroče, in na koncu sem
bil nad sabo malce razočaran. Zadnji virtualni izziv
sem odtekel v soboto na radovljiškem stadionu. Takih
tekem se z veseljem udeležujem, saj želim podpreti
organizatorja za njegov
trud. Je pa res, da če se že
udeležim takega teka, dam
vse od sebe. Če nisem pripravljen za maksimum, raje
ne grem. Polovičarstvo me
ne zanima.
Tečete daljše razdalje. Na
katero najbolj stavite?
Zase sem vedno rekel, da
sem maratonec, a po drugi
strani rezultati kažejo, da
sem najboljši na 21 kilometrov. Vseskozi sem treniral
za maraton, a zaradi pomanjkanja časa naredim optimalni trening za 21 kilometrov. Pri 10 kilometroh in
pri maratonih sem še dolžan sam sebi, da izboljšam
svoj najboljši čas. Lahko rečem, da sem uspešno tekel
na državnem prvenstvu na
1500, 3000 in 5000 metrov.

Na teh razdaljah nisem naredil presežka, a vsaka tekma ti nekaj da. Ob tem je še
druženje, spoznavaš konkurenco in dobiš neke nove
poglede.
Vam bolj ustreza tek v naravi ali na stadionu?
Najbolj uživam na urejenih,
ravnih gozdnih poteh. Drugače pa največ tečem po asfaltu.
Kako ste trenutno pripravljeni – po časih, ki jih dosegate?
Mirno lahko rečem, da sem
trenutno dobro pripravljen.
Kot sem že omenil, sem se
odločil za malce drugačne
treninge. V preteklosti sem
se že v januarju in februarju
usmeril v hitre teke. Letos
vrh forme načrtujem za Radence (če bo, bo tekma v sredini maja, op. p.). Delam
"kilometražo", tedensko
moram vključiti kak hiter
tek, dolg tek, kakšen klanec
in vse skupaj stopnjevati.
Lani poleti vam je Športna
zveza Jesenice podelila zlato
plaketo. Še dokaz več, da dobro delate in da vaše uspehe
prepoznajo tudi drugi.
To zlato plaketo Športne
zveze Jesenice sem dobil že
drugič, obakrat za naslov državnega prvaka. Taka priznanja mi pomenijo zelo
veliko. Zahvaljujem se tistim, ki so me predlagali.
Všeč mi je, da v lokalnem

prostoru prepoznajo tak
uspeh, trud, ki je v to vložen.
Atletika je šport, kjer je zelo
malo naključij.
V svoji tekaški karieri ste dosegli veliko stopničk. Vam je
kateri uspeh še zlasti pri
srcu?
Na prvo mesto bi postavil ob
naslova državnega prvaka,
leta 2016 v Radencih na maratonu in leta 2019 prav
tako v Radencih na polmaratonu. Leta 2016 sem bil najbolje pripravljen do sedaj in
sem suvereno osvojil naslov
državnega prvaka. Vseeno je
bil tudi zame naslov presenečenje. Če primerjam naslova 2016 in 2019, pretehta
naslov državnega prvaka leta
2019. Polmaraton je krajša
razdalja, v konkurenci veliko mlajših, odličnih tekačev.
Na tekmo nisem prišel tako
pripravljen, kot sem na koncu odtekel. Ob tem sem
imel veliko željo, da bi osvojil še en naslov državnega
prvaka. Vesel sem bil, da
sem premagal težave s poškodbami, ki so me pestile
leta 2017 in 2018.
Kljub trenutnim težavam
imate cilje, kar se tiče atletike, postavljene.
Kot trenutno kaže, bodo
članske tekme za državno
prvenstvo organizirane.
Sam se jih bom z veseljem
udeležil. Tekmujem zato, da
se pomerim z drugimi in mi
je državni nivo dovolj.

Zmag se nikoli ne naveličaš

Od vodstva z dvema
goloma do poraza

Z dvema zmagama proti Triglavu so si hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice priigrali finale državnega
prvenstva. V Alpski ligi še naprej nizajo zmage.

Hokejisti HD Hidria Jesenice po izpadu iz tekem
državnega prvenstva igrajo v Internacionalni ligi.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc

Po zmagi v Rittnu s 3 : 2 je
bilo za hokejiste HDD SIJ
Acroni Jesenice v Alpski ligi
deset dni premora. To pa še
ne pomeni, da so v tem obdobju ostali brez tekem. Še
kako prav jim je prišlo, da so
imeli še neodigrani polfinale državnega prvenstva s
kranjskim Triglavom. Za
vstop v finale sta bili potrebni dve zmagi. Triglav je v
letošnji sezoni Jeseničanom
enkrat že pokvaril načrte, saj
jih je v rednem delu državnega prvenstva v Podmežakli premagal s 3 : 2. Prvo
polfinalno tekmo so varovanci Mitje Šivica opravili z
odliko, saj so Kranjčane premagali s 5 : 0 (Sodja, Šturm,
Hebar, Jezovšek, S. Rajsar).
V Kranju niti približno ni
šlo gladko. Gostitelji so se
po zaostanku z 1 : 0 in 3 : 1
obakrat vrnili. Ko je že kazalo, da bo potreben podaljšek,

je 31 sekund pred koncem
rednega dela za zmago Jesenic poskrbel 17-letni Francesco Pinelli, nova mlada
okrepitev iz Kanade. Preostale tri zadetke so prispevali Crnovič, Perčič in Tomaževič. Jeseničani so se tako
po pričakovanju uvrstili v finale državnega prvenstva,
kjer se bodo pomerili z večnimi tekmeci – ljubljansko
SŽ Olimpijo. Tekme za prvaka so načrtovane, ko bosta
oba tekmeca končala tekmovanje v Alpski ligi.
V Alpski ligi so Jeseničani
pravi hit. Po pravljični sedmi zaporedni zmagi se je
niz nadaljeval. V Celovcu
proti drugi ekipi KAC-a je
šlo na tesno, saj so slavili
minimalno zmago z 2 : 1
(Stojan, Tomaževič). S Celovčani so Jeseničani letos
igrali že štirikrat (dvakrat v
skupinskem delu, dvakrat v
rednem delu) in vse štiri
tekme dobili. Pri tem se

niso ustavili. Do daljšega odmora so odigrali še dve tekmi, obe doma. Najprej so
brez težav, s 5 : 1 (Jezovšek
2, Tomaževič, Sodja, Hebar), premagali Kitzbühel. S
te tekme najbolj bode v oči,
da so Jeseničani štiri gole
dosegli v trenutku, ko so
imeli številčno prednost. Če
iz preteklosti vemo, kako so
se železarji mučili ob številčni prednosti, so proti Kitzbühlu v tej prvini navdušili. Prejšnjo nedeljo so še
enkrat udarili. Proti Feldkirchnu so dosegli še deseto
zaporedno zmago v Alpski
ligi. Zmagi so bili blizu že
po prvi tretjini, ko so z goli
Tomaževiča, Sodje in Jezovška že vodili s 3 : 0. Gostje
so na polovici zadnje tretjine zapretili, a še en zadetek
Jezovška v prazen gol za
končnih 4 : 1 jim je do konca
spodrezal krila. Zelo pomemben člen jeseniške ekipe vratar Žan Us je po tekmi

povedal: "Deset zaporednih
zmag je vrhunski dosežek.
Sledi odmor, ki nam bo koristil, saj smo v januarju odigrali veliko tekem. Gre nam
dobro in verjamem, da
bomo po odmoru tako tudi
nadaljevali." Po nedeljski
tekmi Jeseničani ostajajo na
tretjem mestu s 50 točkami
s 17 tekem. Na vrhu je Olimpija z 52 točkami z 19 tekem. Drugi je Pustertal z 51
točkami z 21 tekem.
Sledi reprezentančni odmor, nova tekma Jeseničane
čaka 16. februarja, ko bodo
gostovali pri drugi ekipi Linza. Sledita še dve gostovanji,
18. februarja pri Fassi in 20.
februarja pri Cortini. Doma
bodo igrali 23. februarja z
drugo ekipo Salzburga in
25. februarja z Rittnom.
Zmag se nikoli ne naveličaš
in verjamemo lahko, da bo
strokovni štab znal ekipo v
odmoru dobro pripraviti
tako fizično kot psihološko.

Po porazu proti Triglavu in
izpadu v četrtfinalu državnega prvenstva je hokejistom
HD Hidria Jesenice ostalo
še igranje v Internacionalni
ligi. V soboto so doma gostili
ekipo MK Bled. V tekmi polni preobratov so slabi dve
minuti pred koncem druge

tretjine povedli s 4 : 2. Blejci
so se z golom v zadnji minuti druge tretjine približali na
gol zaostanka in s tem napovedali zanimivo tretjo tretjino. V njej jim je uspel popolni preobrat. Odločilna je bila
51. minuta, ko so gostje v 23
sekundah dosegli dva gola in
se na Bled vrnili z minimalno zmago s 5 : 4.
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Čut za sočloveka in strokovnost
Med prejemnicami stanovskih priznanj društva medicinskih sester so tudi Bojana Berguš, Zorica Panić in Tanja Pristavec iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Gorenjske je
podelilo najvišja priznanja
za strokovni razvoj in dosežke na področju zdravstvene nege in oskrbe ter babištva. Za leto 2020 je nagrajenk pet, med njimi tudi tri
iz Splošne bolnišnice Jesenice: Bojana Berguš, diplomirana medicinska sestra
Zorica Panić in magistrica
zdravstvene nege Tanja
Pristavec.

Bojana Berguš: prijazna,
empatična, potrpežljiva
Bojana Berguš je zaključila
srednjo zdravstveno šolo in
se takoj zaposlila v Splošni
bolnišnici Jesenice, na
internem oddelku, kjer je 25
let kasneje še vedno zaposlena. Kot so zapisali sodelavci, je ves čas nadpovprečno
opravljala delovne zadolžitve, večkrat je napredovala.
Je mentorica novim sodelavcem dijakom in študentom, opravlja zdravstveno
vzgojno dejavnost pri internističnih pacientih, do pacientov je empatična, potrpežljiva in prijazna. Je timski
človek, daje občutek zaželenosti, pri svojem delu je
profesionalna in strokovna.
Redno se udeležuje strokov-

Tanja Pristavec: srčna,
topla, čuteča

zaposlenim, med drugim je
Splošno bolnišnico Jesenice
zastopala na Teku gorenjskih bolnišnic, Teku štirih
mostov in na Ljubljanskem
maratonu.

