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A te lahko
pokličem?

Njegova glasba ima
ritem lokomotive

V času, ko se je gimnazijsko
življenje preselilo na Zoom, je
tam pristal tudi Gimnazijski
teater Gimnazije Jesenice.

Samo Pivač je leta 1995 rojeni Jeseničan,
ki ustvarja pod umetniškim imenom
Samuel Blues.
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JES odločam

Cesto naj bi odprli
konec meseca

Tudi Jesenice so dobile pariticipativni proračun, kar pomeni, da bodo o porabi dela proračunskega
denarja soodločali občani. V letih 2022 in 2023 bo za to na voljo 280 tisoč evrov.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svet je na
marčevski seji potrdil predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021–2023.
Projekt so poimenovali JES
odločam. Kot so pojasnili na
Občini Jesenice, je namen
izvedbe projekta vključevanje
občank in občanov v procese
odločanja o porabi proračunskih sredstev. Ti bodo lahko

namreč predlagali želene
projekte in nato o njih glasovali. Izglasovane projekte bo
Občina Jesenice izvedla v
proračunskih letih 2022 in
2023, za izvedbo izbranih
projektov pa bo zagotovila
280 tisoč evrov za obe leti.
Vsaki od sedmih jeseniških
krajevnih skupnosti bo na
voljo enak del sredstev, torej
štirideset tisoč evrov, za vsako območje pa bodo ločeno
zbirali predloge in glasovali.

In kako bo celoten postopek
potekal? Celoten projekt je
razdeljen na šest faz, so povedali na Občini Jesenice. V
prvi fazi, ki bo potekala
med 3. majem in 11. junijem, bodo potekale delavnice z javnimi predstavitvami
in svetovanjem občanom,
kako naj pripravijo projektne predloge. Občani bodo v
tej fazi lahko podali tudi
predloge projektov, ki pa
bodo morali ustrezati meri-

lom. V drugi fazi bo posebna delovna skupina občinske uprave predloge pregledala in preverila njihovo
skladnost z merili ter pripravila seznam tistih, ki jih

Izglasovane projekte
bo Občina Jesenice
izvedla v proračunskih
letih 2022 in 2023, za
izvedbo izbranih
projektov pa bo
zagotovila 280 tisoč
evrov za obe leti.

O tem, kateri projekti bodo izvedeni v občini v letih 2022 in 2023, bodo soodločali tudi
občani Jesenic.

bodo uvrstili na glasovanje.
To bo potekalo v tretji fazi,
in sicer med 30. avgustom
in 5. septembrom, občani
pa bodo glasovali o tem, kateri projektni predlogi se
jim zdijo najkoristnejši. Nastala bo prednostna lista
predlogov, v četrti fazi pa jo
bo komisija potrdila, župan
pa predloge uvrstil v predloga proračunov za leti 2022
in 2023. V peti fazi bo sledila izvedba projektov, in sicer v proračunskih letih
2022 in 2023. V zadnji, šesti fazi pa bo na vrsti ocena
celotnega postopka.
Več o participativnem proračunu objavljamo na straneh
8 in 9.
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Cepilo se je dvesto
petdeset šolnikov

Hotel Pošta bi
odkupila občina

Pesmi, ki presegajo
prostor in čas

Šola za otroke s
čezmerno težo

Cepljenje zaposlenih v jeseniških šolah in vrtcih je potekalo zadnji marčevski konec tedna v Zdravstvenem
domu Jesenice.

Že desetletja propadajoči
objekt sredi Centra II namerava Občina Jesenice odkupiti in porušiti, na njegovem
mestu pa urediti parkirišče.

Pekinški vrtovi je naslov trojezične pesniške zbirke Jerneja Kusterla, izdane ob svetovnem dnevu poezije.

V jeseniški bolnišnici deluje
Šola zdravega življenja, v kateri pomagajo otrokom in
mladostnikom s čezmerno
težo.
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Dela na nadvozu pri TVD Partizan potekajo v
skladu z načrti, promet naj bi ponovno stekel
konec meseca.
Urša Peternel
Kot so pojasnili na Direkciji
RS za infrastrukturo, dela
na nadvozu čez železniško
progo na Jesenicah na regionalni cesti R2 potekajo v
skladu s terminskim planom.
"Trenutno so v teku zaključna dela: montaže ograj,
obloge opornikov s kamenjem ... Predvidevamo, da
bo promet preko nadvoza
lahko sproščen že konec
aprila. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del pa je do konca maja," so pojasnili.

Spomnimo, zaradi obnove je
že od novembra lani glavna
cesta skozi Jesenice pri TVD
Partizan zaprta. Poleg rekonstrukcije železniškega
nadvoza bodo obnovili navezovalni del s Ceste železarjev
in Ulice Viktorja Kejžarja z
ureditvijo površin za pešce
in kolesarje. Uredili bodo
tudi odvodnjavanje ceste in
prestavili komunalne vode,
preurejen pa bo tudi dostop
invalidov do tako imenovanega Črnega mostu.
Po prvotnih načrtih naj bi
bila cesta zaprta vse do konca maja.

Glavna cesta skozi Jesenice je pri TVD Partizan že od
novembra lani zaprta.

Čistilna akcija
Urša Peternel
Med 15. in 17. aprilom bo v
jeseniški občini potekala čistilna akcija. Organizira jo
Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin Občine Jesenice v skladu z navodili
NIJZ. Kot je povedal predsednik sveta Anton Hribar, to
pomeni, da se čistilne akcije
lahko udeležijo posamezniki, v skupinah pa so lahko
člani istega gospodinjstva.

Udeleženci bodo pri strokovnih sodelavkah na sedežih krajevnih skupnosti lahko prevzeli vreče in zaščitne
rokavice ter dobili informacije, na katerih javnih površinah naj pobirajo odpadke
in kam naj odložijo vreče, da
jih bodo lahko prevzeli delavci podjetja Jeko. Če bodo
zdravstvene razmere dopuščale, k sodelovanju vabijo
tudi predstavnike ustanov,
društev in podjetij.
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Občinske novice
Treznost in pogum
za spremembe
Občinski svet pred dnevi ni
potrdil spremembe cen obdelave odpadkov in v veljavi
ostajajo stare cene, ki ne
pokrivajo vseh stroškov obdelave, odvoza in sežiga odpadkov.
Dejavnost javne gospodarske
službe obdelave odpadkov
mora zagotavljati lokalna
skupnost. Lahko jo opravlja
sama, lahko pa poišče zasebnika in mu podeli koncesijo.
Občina Jesenice je pred leti
koncesijo podelila podjetju
Ekogor.
Naša prizadevanja, da bi
zmanjšali nakopičene skladiščene odpadke na Mali Mežakli, se zadnjega pol leta uresničuje. S postopnim nadaljevanjem zmanjševanja kupa
skladiščenih odpadkov v prihodnjih treh letih bi omejili
še moteč smrad.
Občinskemu svetu ne bi
predlagal spremembe cen,
če bi ocenil, da bi s tem škodoval interesom naših ljudi.
Zavedam se, da noben dvig
cen ni sprejet z navdušenjem, a verjamem, da je bil
obravnavani predlog v danih
okoliščinah najboljša možna rešitev in kompromis.
Vsaka drugačna rešitev
pomeni prelaganje odgovornosti, zamik boleče odločitve o spremembi cen v prihodnost in dražjo storitev, tvegali bi dodatne zaplete.