Zorica Panić: natančna,
profesionalna, zanesljiva

Bojana Berguš
nih izobraževanj, zastopa
bolnišnico na raznih srečanjih. Je tudi aktivna članica
projektne skupine za zasebnost v Splošni bolnišnici
Jesenice.
"Je prva, ki je pripravljena
prevzeti nove zadolžitve in
orati ledino na novih deloviščih, kar se je pokazalo ravno letos, ko je brez slabe
volje pomagala vzpostaviti
izolativni oddelek v marcu
in v oktobru oddelek za paciente, ki so pozitivni na
covid-19. V vsakem okolju
se dobro znajde, v novostih
vidi izziv in k delovanju v
novih okoljih zna pritegniti
in motivirati svoje sodelavce," so zapisali.
V prostem času je odlična
športnica in pravi vzor vsem

Zorica Panić je svojo poklicno pot začela leta 1995, ko
je z odliko opravila zaključni izpit za poklic zdravstvenega tehnika na Srednji
šoli Jesenice. Istega leta se
je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice in po opravljenem strokovnem izpitu
začela delati na kirurškem
oddelku. Kasneje je diplomirala na Visoki šoli zdravstvene nege Ljubljana in
prevzela vodenje enote
intenzivne terapije operativnih strok, leta 2014 pa
vodenje kirurške službe kot
glavna medicinska sestra.
Vpisala je tudi podiplomski
študij na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in
je tik pred zaključkom
magisterija.
Je inštruktorica dodatnih
postopkov oskrbe hudo poškodovanih pacientov v Sloveniji, vključuje se v mentorstvo, redno spremlja
novosti na strokovnem področju, aktivna je tudi kot
predavateljica. Sodeluje pri
izvedbi temeljnih postopkov

Zorica Panić
oživljanja otrok in odraslih
za zaposlene. Opravila je
podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene in pridobila
specialno zanje s področja
bolnišničnih okužb, leta
2016 je pridobila specialno
znanje koordinatorja zdravstvene obravnave. Sodeluje
tudi na Fakulteti za zdrav
stvo Angele Boškin.
"Je natančna, profesionalna, zanesljiva, empatična,
prijazna in hkrati samozavestna ter strokovno usposobljena, izkušena medicinska sestra, ki s svojim
delom kakovostno in učinkovito izvaja zdravstveno
nego in oskrbo. Zaradi njenega doprinosa je delo
opravljeno profesionalno in
dosledno," so zapisali.

Tanja Pristavec je poklicno
pot začela leta 1986, ko je z
odliko opravila zaključni
izpit za poklic zdravstvenega
tehnika na Srednji šoli Slovenj Gradec. Ljubezen jo je
pripeljala na Gorenjsko, kjer
se je zaposlila na kirurškem
oddelku Splošne bolnišnice
Jesenice, zatem pa v operacijskem bloku kot operacijska medicinska sestra-inštrumentarka. Leta 2010 je
prevzela vodenje centralne
sterilizacije, nato je opravljala službo pomočnice direktorja za področje zdravstvene
nege in oskrbe. Leta 2018 je
za eno leto odšla v Dom dr.
Janka Benedika Radovljica, a
se vrnila v Splošno bolnišnico Jesenice. Od takrat opravlja službo vodje centralne
sterilizacije in vodje enote za
obvladovanje bolnišničnih
okužb.
Na Zdravstveni fakulteti
Univerze v Ljubljani je opravila diplomo, leta 2012 pa je
pridobila tudi naziv magistrice zdravstvene nege na
Fakulteti za zdravstvene
vede Maribor.
Opravila je tudi podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, pridobila znanje koordinatorja zdravstvene obravnave, sodeluje kot strokovna

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Tanja Pristavec
sodelavka na Fakulteti za
zdravstvo Angele Boškin.
Aktivna je kot mentorica,
predavateljica in avtorica
strokovnih prispevkov,
nekaj let je vodila tudi
gorenjsko društvo medicinskih sester.
Zavidanja vredni so tudi njeni športni dosežki, je članica
Alpskega letalskega centra
Lesce – Bled, nosilka štirih
svetovnih rekordov v jadralnem letenju, inštruktorica
jadralnega letenja in vodja
letalske šole za jadralne pilote. Je tudi članica Atletskega
društva Bled. "Tisti, ki jo
poznajo, vedo, da je Tanja
srčna, topla, prijazna, čuteča, vendar natančna, profesionalna, zanesljiva in
empatična," so zapisali.

Kočo prevzela z velikimi načrti in veseljem
Od decembra lani sta nova oskrbnika Erjavčeve koče na Vršiču Mihaela Rus in Borut Kavčič, ki se nadejata, da čim prej mine vse skupaj s koronavirusom
in se lotita uresničevanja načrtov.
Janko Rabič
Pri Planinskem društvu
Jesenice so v novo leto 2021
vstopili z novimi načrti,
predvsem veliki so na gospodarskem področju. Čeprav jim je lani v času koronakrize uspelo veliko narediti,
se letos nadejajo prijaznejših časov, tako na vseh petih
postojankah kot tudi pri
drugih društvenih dejavnostih. Veliko pozornosti sedaj
namenjajo Erjavčevi koči na
Vršiču, ki je edina od postojank, ki je odprta vse leto.
Od odprtja novega objekta je
osemindvajset let in vse več
je potrebnih vzdrževalnih in
obnovitvenih del. Lani so
namestili več nove opreme v
jedilnici in drugih prostorih,
preuredili sobe in popravili
streho.
Zime na Vršiču so lahko
hude in neprijazne. Po več
letih je takšna spet letošnja,
ko je zapadlo tudi dva metra in več snega. V tem delu
gorskega sveta pozimi vsem
planincem in drugim obiskovalcem varno zavetje

la debela snežna odeja in
delo je bilo onemogočeno.
Sedaj je ob ugodnejših in
varnih razmerah koča spet
odprta s takšno ponudbo kot
decembra. Nestrpno čakata
prijaznejše čase, saj sta kočo
prevzela z veseljem in velikimi načrti.

Ker ima Erjavčeva
koča certifikat
Družinam prijazna
koča, bosta imela za
otroke tri posebne
menije, poimenovala
sta jih Svizec, Gams in
Kozorog.

Mihaela Rus in Borut Kavčič
nudi le Erjavčeva koča. Pristopi so včasih nevarni,
predvsem po snežnih padavinah zaradi plazov. Ob
izrednih razmerah tudi prilagodijo obratovanje. Koronavirus se tudi tam ne da in
postavlja svoja pravila, zato
jih morajo vsi zimski obiskovalci spoštovati.

Od lanskega decembra sta
nova oskrbnika Mihaela Rus
in Borut Kavčič, ki sta se na
začetku znašla na posebej
težki preizkušnji. Ob spoštovanju ukrepov sta pijačo
in hrano lahko obiskovalcem ponudila le skozi okno
in so jo potem odnesli s
seboj. Potem je Vršič prekri-

Mihaela je iz Logatca in –
kot pravi – zaljubljena v
gore in Prisank. Po petindvajsetih letih službe v drugih kolektivih in z nekajletnimi izkušnjami v kočah je
Vršič zanjo velik nov izziv.
Prav tako za Boruta iz
Komende, ki je velik ljubitelj gora, kuhar po poklicu

in po duši, tudi planinski
vodnik pri Planinskem
društvu Komenda.
"Od Planinskega društva
Jesenice dobiva vso pomoč,
ki je sedaj na začetku zelo
pomembna," pripovedujeta.
"Želiva, da vse skupaj z virusom čim prej mine, da bova
lahko res delala in se lotila
svojih načrtov. Poudarek

Erjavčeva koča v letošnji zimi

bova dala na domačnosti,
prijetnem ambientu, varnem zavetju ter bogati in
odlični kulinariki.
Sedaj se na Vršič podajo
predvsem tisti bolj pogumni
in izkušeni planinci, med
njimi so tudi turni smučarji.
Vse pa je seveda v pričakovanju bolj sproščenih in normalnih časov."
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Novinarska pot, dolga pol stoletja
Novinarski kolega Janko Rabič letos zaznamuje petdeset let dela v novinarstvu. Ob jubileju je v Kolpernu na ogled fotografsko-dokumentarna razstava
Ustvarjalci časa 2. Na ogled je izbor štiridesetih fotografij, ki so svojevrsten dokument časa in dogajanja v zadnjega pol stoletja na Jesenicah in širše.
Urša Peternel
"Petnajstega aprila 1971 je
bil v reviji Antena objavljen
moj prvi članek o prvi glasbeni prireditvi Prvi glas Gorenjske v jeseniški gledališki
dvorani. Želja po pisanju je
potem izbruhnila kot mogočen vulkan. Sledil je kar neverjeten preobrat, vse se je
sestavljalo po mojih zamislih. Začel sem sodelovati s
takratnim Radiom Jesenice
in Gorenjskim Glasom ..." S
temi besedami začetke svoje
novinarske poti opisuje novinarski kolega Janko Rabič
s Hrušice, dolgoletni prepoznavni glas Radia Triglav
Jesenice, zadnja leta pa sodelavec Jeseniških novic,
Gorenjskega glasa, Zgornjesavca ...
Janko je ob petdesetletnici
novinarske poti (leta 2011 se
je sicer uradno upokojil) v
sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice
pripravil fotografsko-dokumentarno razstavo, na kateri s fotografijami zanimivih
dogodkov, ki jih je pokrival
kot dolgoletni novinar, orisuje prehojeno pot, dogodke

in ljudi, ki jih je srečeval in
o njih poročal. Janko jih
imenuje kar ustvarjalci časa,
od tod tudi naslov razstave
Ustvarjalci časa 2 (prvi del
razstave je bil na ogled pred
desetimi leti).
"Pričujoča razstava je le delček, nekaj kamenčkov v mozaiku mojega obsežnega
dela spremljanja ljudi in dogodkov skozi fotografski
objektiv. Izbor teh fotografij
je bil skorajda res kot loterija. V teh letih se je nabralo
ogromno gradiva, več kot
deset tisoč fotografij sem
pregledal, da sem iz vsega
izluščil štirideset fotografij.
Zajel sem predvsem svoje
začetke, velik poudarek je
na prikazu ljudi pri različnih ljubiteljskih kulturnih
dejavnostih. Nekaj je znanih
jeseniških osebnosti z različnih področij, kot sta kultura in šport, pa nekaj o humanitarnih dejavnostih, planinstvu in prijateljstvu kot
eni meni pomembnejših
vrednot," je povedal in dodal, da bo najbolj uporaben
del arhiva fotografij letos, ob
svojem novinarskem jubileju, podaril Gornjesavskemu

muzeju Jesenice, da se bo
ohranil za prihodnje rodove.
In res, fotografije so svojevrsten dokument časa, dogajanja v zadnjih petdesetih letih
v jeseniški občini in širše.
Kot je povedal Janko, nikoli
ni preštel, s koliko sogovorniki se je pogovarjal v petdesetih letih, koliko radijskih
prispevkov je posnel in koliko časopisnih člankov napisal.
"Bilanca moje novinarske
poti je res zajetna, ni je mogoče izmeriti ali ovrednotiti
v metrih, litrih ali kako drugače. Zagotovo je bilo na desettisoče pogovorov, različnih prispevkov in novic s
terena na Radiu Triglav in
člankov v časopisih. Ko se
danes oziram nazaj, kar težko dojamem, da je vse to
res, kar sem naredil. V tem
obdobju sem se srečeval z
ljudmi iz vseh okolij, vseh
družbenih slojev, dobrimi
in slabimi, ambicioznimi,
sposobnimi in manj sposobnimi. Nastajale so zgodbe
ljudi, zgodbe iz družbenega
okolja. Stotisoči prevoženih
kilometrov, vedno z jasnim
ciljem, da je delo treba opra-