Jeseniški občinski svetniki so se sestali na sedemnajsti redni seji, ki je ponovno potekala v banketni
dvorani Kolperna, trajala pa je kar šest ur. Največ razprave se je vrtelo okoli predloga dviga cen
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in dela nadzornega odbora.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
cen se zmanjševanja skladiščenega kupa odpadkov in
odpravljanja razlogov za
smrad težko nadejamo.
Pri tem je treba poudariti še
nesprejemljiv način ravnanja
nekaterih svetnikov, ki so z
grožnjami izsiljevali druge
člane in članice Občinskega
sveta, da bi glasovali proti
predlaganemu sklepu. Na
družbenem omrežju zapisana grožnja, da bodo vsi svetniki in svetnice, ki bi glasovali za spremembo cen, javno
izpostavljeni na družbenih
omrežjih, se morda na prvi
pogled komu zdi nedolžna,
češ saj ima vsak pravico do
svobode govora.
Družbena omrežja so v določenih primerih kot nekakšne
srednjeveške grmade, na
katerih se "sežigajo" sodobne

Če danes toleriramo grožnje z virtualnim
»obešanjem«, se postavi vprašanje, v kaj bi
tovrstne grožnje lahko prerasle v prihodnje.
Tako si želim, da se strasti pomirijo in se tisti,
ki širijo grožnje, javnosti opravičijo.

Občinski svet po obširni razpravi ni soglašal s predlaganimi spremembami cen obdelave odpadkov, pa čeprav so
bile predlagane cene obdelave odpadkov nižje kot v drugih občinah. Sprašujem se
tudi, ali se zavedamo, da mi
ustvarjamo odpadke in da
moramo za pospravljanje
odpadkov tudi plačati.
Res je, da je bilo zaupanje do
koncesionarja v preteklih
letih načeto. To ni najboljša
popotnica za nadaljnje sodelovanje med občino in koncesionarjem, podjetjem Ekogor, in tudi za obravnavo predloga za spremembo cen. S
tega stališča je vprašanje, ali
bo koncesionar v prihodnje
(glede na slabe izkušnje iz
preteklih let) lahko poskrbel
za obdelavo in odvoz odpadkov, upravičeno.
A v zadnjega pol leta podjetje
Ekogor uspeva sproti obdelovati odpadke in hkrati zmanjševati skladiščeni kup odpadkov, kar krepi zaupanje v
podjetje. S spremenjenimi
cenami bi podjetje lahko normalno nadaljevalo dejavnost
in postopoma zmanjševalo
skladiščeni kup odpadkov,
kar je naš skupni interes.
Brez potrjenih spremenjenih

Brez dviga cen
obdelave odpadkov

"čarovnice", torej drugi, drugačni, tudi politični konkurenti. Na ta način se vstopa v
polje nedemokratičnega, kar
je nesprejemljivo in vredno
obsojanja.
Nimam težav s tem, da imajo
politiki različna mnenja.
Nikakor pa ne morem sprejeti grožnje kot političnega orodja, kot političnega argumenta. Potencial grožnje je namreč velik, saj se lahko pri prihodnjih odločitvah stopnjuje.
Če danes toleriramo grožnje
z virtualnim "obešanjem", se
postavi vprašanje, v kaj bi
tovrstne grožnje lahko prerasle v prihodnje. Tako si
želim, da se strasti pomirijo
in se tisti, ki širijo grožnje,
javnosti opravičijo.
V prihodnje se bomo o spremembi cen še pogovarjali.
Občinski svet se bo moral
odločiti in bodisi potrditi
spremenjene, višje cene
obdelave odpadkov ali pa
zagotavljati sredstva za kritje
stroškov obdelave odpadkov
iz občinskega proračuna. S
slednjim bi krnili investicijski potencial lokalne skupnosti, kar ni sprejemljivo.
Zdi se, da za odločitev potrebujemo predvsem več treznosti in, očitno, tudi poguma.