Janko Rabič ob postavljanju razstave v banketni dvorani Kolperna
viti profesionalno, dobro, za
poslušalce in bralce ..."
Razstava je na ogled v banketni dvorani Kolperna do
15. maja, zaradi trenutnih
epidemioloških razmer si jo

Branka Smole: Delam to, kar me osrečuje
Janko Rabič

Začetek tokrat strogo poročevalski. Branka Smole je
na seji jeseniškega občinskega sveta dobila zeleno
luč za nov, že peti mandat
vodenja osrednje jeseniške
gledališke hiše. Prva misel
ob novici? "Da me bo naslov
Trg Toneta Čufarja 4 očitno
pripeljal do upokojitve: 15
let Radia Triglav in 25 let
gledališča. Štiri okrogla desetletja na naslovu, kjer lahko delam to, kar me osrečuje."
Branka je prepoznavna
osebnost. Novinarka, urednica, direktorica, voditeljica številnih prireditev. Mladost, odločanje za življenjske cilje? "Od šestega leta
sem pela v zborih, igrala citre, kitaro, veliko smo nastopali. Kmalu sem vedela, da
želim pisati, in sem se odločila za študij novinarstva.
Dr. Manca Košir mi je odprla vrata na nacionalni radio,
kjer sem nabirala izkušnje
vsa leta študija in me je ta
medij povsem zasvojil. Ampak me je vleklo domov, na
Jesenice. Ker so me na Radiu Triglav tudi štipendirali,
sem se tja vrnila, dobila
službo novinarke in kmalu
postala odgovorna urednica.
Pa saj delo na radiu, v gledališču pravzaprav ni služba,
to je način življenja."
Prve resnejše izkušnje z mediji pa menda že dosti prej?
"Doživela sem jih že kot

osnovnošolka. Rada sem nasmejala ljudi, zelo blizu mi
je bila satira. Prve satirične
bodice, ki so letele na dolgotrajno gradnjo ceste, je prestregel Marjan Stare in me
postavil pred televizijske kamere z lastnim prispevkom
na TV Žehtniku. Drugi pečat moji satiri je dodala dr.
Manca Košir. Mojo gloso je
kot primer dobrega pisanja
umestila v svoj priročnik za
mlade novinarje in njihove
mentorje Pomaga lastna
glava."
Petnajst let Radia Triglav?
"Kot nekaj nepozabno lepega, ustvarjalnega ... Kot obdobje, ki mi je podarilo toliko čudovitega: oddaje, maratone, intervjuje, odzive ...
Letos je trideset let od naše
dobrodelne akcije za Petro,
za operacijo na Japonskem.
Radio Triglav je takrat (brez
moči svetovnega spleta) povezal ne le Jesenice, temveč
celotno Slovenijo. Nepozabne so prireditve, kot je Prvi
glas Gorenjske."
Štirje mandati na čelu Gledališča Toneta Čufarja niso
mačji kašelj? "Prav prijavljanje na peti mandat je bilo čas
za 'inventuro', in ugotovila
sem, da smo v minulih dvajsetih letih skupaj z ekipo naredili veliko stvari, na katere
sem ponosna. Po štiridesetih
letih smo obudili opereto,
ambientalne uprizoritve, od
Čufarjevega Poloma v tovar-

ni, Kekca v dolini Vrat, Otoka zakladov na bazenu Ukova. Potem so uspešnice Kralj
Arthur, Čaj za dve, Petelinji
zajtrk, muzikal Za zmeraj,
Vozi, Miško, Pepelka, Trnuljčica ... Ponosna sem na
koprodukcije, mreženja, na
to, da ima gledališče podmladek, na naše ustvarjalne
in pogumne seniorke. Da se
kar naprej nekaj dogaja,
oprostite, se je dogajalo ... In
se bo. Kaj ostaja neuresničeno? Dokončanje gledališke
fasade."
Od kod morje izvirnih idej,
za vsak javni nastop, v gledališču, na prireditvah? "Moje
vodilo je: ne podcenjuj nobenega dogodka, ustvarjaj
natanko za to priložnost in
ta trenutek."
Kdaj ideja zataji? "Ne, ideja
še nikoli, elektrika pa že.
Vsak trenutek, ko se je treba
znajti, jemljem kot izziv in v
tem uživam."
Več tisoč nastopov v vlogi
voditeljice, kaj pa garderoba,
obleke? "S tem, kaj bom
oblekla, se začnem ukvarjati
šele potem, ko je na papir
'pospravljena' vsebina. Sreča je, da se je z leti domači
fundus dodobra okrepil. V
treh omarah sem naštela
154 večernih oblek, zloženih
se še nisem lotila. To je seštevek tridesetih let in vse
množice nastopov."
Življenjski moto? "Med iskrenimi ljudmi so preproste

je do nadaljnjega mogoče
ogledati po vnaprejšnjem
dogovoru od ponedeljka do
petka med 9. in 13. uro.
Vsak drugi torek v mesecu
pa bodo o predstavljeni te-

Ustvarjalci

časa

matiki pripravili tudi prispevke za e-obisk muzeja iz
domačega naslanjača oziroma pogovorne večere v živo,
če bodo veljavni ukrepi to
omogočali.

(41.

del)

Branka Smole
vse stvari." In kaj ima Branka rada in česa ne mara?
'Maram' delo z ljudmi in
zanje. Ne maram laži."
Karakter? "Nisem zagrenjen
človek, cenim vse stvari, ki so
me in me v življenju osrečujejo, izpolnjujejo. Tiste slabe
pa jemljem kot obvezne lekcije, ki mi kažejo pot."
Gledališki oder sameva,
dvorana je prazna? "Seveda
so težki časi, ampak tudi
taki trenutki nam morajo
predstavljati izziv. Nismo se
ustavili, pripravili smo virtualne Čufarjeve dneve in druge dogodke in se marsikaj
naučili. Koronavirus nas je

naučil, da nič ni samoumevno, in ko se vrnemo na oder
in v dvorano, bo gledališko
doživetje za nas večja vrednota kot kdajkoli prej.
In zasebno življenje? "Sem
mati dveh sinov. So skrbi in
je veselje. Starejši Tjaš mi je
sledil na radio (bil je tonski
tehnik), mlajši Lan Dan pa
na oder (kot baletnik). Na
Dunaj je odšel s petnajstimi
leti in tam živi že sedem let.
Tjaš se preživlja s turizmom, Lan Dan z umetnostjo. Torej, naj se nas koronavirus usmili in nam že
končno pusti delati in živeti."

VRTEC JESENICE
VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2021 ali kasneje
Vpis bo potekal preko pošte od 16.2. 2021 do 19.2.2021.
Vlogo pošljete na naslov Vrtec Jesenice,
enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
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Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne (v času odprtja enote vrtca), en
teden popoldne (od 13. do 20. ure).

Zanimivosti

Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko dobite na naši spletni
strani www.vrtecjesenice.si (vloga bo na spletni strani dostopna od 10. 2. 2021 dalje). Za
informacije se preko elektronske pošte lahko obrnete tudi na svetovalni delavki
(urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si, karmen.pogacnik@vrtecjesenice.si) ali pokličete na
upravo vrtca (04 583 6740).

VRTEC JESENICE

Vloge za vpis v vrtec
po pošti ali spletu

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH
OTROK
DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2021 ali kasneje
Vpis bo potekal po pošti
od 16. 2. 2021 do 19. 2. 2021.
Vlogo pošljete na naslov
Vrtec Jesenice, enota Angelce Ocepek,
Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne
(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldne
(od 13. do 20. ure);
PRILAGOJENI PROGRAM.
Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec
lahko dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si
(vloga je na spletni strani dostopna od 10. 2. 2021 dalje). Za
informacije se po elektronski pošti lahko obrnete tudi na
svetovalni delavki (urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si,
karmen.pogacnik@vrtecjesenice.si) ali pokličete na upravo
vrtca (04 583 6740).

DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM
VAS PRIČAKUJEMO!

Pomoč v stiski
V jeseniškem društvu Vzgon pomagajo
posameznikom, parom in družinam v stiski.
Svetovanje za ranljivejše skupine je brezplačno.

Vrtec Jesenice je objavil razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022. Kako bo ta
potekal, smo se pogovarjali z ravnateljico Vanjo Kramar.
Urša Peternel

v letu 2018, in 56 otrok,
rojenih v letu 2019. V čakalni vrsti je ostalo še 19 otrok,
rojenih v letu 2017, 16
otrok, rojenih v letu 2018,
in 48 otrok, rojenih v letu
2019. Med šolskim letom
smo lahko sprejeli vse otroke, rojene v letu 2017. Naknadno smo sprejeli še nekaj
otrok, rojenih v letih 2018
in 2019. V čakalni vrsti
ostaja še en otrok, rojen v
letu 2018, in 17 otrok, rojenih v letu 2019. Podatki

Kateri programi so razpisani za prihodnje šolsko leto,
je kakšna novost?
Za prihodnje leto so razpisani dnevni, poldnevni, izmenični in prilagojeni program, enako kot vsako leto.
Kako bo letos potekal vpis,
zaradi situacije najbrž na
daljavo?
Vpis bo letos potekal v času
od 16. do 19. februarja. Vloge bodo starši lahko natisnili s spletne strani vrtca. Poslali jih bodo lahko po pošti
na upravo vrtca ali po elektronski pošti na naslov, ki je
naveden v vabilu k vpisu na
spletni strani vrtca.
Ali se v novem šolskem letu
obetajo kakšne prostorske
posodobitve, dodatne igralnice?
Letos poleti bo izvedena
energetska sanacija enote
Angelca Ocepek na Cesti
Cirila Tavčarja 21. Zaradi
obnove enote bo varstvo
otrok organizirano v drugih
enotah Vrtca Jesenice.

Vanja Kramar, ravnateljica
Vrtca Jesenice
Kakšno je bilo stanje po lanskem vpisu, ste lahko sprejeli vse vpisane otroke?
V času javnega vpisa smo
lani prejeli 287 vlog. Od
tega smo lahko sprejeli vse
otroke, rojene v letih 2015
in 2016 (skupaj enajst
otrok), 53 otrok, rojenih v
letu 2017, 54 otrok, rojenih

Delo v oddelkih sicer
poteka v mehurčku,
brez združevanja
otrok iz različnih
oddelkov.
veljajo za vloge, oddane v
času javnega vpisa, smo pa
po lanskem javnem vpisu
prejeli še nekaj vlog za otroke, rojene v letih 2017,
2018, 2019 in 2020, ki
ostajajo v čakalni vrsti. Predvidevamo, da bodo za te
otroke starši ponovno odda-

li vloge v času javnega vpisa
za naslednje šolsko leto.
Koliko otrok imate v vrtcu
trenutno in kakšno je stanje
glede koronavirusa?
V Vrtec Jesenice je trenutno
vključenih 684 otrok. V tem
tednu (pogovarjali smo se
konec prejšnjega tedna, op.
a.) je dejansko prisotnih
sedemdeset odstotkov otrok.
Glede testiranja bi rada poudarila pozitiven odziv zaposlenih, saj so se prav vsi
odzvali na testiranje. Nekaj
zaposlenih je odsotnih še iz
časa, ko je bilo v vrtcu organizirano le nujno varstvo.
Pri zadnjem testiranju so
bili vsi zaposleni negativni
in močno si želim, da bi bilo
tako tudi v prihodnje. Testiranje zaposlenih nam lahko
v primeru pozitivnih testov
povzroči težave pri organizaciji dela vrtca. Opažamo,
da se pojavlja obolevnost
tudi pri otrocih, v tem primeru gre celoten oddelek v
karanteno. Delo v oddelkih
sicer poteka v mehurčku,
brez združevanja otrok iz
različnih oddelkov.