Na seji so najprej potrdili
predlog zaključnega računa
proračuna Občine Jesenice
za leto 2020 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Iz zaključnega računa
sledi, da je Občina Jesenice
v letu 2020 realizirala 19,7
milijona evrov prihodkov
(92,2 odstotka načrtovanih)
ter 19,9 milijona evrov
odhodkov (75,8 odstotka
načrtovanih). Načrtovano
zadolževanje je realizirala v
skupni višini 1,9 milijona
evrov.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je na izvajanje in realizacijo proračuna Občine
Jesenice v letu 2020 v veliki
meri vplivala razglašena epidemija. Vpliv je bil po eni
strani pozitiven zaradi zvišane povprečnine (623,96 evra
namesto prvotno predvidenih 589,11 evra, zaradi česar
je Občina Jesenice iz naslova
dohodnine
prejela
657.019 evrov več prihodka
od načrtovanega), po drugi
strani pa se vsi načrtovani
programi in aktivnosti proračuna 2020 zaradi epidemije
niso mogli izvesti v načrtovanem obsegu.

O podražitvi obdelave
mešanih odpadkov
Na seji so nadaljevali vročo
razpravo o zvišanju cen
obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov. Na

evra na člana gospodinjstva,
na ta način pa bi koncesionar Ekogor zagotovil tekočo
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odvoz in
zmanjševanje količin začasno skladiščene lahke frakcije v balah na deponiji Mala
Mežakla.
Kot so v razpravi opozorili
občinski svetniki, so v preteklih letih izgubili zaupanje
do koncesionarja, saj je na
Mali Mežakli nakopičil lahko frakcijo, kar naj bi bil
tudi glavni razlog za smrad,
ki ga že dalj časa zaznavajo
na Jesenicah.
Kot so pojasnili v družbi
Ekogor, trenutno veljavna
cena ne omogoča sprotne
obdelave odpadkov, še manj
pa odvoza lahke frakcije v
nakopičenih balah. Predlagano povišanje cen bi v večjem delu zagotovilo tekočo
obdelavo odpadkov, v manjšem pa odvoz in zmanjševanje količin začasno skladiščene lahke frakcije.
Direktor podjetja Igor Petek
je pojasnil, da nakopičeno
lahko frakcijo pospešeno
odvažajo, vsak mesec rednih
petsto ton, do konca februarja pa so odpeljali še dodatnih dva tisoč ton nakopičene
frakcije. Letos naj bi odpeljali pet tisoč ton nakopičene
frakcije, prihodnje leto
osem tisoč ton, ostanek pa v
letu 2023. Ta čas jo odvažajo
v Anhovo, prek Surovine pa
tudi v toplarni na Madžarskem in Slovaškem. To
nameravajo tudi v prihodnje, a zaradi višjih tržnih

Glede dolgoletnih pritožb Jeseničanov v zvezi s
smradom Ekogor zdaj predlaga, da bi vzpostavili
razpršilni sistem, kjer s sredstvom, ki pospešuje
biološko razgradnjo, zagotovijo zmanjšanje
emisij vonjav. Poskusno pršenje bodo izvedli že
v kratkem. Kot dodaten ukrep pa predlagajo
čimprejšnjo pogozditev goloseka pod deponijo.
prejšnji seji so namreč razpravo prekinili in jo preložili
na marčevsko sejo. A tudi
tokrat novih, višjih cen niso
potrdili. Po predlogu naj bi
se cena povišala za 0,62

cen za sežig, ki se tudi nenehno spreminjajo, obstoječe
cene tega ne omogočajo.
A jeseniški občinski svetniki
po burni razpravi podražitve
niso potrdili.

Direktor občinske uprave
Gregor Hudrič je poudaril:
"Če se danes zdi povišanje
za 62 centov nevšečno, je
treba pošteno povedati občanom, da bodo vsi možni
drugi scenariji verjetno dražji in težji za občane in proračun."
Župan Blaž Račič pa je
dejal: "Zavedam se, da
noben dvig cen ni sprejet z
navdušenjem, verjamem pa,
da je v tem trenutku ta predlog najboljša možna rešitev
in kompromis. Zavrnitev
predloga pomeni prelaganje
odgovornosti, zamik boleče
odločitve o spremembi cene
v prihodnost in dražjo storitev."
Opozoril je tudi na nadaljnje zaplete in tveganje, da se
skladiščeni kup odpadkov
zdaj ne bo zmanjševal.