Urša Peternel
Društvo Vzgon, ki ima
sedež na Jesenicah, deluje
že štirinajst let. Kot je povedala predsednica društva
Veronika Šuštar, v društvu
pomagajo posameznikom,
parom in družinam v psihični stiski, še posebno ko je
stiska akutna in je potrebna
takojšnja pomoč.
"S ciljem pomagati čim večjemu številu prebivalcev,
razvijamo Terapevtski družinski center, kjer so svetovanja za ranljivejše skupine
ljudi brezplačna, ostali pa se
lahko vključijo v program po
subvencionirani ceni, saj je
naše glavno vodilo solidarnost," je poudarila.
V društvu sicer razvijajo različne programe, program
Skupaj premagajmo stisko
zajema psihološko svetovanje in psihoterapijo ter
vzgojno svetovanje za starše
in rejnike.
Delavnice Usmerjeni pogovori o odnosih izvajajo v
Varstveno-delovnem centru
na Jesenicah in v Radovljici, namenjen pa je odraslim
osebam z motnjo v duševnem razvoju. Hkrati nudijo
podporo tudi svojcem oseb
z motnjo v duševnem razvoju.
V letih 2018–2020 so izvajali delavnice za rejnike in
starše čustveno in vedenjsko
težavnih otrok in mladostnikov, ki jih je financiralo
ministrstvo za delo.

Seniorke so nazaj!
Dvakrat pokopano predstavo Bolj stare, bolj skeglane so seniorke iz Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice ponovno vrnile v življenje. Dekleta se ne dajo in pravijo: Takoj ko bo možno, gremo nazaj na
odrske deske, da predstavo končno uprizorimo.
Urša Peternel
Predsednica društva Vzgon
Veronika Šuštar
"Žal je bil projekt pilotni in
se je iztekel. Ker je bil program dobro obiskan, hkrati
pa se zanj zanima veliko
staršev, upamo, da bomo
dobili nove priložnosti za
financiranje in izvedbo tovrstnih delavnic," je povedala
Šuštarjeva.
V društvu pripravljajo tudi
seminarje za strokovne delavce na temo vedenjskih
težav, vodijo podporne skupine, se povezujejo s šolami,
centri za socialno delo, ljudsko univerzo in nevladnimi
organizacijami.
Društvo podpirajo občine
Jesenice, Kranjska Gora,
Bled in Radovljica, a kot pravi Šuštarjeva, se sredstva žal
iz leta v leto nižajo.
Zato so hvaležni za podporo
nekaterih družbeno odgovornih podjetij in posameznikov, ki društvu namenjajo
donacijo dohodnine.

Tik pred prvim valom epidemije so seniorke, skupina
veselih upokojenk z Jesenic
in okolice pod vodstvom
mentorice Nike Brgant v
Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice, začele ustvarjati
novo zabavno predstavo z
naslovom Bolj stare, bolj
skeglane. A jim je vaje in
načrt, da jo bodo premierno
uprizorile aprila lani, prekrižal koronavirus. Kar za

navijačice zatresle jeseniški
oder. A glej ga, zlomka, udaril je drugi val epidemije in
ponovno so morale sleči
navijaške drese. Vse je že
kazalo, da bo tokrat predstava zares dokončno pokopana. Toda dekleta, ki so v življenju vsaka zase premagala
že številne preizkušnje, so
tudi tokrat pokazala, da se
ne dajo. Pred tedni so tako
ponovno začele vaditi, tokrat
na način, ki je v teh časih
edini dovoljen ...

»Jaz pa moram televizijo poslušat s slušalkami,
ker tako vpijejo ...« je v komentar na Facebooku
zapisal mož ene od seniork Ivan Berlot, sicer
tudi sam jeseniški gledališki igralec.
nekaj mesecev je tako tekst
obležal v predalih, upajoč na
čimprejšnji konec epidemije.
In res, septembra so se
ponovno začele dobivati na
vajah v jeseniškem gledališču, odločene, da bodo
novembra kot ognjevite

Kot je povedala avtorica
predstave in režiserka Nika
Brgant, so seniorke usvojile
videokonferenco in sedaj
vadijo tekst na daljavo.
"Predvsem zato, da se vse
ne pozabi, ker je 'pavza' res
predolga. Takoj ko bo možno, gremo nazaj na odrske

deske, da dokončno in končno uprizorimo predstavo
Bolj stare, bolj skeglane,"
pravi Nika, ki s svojimi
seniorkami zdaj vadi nekajkrat na teden po videokonferenci. Tudi na daljavo je
veliko zabave in smeha,
sodelujoče pa vsako vajo
popestrijo s pozitivno žensko energijo.
Če ne drugače, bodo premiero pripravile poleti, nekje
na prostem, so odločene.
In o čem govori predstava?
»Po nekem čudnem naključju se na tribuni balinišča
začne zbirati prav prijetna
in predvsem raznolika skupina starejših gospa. Nekatere tam posedajo, ker je
bolje kot sedeti doma, druge
podpirajo moža ali prijatelja, tretje pridejo pogledat,
kakšni moški balinajo, ali pa
zgolj slučajno pridejo mimo
in se zapletejo v to prijetno
žensko družbo. Pa vendar je
balinanje dokaj dolgočasno.
Zato začnejo balinarje spodbujati. Mogoče bolj zato, da
bi jih moški opazili? Nekako

Avtorica predstave in
režiserka Nika Brgant
se začnejo zabavati na svoj
račun in vedno bolj razmišljajo o svoji 'navijaški karieri': o sloganu, o koreografiji,
o oblekah ...« vsebino razkriva režiserka.
Kot pravi, je tekst, ki ni preveč zahteven, nastajal sproti,
skozi improvizacijo, igralke
pa so v karakterje vključile
tudi veliko sebe.
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Zanimivosti

Še bomo potovali ...
Gašper Habjanič iz turistične agencije GTA Neptun Jesenice o tem, kako se s trenutnimi razmerami
soočajo v manjših turističnih agencijah, ali v teh časih sploh še kdo potuje in kakšni so obeti za
poletno sezono.
Urša Peternel
Kako se z epidemijo soočate
v manjših turističnih agencijah?
Prvi val je bil šok za vse, saj
na kaj takega nismo bili pripravljeni. Tako rekoč čez
noč smo morali zapreti poslovalnico, ena za drugo so
začele prihajati odpovedi potovanj in nekako smo se morali znajti. Ko so končno
sprejeli t. i. vrednotnice, je
bilo lažje. Nas je pa skrbelo,
kako bodo stranke te vrednotnice sprejele. A zares imamo krasne stranke in vsaki
posebej smo hvaležni za potrpljenje in razumevanje.
Vrednotnice so potovalni turizem dobesedno rešile pred
zanesljivim propadom. Če bi
agencije morale povrniti ves
denar za odpovedane aranžmaje, bi verjetno vsi propadli, od malih do največjih
turističnih podjetij. V našem
podjetju smo poleg likvidnosti ohranili tudi vsa delovna
mesta. Drugi val je bil za razliko od prvega nekako pričakovan. Od pomladi do jeseni
smo zmanjšali nekatere
stroške na minimum in se
pripravili na ta čas. Je pa res,
da smo glede na situacijo
čez poletno sezono relativno
dobro delali, reševala nas je
predvsem Grčija, pa tudi Hrvaška.
Za koliko so se zmanjšala
potovanja?
Lansko leto bi takole na pamet in glede na naš promet
ocenil, da so se potovanja
zmanjšala za sedemdeset odstotkov, morda celo več. Ta
trenutek potuje morda le peščica ljudi, pa še to gre bolj
za poslovne poti. Turizem
zaradi tega ni zamrl, mi delamo s polno paro. Že novembra so prišle prve ponudbe s
popusti za zgodnje rezervacije, to je pozimi za nas vedno
najbolj aktualno. Smučanje
se letos žal ne prodaja, daljna
potovanja tudi bolj slabo,
tako da smo osredotočeni v
glavnem na poletno sezono.
Računamo, da bi lahko že za
prvi maj prodali nekaj aranžmajev, a to je odvisno od
ukrepov v naši državi. Za poletne mesece sem prepričan,
da bomo lahko potovali, kot
smo lahko lansko poletje.
Kako ste poslovno preživeli
lansko leto?
Rekel bi, da smo jo še kar
dobro odnesli. Opažam, da
ljudje pri nas cenijo oseben
pristop in kvalitetno svetovanje. Upam si reči, da nas to
v teh časih rešuje, saj ljudje
pri nas čutijo varnost. Prebrodili smo že številne viharje
in še vedno smo tukaj. Marsikaterega poklica se človek
lahko nauči v nekaj mesecih,
pri nas je drugače. Znanje

pridobivam že dvajset let in
še vedno se učim. Agencija
Neptun je družinska agencija z več kot 20-letno tradicijo, podjetje je ustanovil moj
oče in gre iz roda v rod. Mi
dejansko živimo to, kar delamo. Sami ogromno potujemo, že v otroštvu sem ogromno potoval in to se pozna,
saj je najlažje svetovati iz lastnih izkušenj. Zadnjih deset let vsako poletje obiščemo kakšen nov grški otok,
nov hotel ali kamp na Jadranu. Odkar imava z ženo
otroka, sem se izpopolnil še
za družinska potovanja. Z
ženo, ki je tudi del naše ekipe, sva skupaj in vsak zase
videla že lep del sveta. Bili
smo na primer na Maldivih,
na Tajskem, Kanarskih otokih, po praktično vseh koncih Sredozemlja, na Floridi,
v Mehiki, na Portugalskem,
Madeiri, Irskem, po številnih evropskih prestolnicah
in še kje. Če želiš potovanja
prodajati, moraš najprej
sam potovati. To je moj
moto. Dejansko nam je najbolj pomembno, da se stranka z dopusta vrne zadovoljna. Morda se sliši klišejsko,
ampak opažam, da je to največje zagotovilo za uspeh na
dolgi rok. Držimo se načela,
da stranki med svetovanjem
pošteno povemo, kakšno
kvaliteto lahko pričakuje od
določenega hotela, kaj od določene destinacije. Rek
"malo denarja, malo muzike" v turizmu še kako velja.
Včasih ljudje vidijo lepe fotografije v katalogu, ne vedo
pa, kakšna je realna slika.
Zato smo tukaj mi, da ločimo zrno od plevela in svetujemo glede na pričakovanja.
Imamo tudi dobre dolgoletne odnose s poslovnimi
partnerji, ker smo pošteni
partnerji in se držimo dogovorov. Ko pride do težave,
kar je normalno, da se kdaj
zgodi, nam dolgoletni partnerji (organizatorji, hotelirji, prevozniki) gredo na roke,
kolikor se le da. Pogodbe
imamo tako s praktično vsemi slovenskimi organizatorji in hotelirji kot s številnimi
znanimi tujimi korporacijami. Naš najbolj znan in izjemno kvaliteten tuji partner
je nemški TUI, ki ne da pogodbe vsaki agenciji, saj je
treba imeti za sabo več let
dobrega poslovanja in referenc. Je pa izjemno dober
partner, z dobrimi pogoji in
zagotavlja kvaliteto, ki se odrazi tudi pri reševanju iz zagat, ki jih je povzročila koronakriza. To je zelo pomembno tudi za stranke. Včasih se
na primer kakšne zadeve
skladno s splošnimi pogoji
ne da rešiti oziroma se stranka praviloma ne bi mogla
izogniti težavam ali stroškom. Tukaj nam pride prav