O delu nadzornega
odbora
Svetniki so se seznanili tudi
s podrobnimi poročili nadzornega odbora Občine
Jesenice o opravljenem nadzoru izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe s toplo-

Predsednica nadzornega
odbora Občine Jesenice
Simona Štravs
to ter o poslovanju Občine
Jesenice – Avtokamp Finida.
Kot je poudarila predsednica odbora Simona Štravs, je
nadzorni odbor najvišji
organ nadzora javne porabe
v občini. Je neodvisen in

Volitve in imenovanja
Urša Peternel
Občinski svetniki so kot
novega predstavnika Občine
Jesenice v Svet javnega
vzgojno-izobraževalnega

zavoda Glasbena šola Jesenice imenovali Antona Justina in kot predstavnico v Svet
zavetišča za zapuščene živali Tjašo Prusnik. Podali so
soglasje k razrešitvi in ime-

novanju novega direktorja
Osnovnega
zdravstva
Gorenjske. Zaradi upokojitve dosedanjega direktorja
Jožeta Veternika bo mesto
direktorja prevzel Matjaž

samostojen organ, ki zagotavlja javnost dela z objavo
zapisnikov in končnih poročil ter z obveščanjem občinskega sveta in župana.
Nadzorni odbor se je lani
sestal na osmih rednih
sejah, na enem nadaljevanju
seje in na eni dopisni seji.
Kot je poudarila Štravsova,
so do konca leta opravili
nadzor izvajanja veljavne
podjetniške kolektivne
pogodbe Jeko, premoženjske bilance Občine Jesenice,
področja oskrbe s toploto in
pravilnosti poslovanja v
avtokampu Finida.
V letošnjem letu bodo zaključili nadzori investicije v
izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova
in sofinanciranja dejavnosti
mestnega prometa in šolskih prevozov.
Po programu dela za leto
2021 bodo opravili tudi nadzor proračunske porabe v
delu, ki se nanaša na Dom
dr. Franceta Bergelja, nadzor razpisa o dodeljevanju
državnih pomoči "de minimis" za pospeševanje malega gospodarstva, poslovanja
KS Blejska Dobrava in investicije v ureditev vaškega
jedra ter poslovanja Ljudske
univerze Jesenice.
Ob tem pa je Simona Štravs
posebej poudarila, da na
socialnih omrežjih prihaja
do diskreditacije nekaterih
članov nadzornega odbora.
Ocenila je, da je razprava na
spletu marsikdaj na meji
dovoljenega in zakonitega
izražanja. Kot je dejala, so
številne navedbe žaljive,
provokativne, neresnične in
ne temeljijo na dejstvih.
Odločno je zavrnila namigovanja, da prihaja do skrivanja pravih informacij in do
konflikta interesov.
V razpravi sta občinska svetnika Vlado Mlinarec in
Alma Rekić ponovno opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju projekta
EcoSynergy javnega komunalnega podjetja Jeko.
Župan Blaž Račič je ob tem
razpravljajoče večkrat moral
pozvati k spoštljivi medsebojni komunikaciji.