Gašper Habjanič
dobro ime in zgodovina dobrega poslovanja. Poleg tega
imamo v ponudbi res vse,
kar obstaja. To pomeni vse
produkte vseh slovenskih in
tujih organizatorjev, popolnoma vse hotele od blizu in
daleč ter vse aranžmaje s poletom z Brnika in tujih letališč. Pogodbo imamo na primer tudi z znano mednarodno agencijo Booking.com,
kar je morda nekoliko nenavadno, ampak pri nas je vse
mogoče. Tako imamo možnost isti produkt preveriti
na vseh možnih kanalih in
dobiti najboljšo ceno, kar obstaja. Ko je bila na primer
ekonomska kriza, nekateri
ljudje niso imeli denarja za
počitnice v hotelu, zato smo
našli zaupanja vrednega tujega partnerja in ponudili
veliko izbiro zasebnih apartmajev na Jadranu na svoji
spletni strani pod blagovno
znamko Hiša na morju
(www.hisanamorju.si).
Kako kaže za letos, ali že ponujate kakšne aranžmaje?
Za letošnjo poletno sezono
prodajamo počitniške aranžmaje po t. i. "first minute"
cenah že od novembra. Izbira destinacij in hotelov je nekoliko manjša kot prejšnja
leta. Zdaj je največ interesa
za poletne počitnice na Jadranu in Mediteranu. S pole-

ti z Brnika so na voljo vse
klasične destinacije, ki jih
prodajamo že vrsto let: Grčija, Turčija, Tunizija, Egipt,
Španija, Severni Ciper. S tujih letališč pa imamo na dlani praktično ves svet. Trenutno je zanimiv recimo Zanzibar, ker je na zelenem seznamu. Ljudje sicer trenutno
zelo malo potujejo, kar je razumljivo, saj smo v naši državi "zaprti" na občine. Če to
ne bi bil problem, se da čisto
lepo potovati marsikam. Seveda pod pogojem, da opravimo hitri ali PCR-test za covid, ki mora biti negativen.
Prav tako test opravimo ob
vrnitvi domov in se tako izognemo karanteni. Kdor si
zares želi potovati, se tudi v
tem času to da, vendar pod
določenimi pogoji in z malo
več poguma.
Kako so se spremenili pogoji rezervacij, kako je s predplačili, odpovedmi …?
Glede na situacijo so številni
hotelirji in organizatorji
temu primerno prilagodili
pogoje poslovanja. Veliko
aranžmajev se da rezervirati
tako, da stranka vplača samo
deset odstotkov avansa (do
sedaj je bil pogoj običajno
30–40 odstotkov avansa),
hkrati pa nudimo možnost
odpovedi brez navajanja razlogov do dva tedna pred odhodom. Pogoji se v nekaterih
podrobnostih razlikujejo glede na destinacijo oziroma
organizatorja. Če torej pred
odhodom pride do situacije,
ko ne bi želeli tvegati ali iz
kakršnih koli razlogov oziroma omejitev ne bi mogli potovati, lahko aranžma odpovemo, pri čemer se kupnina
stranki povrne v celoti (organizator v nekaterih primerih
obdrži le 20 evrov administrativnih stroškov). Taki pogoji veljajo za večino ponudb
na Jadranu in v Mediteranu s
poletom z Brnika, kakor tudi
za številna potovanja kamorkoli po svetu s poletom z
bližnjih tujih letališč.

Juliana Trail ena
najboljših poti
Popotniški vodnik Lonely Planet je krožno
daljinsko pot Juliana Trail, ki poteka tudi skozi
jeseniško občino, uvrstil med najboljše
pohodniške poti na svetu za leto 2021.
Urša Peternel
Pohodniški vodnik Lonely
Planet že nekaj let izbira
najboljše pohodniške ture
po svetu. Letošnje "epske"
poti so razvrstili glede na to,
ali gre za klasične daljinske

da razkaže najbolj razgibano in očarljivo ruralno plat
države, pot si utira po Julijskih Alpah, pri čemer se
sprehodimo mimo zakotnih
vasic in ledeno modrih ledeniških jezer," so opisali slovensko pohodniško pot, ki

Vodnik po poti Juliana Trail, ki ga je mogoče kupiti tudi na
TIC Jesenice

Na območju občine Jesenice potekata druga in
tretja etapa Juliane Trail, in sicer po trasi (Dovje)–
Plavški Rovt–Planina pod Golico–po Stari rudni
poti–Murova–Razgledna pot–Ukova–Trg Toneta
Čufarja–Stara Sava–po trasi enotirne železnice do
Slovenskega Javornika–čez Savski most–Lipce–
Dobravsko polje– (Žirovnica).

pohodniške poti, nove pohodniške poti, starodavne romarske poti in podobno.
Med najboljše nove pohodniške poti so tako poleg
poti Paparoa Track na Novi
Zelandiji in Coast Paths v
Združenem kraljestvu uvrstili tudi slovensko pot Juliana Trail.
"S krožno potjo okoli Triglavskega narodnega parka,
kjer je doma najvišji vrh Slovenije, je 270-kilometrska
Juliana Trail urejena tako,

poteka tudi skozi jeseniško
občino.
Pot poteka skozi doline, čez
prelaze, skozi gozdove, urbana središča, samotne planote in ob rekah Savi in
Soči. Lani jeseni so jo razširili s prvotnih 16 na dvajset
etap in tako je dolga že 330
kilometrov. Povprečna dolžina etape je 17,5 kilometra
oziroma od štiri do pet ur
hoje. V večini etap lahko pohodniki opazujejo najvišjo
slovensko goro Triglav.

Fotografije v izložbi Dolika

AGENCIJA NEPTUN D.O.O., DELAVSKA ULICA 1, JESENICE

V izložbi razstavnega salona Dolik so do 17. februarja na
ogled izbrane fotografije z regijskih tematskih fotografskih
delavnic. Organizatorji razstave so Fotografsko društvo Jesenice, jeseniška območna enota JSKD in Dolik.
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Vsak trud se na koncu izplača
Zdravnica Tamara Levičnik, specialistka dermatovenerologije, je v Slovenijo iz Bosne in Hercegovine prišla pred petnajstimi leti. Zaposlila se je v Splošni
bolnišnici Jesenice, kjer je, kot pravi, zadihala s polnimi pljuči in na novo začela svojo življenjsko in strokovno pot.
Marjana Ahačič
Tudi ugledna zdravnica specialistka Tamara Levičnik je
– migrantka, so ob mednarodnem dnevu migrantov
poudarili na Slovenski karitas, kjer so njeno zgodbo
predstavili kot eno tistih, ki
jim k sreči lahko rečemo
zgodba o uspehu. Ob tem so
posebej poudarili, da imajo
migranti znotraj Evropske
unije, zlasti tisti, ki prihajajo
iz držav zunaj EU, med pandemijo covida-19 pomembno vlogo pri tem, da za
družbo pomembni sektorji
delujejo naprej.

Njeno mesto je ni
potrebovalo
Tamara Levičnik pravi, da je
razlogov, zaradi katerih se je
pred petnajstimi leti odločila
za odhod iz rodne Banjaluke, več. "Prvi je zagotovo stanje zdravstvenega sistema v

ro premislila, odtehtala vse
pluse in minuse in se odločila, da poskusim v Sloveniji," se spominja.

Ni pomembno, od kod si
Pred prihodom v Slovenijo
se ni ukvarjala s tem, kakšen
odnos bodo do nje kot tujke
imeli v novi domovini. "Pred
petnajstimi leti je bilo v
mojem mestu, Banjaluki,
več priseljencev iz drugih
mest, zaradi vojne. Tujcev v
dobesednem pomenu ni bilo
veliko. Bosna je vedno bila
emigrantska, ne imigrantska
dežela. Moj odnos je bil približno enak kot danes do
vseh. Kdor je človek, ne glede na karkoli, je pri meni
dobrodošel. Nisem pa preveč
marala tistih, ki se niso hoteli 'vključiti' v sistem življenja
Banjaluke. O tem, kakšen bo
odnos do mene tukaj, pa
sploh nisem razmišljala.
Vedela sem le, da moram

»Vedno povem, da sem iz Banjaluke. Nato pa
morda dodam, da iz srbskega dela Bosne. Sicer
sama zase rada rečem, da sem alpska Srbkinja,
ta definicija mi je zelo simpatična.«
Bosni, ki bi se lahko končalo
z družinsko tragedijo. Obenem me je resno skrbela
nestabilna splošna in finančna situacija, ki žal praktično
enaka ostaja tudi danes."
Ni še dopolnila trideset let,
ko je kot druga v svoji generaciji opravila specialistični
izpit, a je njeno mesto kot
specialistke ni potrebovalo.
"Lahko bi še naprej kot asistentka na medicinski fakulteti delala s študenti, a ker
politično nikoli nisem bila
aktivna, nisem imela 'pravega zaledja', da bi dosegla
svoj cilj. Na tak način ga niti
ne bi želela. Tedaj sem dob-

»Prišla sem na Jesenice, v bolnišnico, kjer
delam; in tisti trenutek sem zadihala, ustvarila
svoj mali mikrokozmos, se sprostila in začela
svojo pot.«

poskusiti uspeti. Pa bo, kar
bo. Vso svojo energijo sem
vložila v to."

Velika razlika
Ko je prišla, se ji je Slovenija
zdela predvsem napredna,
čista, precej bolj razvita kot
Bosna. "Moja mama je bila
ob svojem prvem obisku pri
meni najbolj navdušena nad
tem, da ima vsaka hiša urejeno fasado. Se pa dobro
spomnim, da so mi pred
odhodom govorili, da se tu
ne bom dobro počutila, ker
da so Slovenci bolj hladni
kot mi. Takrat sem odmah-

Najprej je nasmeh

Tamara Levičnik, specialistka dermatologinja, že petnajst
let živi in dela v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič
nila z roko, a se mi je kasneje res zgodilo, da se v določenem obdobju tu nisem
počutila dobro, zaradi drugačnih navad in medosebnih odnosov. K sreči to ni
trajalo dolgo. Prišla sem na
Jesenice, v bolnišnico, kjer
delam; in tisti trenutek sem
zadihala, ustvarila svoj mali
mikrokozmos, se sprostila
in začela svojo pot."