Žura. Podali so pozitivno
mnenje k imenovanju dr.
Karmen Arko za direktorico
Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice
ter podali soglasje k imenovanju Veronike Osredkar za
direktorico Občinske knjižnice Jesenice za še en petletni mandat.
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Občinske novice

Cepilo se je dvesto
petdeset šolnikov

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Cepljenje zaposlenih v jeseniških šolah in vrtcih je potekalo zadnji marčevski konec tedna v
Zdravstvenem domu Jesenice.
Urša Peternel
Zadnji konec tedna v marcu
so v Zdravstvenem domu Jesenice opravili cepljenje zaposlenih v jeseniških šolah
in vrtcih. Po podatkih direktorja zdravstvenega doma
Saše Letošnje so jih cepili
250, cepljenje pa je bilo organizirano v zdravstvenem
domu.
Cepljenje preostale populacije poteka v skladu z nacionalno strategijo, do začetka
prejšnjega tedna so skupaj
cepili 3700 ljudi.
"Generacijo nad 80 let, ki se
je prijavila na cepljenje, smo
praktično že kompletno cepili," je dejal direktor Letonja. Tako so zdaj na vrsti

Brezplačno množično
testiranje s hitrimi
antigenskimi testi
odslej poteka na novi
lokaciji na Cesti
maršala Tita 78a, in
sicer od ponedeljka do
petka od 7.30 do 10.
ure.

V Zdravstvenem domu Jesenice so prejeli največ cepiva
proizvajalca Pfizer. / Foto: Gorazd Kavčič
starejši od 75 let, kronični
bolniki in kronični nepokretni bolniki na domu.

Med cepljenimi so bili tudi zaposleni na
Gimnaziji Jesenice. Ravnateljica Lidija Dornig je
povedala, da je bil odziv na cepljenje dober, zanj
se je odločilo dve tretjini zaposlenih. Slabši pa je
bil odziv zaposlenih v vrtcu. Vanja Kramar,
ravnateljica Vrtca Jesenice, je dejala, da se jih je
cepilo 19, kar je nekaj manj kot četrtina vseh. A
kot je poudarila, jih je nekaj covid-19 že
prebolelo in jih bodo cepili v šestih mesecih po
preboleli bolezni.

V jeseniškem zdravstvenem
domu so prejeli največ cepiva proizvajalca Pfizer, sledi
cepivo AstraZenece, kjer pa
so zabeležili tudi nekaj odjav. Pa so doslej na Jesenicah zabeležili kaj neželenih
stranskih učinkov cepljenja?
"Resnejših stranskih učinkov do sedaj ni bilo, glede
blažjih pa so se bolniki posvetovali z osebnimi zdravniki, nanje smo jih tudi opozorili ob cepljenju," je pojasnil direktor.
Na cepljenje se je še vedno
mogoče naročiti, in sicer s
spletnim obrazcem, ki je ob-

Dragocena pomoč občanov
V dobrodošlo pomoč smo v zimskih
razmerah tudi občani, ki umaknemo

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

Občinski svet Občine Bovec je razpravljal o
lokaciji jeseniške bolnišnice in izrekel podporo
obstoječi lokaciji bolnišnice na Jesenicah.

javljen na spletni strani
Zdravstvenega doma Jesenice. Občani se lahko prijavijo
tudi na telefonsko številko
041 322 453 (v ponedeljek,
torek in sredo med 9. in 12.
uro), lahko pa tudi pri osebnih zdravnikih in po elektronski pošti, je dejal Saša
Letonja, ki občanom, ki še
oklevajo glede cepljenja,
svetujejo, naj se vsekakor
odločijo na cepljenje.
Pri naročanju (kdaj kdo pride na vrsto) sicer upoštevajo
prednostne kriterije, ki jih je
določilo ministrstvo za
zdravje s sodelovanjem nacionalne skupine za cepljenje na NIJZ.
Po novi strategiji imajo
prednost pri cepljenju vsi
starejši od šestdeset let.