Ne skrbite, mi smo
navajeni
Pove še, da je prihod na Jesenice doživljala kot veliko prednost, sploh ko ji je v Slovenijo sledil tudi sin in tu začel
hoditi v prvi razred. "Učiteljici sem povedala, da sicer
razume, a ne govori slovensko. In ona je bila prva, ki je
rekla: Ne skrbite, mi smo
takih otrok navajeni. Res ni
bilo problema in zaradi tega
sem bila zelo vesela. Pri delu
pa mi pomeni veliko, da me
številni pacienti sprejmejo
kot 'svojo' v smislu multikulturalnosti, se mi zdi, da tudi
njim. Kar je lepo. Tudi 'slovenski' pacienti pravijo, da
jim je moj odnos, da sem

topla, ljudska, všeč in si želijo, da bi bilo takšnih zdravnikov več ... Se pa trudim pri
vsakem, ne glede na to, od
kod je. Hvaležnost in uspešno rešene težave so mi največja nagrada."

Jezik največja težava
Ob prihodu je tudi njej največjo oviro predstavljal prav
jezik. "Ampak ko sem zbrala pogum in spregovorila,
sem videla, da mi dobro gre
in da se mi ne smejijo. Čeprav se seveda sliši moj
naglas. Tega ne morem
dokončno odpraviti, kljub
trudu. Podobno je tudi pri
dvomestnih številkah,
moram se dobro skoncentrirati, da jih v svoji glavi obrnem in postavim na pravo
mesto. Spomnim se tudi, da
mi je bilo nerodno, ko sem
prvič šla v trgovino ... Še
danes nekateri pacienti ob
pregledu ugibajo, od kod
sem. Ob prihodu v Slovenijo
sem se sicer vpisala na tečaj
na Filozofski fakulteti za tujce, zdelo se mi je, da bom le
na takšen način uspešno
vodena skozi jezik."

Se pa strinja, da je pri komunikaciji s pacienti – pa tudi
sicer – pomembno še mnogo več kot le znanje jezika.
"Najprej je nasmeh (ki se
zdaj skozi masko ne vidi) in
dobro jutro, pa vprašanje,
kaj bo dobrega ... Nato se
počasi začne pogovor. Podobno kot zdravniki so tudi
pacienti med seboj različni,
ampak z večino imam zelo
lep odnos. So tudi takšni, ki
so zahtevni, odrezavi, celo
nesramni ... in mi odvzamejo kar dosti energije. A najbolj pomembno je, da zaupajo, da bom dala svoj maksimum, ko gre za njihove
težave, tako po človeški kot
po strokovni plati. Ko to
začutijo, gre odnos v smislu
reševanja težav brez težav."

Rada ima naravo
V Sloveniji ji je najbolj všeč
narava. Pa to, da so pri nas
hribi, jezera, morje in slikovita mesta tako blizu drug
drugemu. "Tudi čistoča
dežele in spoštovanje praktično vseh prebivalcev do
narave. Pa prekmurska
gibanica in skupina Siddharta," doda s širokim nasmehom.
Lepo se ji zdi, da so njeni
domači v Bosni ponosni
nanjo. "Sploh mama. Zdaj
obiskuje tečaj slovenščine v
Banjaluki in tudi tam včasih
sliši kakšno pohvalo o meni
kot zdravnici, kar jo zelo
razveseli in tedaj poka od
ponosa. Žal zaradi trenutnega stanja že dolgo nisem
bila doma, običajno pa grem

od dva do trikrat na leto,
med počitnicami. Zgodi se
tudi, da imam slovensko
besedo na jeziku prej kot
svojo materno in si moram
vzeti nekaj sekund ter prebrskati po svojih sivih celicah,
da se spomnim prave besede v srbščini."

Veliko sprememb,
a ne na bolje
Pove še, da se je v času,
odkar je odšla, v njeni domovini veliko spremenilo, a žal
ne na bolje. "Nestabilna
situacija, politične borbe,
finančna negotovost, brezposelnost ... zdaj je tudi veliko migrantov. Ljudje odhajajo, Bosna stagnira ali celo
gre nazaj. Žalostno, ker je
lepa dežela s številnimi kvalitetami in dobro hrano."
Kljub temu je ponosna na
svojo domovino. "Vedno
povem, da sem iz Banjaluke. Nato pa morda dodam,
da iz srbskega dela Bosne.
Sicer sama zase rada rečem,
da sem alpska Srbkinja, ta
definicija mi je zelo simpatična."
In če bi se zdaj, kot ugledna
strokovnjakinja z lepo kariero in kupom izkušenj, lahko
vrnila v čas pred petnajstimi
leti, bi sebi, takrat mladi
zdravnici, Tamari, ki je iz
Bosne prišla v Slovenijo,
svetovala takole: "Draga sestra, samo pogumno najprej,
sledi svojim sanjam, ne
odnehaj, kar koli se zgodi.
Ne ustavljaj se. Ne oziraj se
nazaj, glej le naprej in nadaljuj. Vsak trud se na koncu
izplača ..."

Vabijo ustvarjalce,
ki bi bili radi podjetniki
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske tudi letos pripravlja projekt
Ustvarjalni podjetnik, namenjen podjetnim ustvarjalcem.
Urša Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske vabi vse, ki radi
ustvarjajo, k sodelovanju v
projektu Ustvarjalni podjetnik. Osnovni namen projekta je namreč pomagati
ustvarjalcem stopiti na pot
podjetništva in hobije spreminjati v poslovne priložnosti. "V sklopu projekta bomo
ustvarjalcem pomagali pri
ureditvi ustreznih statusov

za prodajo, zanje organizirali različne izobraževalne
delavnice, jim omogočili
prodajo v okviru različnih
dogodkov, pripravili promocijski katalog in vzpostavili
povezovanje z drugimi
ustvarjalci. Za vsakogar se
bo našla kakšna zanimiva,
poučna in tudi donosna
aktivnost," je povedala
Urška Luks.
Letos bodo v projektu povezovali ustvarjalce iz občin

Gorje, Jesenice, Kranjska
Gora in Radovljica, to je
občin, ki so s sofinanciranjem v letu 2021 projekt podprle. Uvodna predstavitev
projekta bo potekala v četrtek, 18. februarja, ob 17. uri
na aplikaciji Zoom. Udeležba v projektu je brezplačna.
Vse dodatne informacije so
na voljo na elektronskem
naslovu urska.luks@ragor.
si ali telefonski številki 04
581 34 17 (Urška Luks).
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Otroke reševali z ledu
Jelenkamna
Urša Peternel
Gorska reševalna služba
(GRS) Jesenice je konec januarja izvedla reševalno intervencijo na Jelenkamnu
nad Jesenicami. V strmem,
deloma kamnitem predelu
markirane poti sta namreč
obuti v neprimerno obutev
obtičali dve jeseniški učenki, ki sta se na turo podali z
namenom individualne izvedbe športnega dneva. Gorski reševalci so ob izvedbi
intervencije opazili še večje
število učencev, ki so jih
opozorili na neugodne snežne razmere in jih skupaj z
omenjenima učenkama varno pospremili v dolino.
"Avantura se je za omenjene učence srečno končala,
prav lahko pa bi bile posledice za udeležence manj ugo-

dne. Gorski reševalci zato
obveščamo in opozarjamo
vse, ki se podajajo v naravno
okolje, da so razmere marsikje še vedno zimske. Še posebej opozarjamo odgovorne na osnovnih in srednjih
šolah, ki zaradi pouka na
daljavo tudi izvedbo športnih dni za učence izvajajo
'na daljavo'. V navodilih
učencem naj upoštevajo trenutne razmere in za izvedbo
športnih aktivnosti v naravi
učencem predlagajo aktiv-

ustrezno opremljeni. Predvsem imamo v mislih primerno obutev in oblačila.
Tudi poti v gozdovih Mirce
in Mežakle so namreč strme, izpostavljene in zato
lahko tudi nevarne. Športni
copati za pohod v takšno
okolje v danih razmerah nikakor niso primerna obutev,
kar je jasno pokazal tudi primer prej omenjenih učenk.
Na srečo sta bili ti vsaj kolikor toliko primerno oblečeni, kar je tudi pomemben
dejavnik v zimskih razmerah, še posebej glede na dejstvo, da so tako dnevne kot
tudi nočne temperature nizke," je dejal Babič.
Opozorilo o ustrezni opremljenosti velja za vse, ki se
podajajo tudi višje v hribe.
"Pozivamo obiskovalce gora,
naj upoštevajo opozorila in v

nosti na način, da ne bo
ogroženo njihovo zdravje in
ne nazadnje tudi življenje,"
je opozoril predsednik GRS
Jesenice Andrej Babič.
Kot je dejal, je marsikje v
višjih legah še precej snega,
kar pomeni, da so razmere
povsem zimske.
"Gorski reševalci zato apeliramo na vse pohodnike, naj
poskrbijo predvsem za svojo
varnost in naj se v naravno
okolje, glede na naravo in
zahtevnost poti, podajo le

Športni copati z gladkim podplatom niso
primerna obutev za planinarjenje niti poleti, kaj
šele pozimi. Prav tako za hribe niso primerna
rešitev v zadnjem času še posebej popularne
derezice, ki se z elastiko zapnejo čez obutev,
poudarja Andrej Babič.

Foto: GRS Jesenice

V ledu na Jelenkamnu so konec januarja obtičali učenci, ki so morali opraviti individualni zimski
športni dan. V dolino so jih pospremili gorski reševalci.

Gorske reševalce sta na pomoč poklicali učenki, ki sta v
neprimerni obutvi obtičali v ledu Jelenkamna.
hribe zahajajo le popolno
opremljeni, še posebej naj
ne pozabijo na t. i. lavinski
trojček (plazovna žolna, sonda in lopata). Seveda tudi
popolna opremljenost še ne
zagotavlja varnosti, saj je
opremo treba znati uporabljati. Zato priporočamo, da
se obiskovalci gora, ki še nimajo znanja in izkušenj,
udeležijo osnovnih tečajev,
ki jih organizirajo posame-

zna društva gorske reševalne službe, planinska društva
in v zadnjem času tudi številni planinski in gorski vodniki, ki se s tem profesionalno ukvarjajo – čeprav žal
trenutna situacija s covidom-19 izvedbo tovrstnih
tečajev precej omejuje. Na
teh tečajih bodo pridobili
osnovna znanja o uporabi
opreme in tudi o ostalem,"
je še dodal Babič.

Foto: Domen Jančič

PREDSTAVE ŽELEZARJEV
ZA ČISTO DESETKO

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.