Urša Peternel
Po zaključeni peticiji in
zbranih 5.200 podpisih za
ohranitev dejavnosti splošne
bolnišnice na Jesenicah župan Občine Jesenice Blaž
Račič nadaljuje prizadevanja za predstavitev nujnosti
ohranitve splošne bolnišnice na Jesenicah. Tako se je
obrnil tudi na občine Zgornje Gorenjske in občine
Zgornjega Posočja – Bovec,
Kobarid in Tolmin, za prebivalce katerih sekundarno
zdravstveno dejavnost v veliki meri opravlja Splošna

bolnišnica Jesenice. Po
Kranjski Gori, ki je prva javno podprla jeseniško lokacijo, je podporo izrekel tudi
občinski svet Občine Bovec.
"Vsak kilometer, za katerega
bi se splošna bolnišnica oddaljila z Jesenic, bi to pomenilo dodaten kilometer dlje
za naše občane," je dejal
bovški župan Valter Mlekuž. Župan Račič bo še v
tem mesecu tematiko predstavil tudi na kolegiju političnih strank občinskega
sveta Občine Radovljica, na
odzive preostalih občin pa
še čakajo.

Pokrivanje z radijskim programom
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je objavila
razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo, predmet javnega razpisa pa sta tudi frekvenci Jesenice
98,0 MHz in Kranjska Gora 88,6 MHz. Na naslov občinskega sveta so bile posredovane tri prošnje za izdajo pozitivnega mnenja o utemeljenosti pokrivanja območja občine s
ponujenim programom, in sicer Radia Antena, Radia Kranj,
Radia Center, Radia Veseljak in Radia Aktual, ki jim je občinski svet dal pozitivno mnenje.

Ste vedeli?
	Vozni park in ostala mehanizacija
za opravljanje zimske službe obsega 22 tovornih vozil, 19 strojev
za nakladanje in 31 traktorjev s
priključki za pluženje in posipanje, 4 specialna vozila s plugi in
avtomatskimi posipalci in 4 specialna vozila oz. traktorji s čelnimi frezami oz. stranskimi odmetalci.
	V zimski sezoni smo za posipanje
cest in javnih površin porabili
1.100.665 ton soli in 322 m3 mešanice peska in soli.
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JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

Priprave na zimo
Pripravljalna dela na zimo se začnejo
že pozno jeseni, s postavitvijo snežnih
označb ob cestišču. Ekipa zimske službe zagotovi tudi potrebne prometne
znake, signalizacije in obvestila, označi cestne požiralne jaške, pripravi zaloge posipnih materialov, napolni zaboje za pesek, ustrezno pripravi ceste
in okolico. Podjetje JEKO izvaja zimsko službo skupaj s 24 podizvajalci.

vozila, zabojnike za odpadke, razne
predmete ali drugo opremo, ki bi sicer
ovirala pluženje. Prav tako je dragoceno, da pred svojim objektom oz. dovozom na javno cesto pospravimo in
odstranimo sneg, ki morebiti ostane
po pluženju javne ceste. Pomembno
je tudi, da imajo objekti, ki mejijo na
javne površine, primerne snegolove
in da sproti odstranjujemo ledene
sveče. Pri tem je potrebno pločnik
ustrezno zavarovati. Ne smemo pa
pozabiti tudi na odtekanje strešne
vode, ki ne sme biti speljana na javne
površine.

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

Podpora Bovca
Jesenicam

JEKO tudi to zimo poskrbel za 139 km cest in poti
Za nami je zima, radodarna s snegom.
Radi ga imamo, vendar ne na cesti,
zato je vsaka zimska sezona izziv za
zimsko službo, tudi pretekla. Za vzdrževanje cest na Jesenicah in v Žirovnici skrbi podjetje JEKO, ki skupaj s podizvajalci poskrbi za kar 139 km lokalnih in krajevnih cest ter javnih poti.
Teren je razgiban - od ozkih ulic v
središču mesta do vijugastih hribovitih cest. Ekipa vzdržuje še 27 km pločnikov in 47.713 m2 parkirišč, avtobusnih postaj, stopnišč, pešpoti in trgov.