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.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

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

Hokejisti Jesenic so ujeli izjemno formo v Alpski hokejski ligi. Neporaženi so vse od 9. januarja 2021.
V tem času so nanizali deset zaporednih zmag in so trenutno tik pod vrhom ligaške razpredelnice.
Če bodo nadaljevali s takšnimi predstavami, jim neposredna uvrstitev v četrtfinale ne uide.
Železarje v zadnjem času krasi izredna borbenost in učinkovitost. Obramba, na čelu z vratarjem
Žanom Usom, prejema zelo malo zadetkov. V zadnjem obdobju v povprečju le dva na srečanje. Še
bolj kot obramba pa navdušuje učinkovitost rdečih v napadu. Od 9. januarja naprej so nasprotnikom nasuli kar 44 zadetkov oziroma 4,4 zadetka povprečno na tekmo.
Ekipa deluje zelo homogeno. Vsak izmed hokejistov daje svoj doprinos k uspehom, še posebej pa
navdušuje napad Tomaževič–Sodja–Jezovšek, ki je trenutno najbolj učinkovit napad lige. Nič čudnega ni, da omenjeno trojico marsikdo že primerja z legendarnim jeseniškim napadom TSJ (Tičar–Sabolič–Jeglič).
Po tednu dni premora čaka hokejiste Jesenic še šest tekem v mesecu februarju. Med 15. in 21. 2. se
bodo odpravili na tri gostovanja v Avstrijo in Italijo, zatem pa jih čakajo tri zanimiva domača srečanja.
Preostale tekme v mesecu februarju:
Torek, 16. 2. 2021, ob 19.00: Steel Wings Linz–HDD SIJ Acroni Jesenice
Četrtek, 18. 2. 2021, ob 20.30: SHC Fassa Falcons–HDD SIJ Acroni Jesenice
Sobota, 20. 2. 2021, ob 20.30: S. G. Cortina Hafro–HDD SIJ Acroni Jesenice
Torek, 23. 2. 2021, ob 20.00: HDD SIJ Acroni Jesenice–Red Bull Hockey Juniors
Četrtek, 25. 2. 2021, 20.00: HDD SIJ Acroni Jesenice–Rittner Buam
Sobota, 27. 2. 2021, ob 17.15: HDD SIJ Acroni Jesenice–Migross Supermercati Asiago Hockey

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1= T, 2= N, 3= C, 4= B, 5= I, 6= L, 7= A, 8= O, 9= E), od
leve proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz
prejšnje številke je PRAČLOVEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je Avto Svetina strokovna pomoč pri ODKUPU, PRODAJI, PREPISU VOZIL, Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski
Javornik, www. www.avto-svetina.com. Nagrajenci so: 1.
pranje osebnega vozila + majica: Polona Kalan, Jesenice; 2.
pranje osebnega vozila + okvirčki za registrsko tablico: Ervin
Ambrožič, Zgoša; 3. pranje osebnega vozila: Olga Sonc,
Moste. Za nagrade pokličite Avto Svetina, tel. 041 639 288.

Sirovi štruklji
V sklopu projekta KUHAM DOMAče je Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k iz Mojstrane pripravil
sirove štruklje.
Urša Peternel

ga v posodo in premažemo z
oljem. Nato naj počiva vsaj
1–2 uri. Še boljše bo, če počiva čez noč.
Pred izdelavo štruklja pripravimo nadev. Skuto, kislo
smetano, jajce in sol dobro
premešamo in poskusimo,
ali je dovolj slano. Pri mešanju si lahko pomagamo s
paličnim mešalnikom.
Spočito testo prestavimo na
pomokani prt in začnemo
raztegovati. Raztegujemo ga
od sredine navzven. Nadev
namažemo na testo. Nato ga
začnemo zvijati, pri čemer
si pomagamo s prtom. Nato
štrukelj razdelimo na primerno velike kose, zavijemo
v pomokano ali naoljeno
aluminijasto folijo in zavijemo strani kot bombone.
Surove štruklje damo v vrelo
slano vodo in kuhamo vsaj
20 minut. Čas kuhanja je
odvisen od debeline štruklja.
Pred serviranjem pregrejemo ocvirke in jih polijemo
čez štruklje.

Za sirove štruklje po receptu
Gašperja Zime potrebujemo: za testo: 25 dag mehke
bele moke (tip 500), 1,5 dl
mlačne vode, 0,03 l olja, 0,03 l
kisa, sol.
Za nadev: 75 dag skute, 1 dl
kisle smetane, 2–3 jajca, sol.
Priprava: Najprej se lotimo
priprave testa. V posodo
damo moko, olje, kis in ščepec soli. Ko začnemo mesiti
– to lahko počnemo ročno
ali z mešalnikom s kljuko –
postopoma dodajamo mlačno vodo, dokler testo ne
postane gladko in mehko.
Navedena količina vode je
okvirna, po potrebi jo lahko
dodajamo še več. Ko je testo
pripravljeno, ga razdelimo
na dva hlebčka ali več. Damo

Projekt KUHAM
DOMAče se nadaljuje
tudi letos, delavnice
potekajo na daljavo.

Foto: arhiv RAGOR

Sudoku s končno rešitvijo

Sponzor križanke je kava bar CAFE ČEDO, ams International, d. o. o , Cesta Cirila Tavčarja 6b, Jesenice. V februarju praznujejo štirideseto obletnico odprtja lokala, a jo je tudi njim zagodla pandemija in so v skladu z navodili zaprli vrata. Upajo,
da jih bodo lahko čim prej ponovno odprli. Podarjajo tri nagrade: zapitek v vrednosti 30, 20 in 10 evrov. Nagrade bodo
nagrajenci lahko izkoristili po ponovnem odprtju lokala, takrat pokličite GSM 031 600 690.
SESTAVIL:
CVETO
ERMAN
ŽENSKA, KI
POTUJE IZ
KRAJA V
KRAJ

POGLAVAR
VZHODNE
CERKVE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

OZEK IN
TANEK
KOS BLAGA

SKRIVEN
NAČRT,
NAKANA

IVAN
HOČEVAR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 22. februarja 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
RUSKI VLADARSKI
NAZIV

15

KOTANJA
Z VODO ZA
RIBE
RUSKO
MOŠKO IME
ITALIJANSKA
SLIKARKA
(MAURA)
LETALSKI
VIJAK PRO
PELER
PREBIVALCI
AMERIKE

IVAN
TAVČAR

18

KDOR LOVI
ŽABE

BRANE
DOLHAR

ANGLEŠKII
DRAMATIK
(JOHN, ŽIVITE
KOT SVINJE)

11

IME IN
PRIIMEK
SAKSOFONISTA IZ
RADOVLJICE
NINA
GAZIBARA

KEMIJSKI
ZNKA ZA
LANTAN

GL. MESTO
ITALIJE

TOPOVSKI
IZSTRELEK

BLAZINJAK IZ
ORIENTA

POSTAVKA,
TRDITEV

VRLINA,
KREPOST

OSEL
(PRIMORSKO)

OBMORSKO
MESTO
FRANCOSKA
PEVKA
(GUYLENE)

7

BOG.USODE
V RIM. MITOLOGIJI
PISATELJICA
PEROCI

6

17

7

12

8

1

5

18

8

9

14

POL BOG IN
POL ČLOVEK
V GER. MIT.
ANTIČNI
BEOCANI

10

19

11

18

12

14

PRIP. ITALS..
PLEMENA

ENAKA
VOKALA
R. KRAJ PIS.
ERNESTA
HEMINGWAJA

1

OTOK V JADRANSKEM
MORJU

12

3

MORSKA
RIBA,
PODOBNA
SARDELI
KRATICA ZA
ITALIJANSKO
RADIO IN TV

AVTO IN
LETALO V
ENEM

POGOJNI
VEZNIK

STAR IZRAZ
ZA BANTUJCE V JUŽNI
AFRIKI

16

POMLADAN
SKI MESEC

ANTON
AŠKERC

NATRIJ

13

VPIHOVANJE

GRŠKA ČRKA
PIJAČA
IZ ZRN
KAVOVCA

5

FILMSKA
ZVEZDA
(ANGL.)

IME NAŠE
SMUČARKE
ŠTUHEC

5

9

STREMUH,
POVZPETNIK

15

BIVALIŠČE
UMRLIH

LINA OLIN

19

17

4

PRSNI KOŠ

16

6

SPODNJI DEL
POSODE

10

RIŽEVO
ŽGANJE

JANEZ
OMAHEN

LATVIJSKI
PISATELJ IN
DRAMATIK
(ADOLF)

SLOVARČEK:

PAZITE NASE
IN DRUGE, DA
PREŽIVIMO
ZDRAVI
DEL KNJIGE

RAZDALA, KI
SE DOSEŽE
PRI
STRELJANU

GROBO
DOMAČE
SUKNO

KDOR ŽIVI
OD RENTE

3

DVIGALO

14

TRIZLOŽNA
PESNIŠKA
STOPICA

AFRIŠKA
DRŽAVA Z
GL. MESTOM
LUANDA

14

TEKMOVALEC STRATEGIJA
V SKIFU

KONICA

PREGOVOR

OROŽNIK
(NEKDAJ)

2

OVČJI
SAMCI

ZAOBLJEN,
OKROGEL
PREDMET

PRITISK

SVATBA
PREBIVALKA TERMALNO
KOPALIŠČE
IRSKE
V TUHINJSKI
DOLINI

13

4

PETDESET
LET STARA
ŽENSKA

KAVA BAR
CAFE
ČEDO NA
JESENICAH
ŽE 40 LET

1

STAREJŠI TIP UPAMO, DA
AVTOMOBILA SE KMALU VIZNAMKE
DIMO V ŽIVO
CITROEN
NA KAVICI

ZAGOZDA

2

KRAJ NA
DUGEM
OTOKU

10

ARDEN: angleški pisatelj (John), ISRAEL: italijanska slikarka Maura, LAUR: francoska pevka (Guylene), ALUNANS: latvijski pisatelj (Adolf),
KOMOLČAR: povzpetnik, AEROKAR: avto in letalo v enem, SALI: kraj na Dugem otoku , ANA PEST: trizložna pesniška stopica

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 3 / 2021
PP. 124, 4001 KRANJ

15

Jeseniške novice, petek, 12. februarja 2021

Zanimivosti

Na Jesenicah snemajo
nov celovečerni film
Konec januarja so na Jesenicah začeli snemati nov slovenski celovečerni igrani film Zbudi me
režiserja Marka Šantića. Film je Šantićev tretji celovečerec, posneli pa naj bi ga v 32 snemalnih dneh.
Alenka Brun
Glavni junak filma je Rok,
ki se zaradi začasne izgube
spomina iz idiličnega turističnega kraja vrne v mesto
svojega odraščanja. Ne spominja se dekleta Rine ne
svoje problematične preteklosti. Medtem ko si prizadeva, da bi svojega mlajšega
brata Jureta zaščitil pred slabo družbo, se je prisiljen ponovno soočiti z nekdanjim
življenjem.
Spomnimo: Scenarij za film
Zbudi me sta napisala Goran Vojnović in Sara Hribar,
sodeloval pa je tudi režiser
filma Marko Šantić. Žanrsko je film drama, ki skozi
začasno izgubo spomina
skozi glavni lik raziskuje odnos do ksenofobije. Čeprav
je film postavljen v slovenski prostor, je zgodba univerzalna. Vlogo Roka so v
filmu zaupali Juretu Henigmanu, Rine pa Živi Selan.
Za glavni snemalni lokaciji
so filmarji izbrali Bled in Jesenice, nekaj malega bodo
snemali tudi v Kamniku in v
Ljubljani, vendar se bistvo
zgodbe odvija prav v gorenjskem 'mestu jekla in narcis'.
Že lani junija so tudi avdicijo
za film izpeljali v prostorih
Gledališča Toneta Čufarja,
samo snemanje filma pa se
je začelo s kar nekajmesečno
zamudo. Šantić je vesel, da
so končno navkljub epidemiji in vsem neljubim zapletom v preteklem letu začeli
snemanje, ki je seveda prilagojeno novim razmeram, v
katerih smo se znašli zaradi
covida-19. Nošnja mask,
ohranjanje razdalje (če se le
da) in testiranja na novi koronvairus postajajo del filmske delovne rutine.
Poleg zgoraj omenjenih
glavnih igralcev v filmu nastopajo še bolj ali manj domači publiki znana igralska
imena, kot so to Timon
Šturbej, Nataša Barbara
Gračner, Jurij Drevenšek,
Blaž Setnikar, Jure Ivanušič
in Vid Klemenc.

Dogodki od 12. do 26. februarja
Ponedeljek, 15. februar 2021
Interni nastop učencev kljunaste flavte, flavte, klavirja
Zoom ob 17.30, Glasbena šola Jesenice

Torek, 16. februar 2021
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Pustni nastop
www.glasbenasolajesenice.si
Zoom ob 17.30 in 18.30, Glasbena šola Jesenice

Četrtek, 18. februar 2021
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Torek, 23. februar 2021
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 25. februar 2021
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Aktivnosti Mladinskega centra
ONLINE – NA SPLETU

Slikarska šola Brine Torkar
Prijave in informacije na tel. 041/644-475, novazorainfo@gmail.com
ONLINE – NA SPLETNI STRANI

V centru Jesenic je padla prva klapa za novi slovenski celovečerec Zbudi me.
Zanimalo pa nas je, kako
Živa Selan in Jure Henigman vidita Jesenice. Mesto
poznata ali ga spoznavata,
odkrivata na novo?
Živa pravi, da je na Jesenicah bila že velikokrat. Vedno so se ji zdele lepe, tokrat pa še posebno, saj je
Ljubljana v tem času večinoma zavita v meglo, medtem
ko je snemanje na Jesenicah
do sedaj spremljalo sonce.
Je pa res bolj mraz kot v Ljubljani, pove igralka, ki je vesela, da lahko ponovno dela
na Gorenjskem.
Medtem ko Henigman
(Ribničan, ki že vrsto let
živi v Ljubljani) priznava,
da se ne spomni, da bi
pred začetkom projekta
sploh kdaj bil na Jesenicah, a mu je verjetno kakšen obisk mesta v zgodnji
mladosti ušel iz spomina.
Se pa spominja, kako so se
včasih mimo Jesenic vozili
v Avstrijo in je vedno pogledoval skozi meglice avtoceste proti velikim dimnikom, iz katerih se je
valil dim, ki mu je kot
otroku buril domišljijo.
Pred začetkom snemanja se
je sprehodil skoznje in bil

navdušen. Takoj ga je prevzel občutek, da je to prijeten kraj. "Pa čeprav zaradi
epidemije bolj prazen, tih,
bolj miren," našteva.

Presenetili so ga tudi Jeseničani, saj so filmarje sprejeli z odobravanjem. Kar pa
se ne zgodi vedno, še poudari igralec.

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

Staš Hrenič - Wait – glasba za sprostitev
www.mc-jesenice.si

Razstave
FDJ, JSKD in DOLIK vabijo k ogledu izbranih fotografij z
regijskih tematskih fotografskih delavnic 2020.
Fotografije si lahko ogledate v izložbi razstavnega salona DOLIK na
Jesenicah od 22. 1. 2021 do 17. 2. 2021. Vsak teden bodo na ogled
postavili 17 novih fotografij.

Božidar Jakac in njegov Jeseniški cikel. Iz depojev
Gornjesavskega muzeja Jesenice, likovna razstava.
Več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, info@
gmj.si; 04 583 35 03
Muzej Kosova graščina

Ustvarjalci časa II, fotografsko-dokumentarna razstava
Več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, info@
gmj.si; 04 583 34 92
Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava
ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij »Winter Fairytale« Lare Blažič, ki je
v objektiv ujela vse čare zime
www.mc-jesenice.si
ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Jure Henigman

Ogled razstave fotografij »Amateur cakes« Tinkare Langus,
ki razstavlja fotografije inovativnih tort lastne kreacije
www.mc-jesenice.si
ONLINE – NA SPLETNE STRANI

Ogled razstave risb »Drawing inspiration« Hane Langus, ki
ponazarja različne motive preko senčenja
www.mc-jesenice.si

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od ponedeljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030 625
298 ali e-pošto 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.

Marko Šantić

Živa Selan

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
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Z nakupom umetniške slike za
letovanje otrok na morju
Danes, v petek, se začenja enajsta dobrodelna dražba Max bara in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice. Tokrat se je na Facebook strani mogoče
potegovati za umetniška dela, izkupiček bodo namenili letovanju otrok iz socialno ogroženih družin na morju in delovanju oziroma obstoju društva.
Urša Peternel
Na Facebook strani z imenom 11. Dobrodelna dražba
se danes začenja dobrodelna
dražba umetniških del, ki jo
organizira jeseniški Max bar
v sodelovanju z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice. Na voljo je okrog štirideset likovnih del, ki so jih
prispevali gorenjski umetniki, med njimi tudi številni
jeseniški, tudi dolikovci

Franc Berce, Marko Rolc,
Marjeta Žohar in drugi.
Poleg amaterskih slikarjev
sta slike prispevala tudi dva
akademska slikarja, in sicer
Boni Čeh in Franc Vozelj.
Kot je povedala Nataša Rozman Mulej iz Max bara, se
izklicne cene gibljejo med
50 in 200 evri, dražba pa
poteka tako, da dražitelji
pod fotografijo izbranega
likovnega dela na Facebooku v komentar napišejo

ponujeni znesek. Dražba bo
trajala do nedelje, 21. februarja, do 20. ure. V času dražbe so ponujene slike razstavljene v salonu Dolik na
Jesenicah.
Izkupiček dražbe bodo
nakazali neposredno na
račun Zveze društev prijateljev mladine Jesenice za
letovanje otrok iz socialno
ogroženih družin in delovanje društva. To se je lani
znašlo v finančni stiski, je

Na dražbi je okrog štirideset umetniških del, ki so jih podarili gorenjski umetniki.

»Iskreno se
zahvaljujemo vsem
slikarjem za res
krasen odziv,« je
dejala Nataša Rozman
Mulej.
povedal Boštjan Smukavec
iz društva, kajti zaradi koronavirusa je bila sezona v
letovišču Pinea v Pineti pri

Novigradu zelo slaba, ustvarili so manj kot tretjino nočitev. Upajo, da se bodo razmere uredile in da bodo
letovišče lahko odprli že v
začetku junija, zatem pa
počitnice na morju omogočili čim večjemu številu
otrok.
ZDPM Jesenice s svojimi
podporniki sicer vsako leto
pripravlja različne akcije, s
pomočjo katerih omogočijo
letovanje otrok iz socialno

ogroženih družin, med drugim dobrodelni tek Jesenice
tečejo, dobrodelno gledališko predstavo, humanitarni
podvig Od Jesenic do Pinete
... Lani jih večine niso mogli
organizirati, a kot obljubljajo, bodo letos v maju ne glede na situacijo zagotovo
izpeljali vsaj dobrodelno
dražbo športnih artiklov, ki
jo je začel Fikret Avdić Fićo, zadnja leta pa je gonilna sila Denis Bakonić.

Vse slike je pred dražbo fotografiral Miro Podgoršek v studiu Foto Vidmar.

Španov vrh še naprej
navdušuje pohodnike

Tek na smučeh tudi na Jesenicah

Janko Rabič

Zavod za šport Jesenice je uredil krajšo smučarskotekaško progo v Športnem parku Podmežakla,
daljšo pa v bližini platoja Karavanke.

Ljubitelji gorske hoje z enako vnemo kot v preteklih
letih nadaljujejo osvajanje
Španovega vrha. Po besedah
vodje športnih programov
pri Zavodu za šport Jesenice
Gabra Šorna po lanski rekordni sezoni vzponov v akciji
Osvajalec Španovega vrha
pohodniki že nabirajo nove,
najbolj vztrajni so že v januarju zabeležili veliko novih
vzponov, nekateri že več kot
trideset. Prejšnja leta so
pohodnikom za šestdeset,
štirideset in dvajset vzponov
priznanja podeljevali v januarju na nočnem pohodu ob

polni luni. Letos ga zaradi
znanih razmer niso organizirali, dobitniki priznanj so
jih lahko dva dneva v januarju prevzeli pri zgornji postaji
žičnice, ostali jih lahko dobijo na sedežu Zavoda za šport
Jesenice. Obenem vse pohodnike še naprej opozarjajo,
da spoštujejo ukrepe, ki veljajo v času koronavirusa.
Posebej to velja za predpisano razdaljo na poti ter dodatno previdnost pri vpisu v
knjigo vzponov. Priporočljiva je uporaba rokavic in lastno pisalo. Prav tako je v zimskem času potrebna previdnost na poti in prilaganje
vremenskim razmeram.

Urša Peternel
Jeseničani so se razveselili
prog za tek na smučeh, ki jih
je Zavod za šport Jesenice
uredil na dveh lokacijah, in
sicer v Športnem parku Pod-

mežakla in na platoju Karavanke. V športnem parku je
bil do nedavne odjuge urejen krajši, 400-metrski krog
po atletski stezi, daljši, poldrugi kilometer dolg krog pa
so uredili v bližini platoja

Karavanke. Progi so ob sofinanciranju Občine Jesenice
uredili s teptalcem iz Tekaško smučarskega kluba Bled,
za ureditev dela pri platoju
Karavanke pa so morali pridobiti soglasje države.

Progi je sicer v začetku tedna uničila odjuga, a kot so
zagotovili na Zavodu za
šport Jesenice, ju nameravajo ponovno urediti, če bo le
ostalo dovolj snega in bo
dovolj hladno.

Popravek
V članku z naslovom Že drugič zmagal v akciji Osvajalec Španovega vrha, kjer pišemo o Janku Megliču, ki se je samo lani
kar 346-krat povzpel na Španov vrh, smo napačno izračunali
seštevek osvojenih višinskih metrov. S tisoč doslej opravljenimi vzponi je namreč premagal kar 350 tisoč višinskih metrov, kar je višina štiridesetih Mount Everestov. Škrat nam je
ponagajal tudi pri zapisu letnice, ko je Janko zbolel, pravilno
je leta 2017. Za nenamerne napake se opravičujemo.

Krajši krog za tek na smučeh je bil urejen na atletski stezi v
Športnem parku Podmežakla ...

... daljši pa pri platoju Karavanke, kjer bodo progo po
nedavni odjugi skušali ponovno urediti.