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

OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 7/letnik XVI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 28, ki je izšel 9. aprila 2021.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Težave pri oskrbi
z vodo
Pravica vsakega državljana po
ustavi Republike Slovenije je
preskrba s čisto, neoporečno
vodo, ki je velika dobrina in za
življenje nujno potrebna, vendar se tega žal zavemo šele, ko je
ta okrnjena. V zadnjem mesecu
je bila na področju Tomšičeve
ulice, zlasti od številke 60 dalje,
oskrba motena štirikrat. Vse
razumemo, da je v spomladanskem času več okvar, da poči cev
in da je treba to popraviti, zato
hvala delavcem podjetja Jeko, ki
to delo opravijo.
V gozdu za stanovanjskimi
dvojčki na koncu ulice je zajetje že iz leta 1957 in nas zanima, ali ni možno takrat, ko
zmanjka vode iz Peričnika ali
Završnice, usposobiti tega
zajetja, kajti ne glede na to, ali
je napaka na omrežju iz Peričnika ali Završnice, te zadnje
hiše nimajo vode.
Ker pa se to dogaja prepogosto,
se sprašujemo, ali ni mogoče
vzrok temu slaba infrastruktura cevi, dotrajanost in samo
trenutno reševanje problema.
Sprašujemo se, ali bo Tomšičeva ulica kdaj predmet prioritete za boljše bivanje v občini
Jesenice.
Morda bi bilo dobro evropski
denar naložiti tudi v infras-

trukturo vodovodne napeljave
in oskrbe. Vse lepo in prav, da
ima mesto nova moderna
avtobusna postajališča in
obračališče na koncu Tomšičeve ulice (za tri- do petkrat na
dan), ampak pozabili ste na
ljudi in avtobusno postajo pri
bivši trgovini. V mestu svetleči
ekrani, na tem postajališču pa
niti strehe, kamor bi starejši
ljudje lahko stopili, ko čakajo
na prevoz. Veliko je starejših
ljudi, ki ne vozijo več ali jim
zdravstveno stanje tega ne
dopušča, zato so vezani na
avtobus, saj je daleč do trgovine (dva kilometra).
Tudi asfalt na ulici že dolgo
čaka na preplastitev, saj je v
preteklosti bil neštetokrat
odprt in potem "zaflikan",
tako da je vožnja bolj podobna
skakanju kot lepi vožnji. Do
kdaj še bo Tomšičeva pozabljena, kot da so prebivalci sem
prišli od ne vem kod? A je večina starih, avtohtonih prebivalcev, ki so v času svoje delovne dobe prispevali tudi za
samoprispevke – za boljše
mesto!
Verjamem, da je vzrok in problem v finančnih sredstvih,
morda namig – evropska sredstva, pobiranje kazni, pa ne
samo od prometnih prekrškov,
ampak tudi kazni zaradi
nepobranih pasjih iztrebkov,
ki jih kar mrgoli in še nevarno
je.
Vasiljka Kokalj

Neodvisna analiza
smradu z deponije
Urša Peternel
Na eni od prejšnjih sej
občinskega sveta je občinski
svetnik Uroš Lakić v imenu
svetniške skupine Neodvisne liste Za boljše Jesenice
dal pobudo, naj zaradi problematike smradu z deponije občinska uprava poišče in
naroči strokovnjake, ki bodo
pripravili neodvisno analizo
stanja smradu na deponiji
ter poročilo z ugotovitvami,
kaj povzroča smrad. Obenem naj bi predlagali, kateri
ukrepi so potrebni za odpravo smradu.
"Strokovnjaki naj v svojem
poročilu določijo tudi vplivno območje deponije in
sortirnega centra, saj gre

Država z uredbami ne
določa mejnih
vrednosti emisij
smradu, je pa možno
naročiti neodvisno
analizo smradu na
deponiji.
za degradacijo prostora in
posledično zmanjšanje
kvalitete življenja prebivalcev, ki živijo v neposredni
okolici," je predlagal Lakić.
Kot je poudaril, je le takšno neodvisno poročilo
lahko osnova za nadaljnje

ukrepe oziroma odločitve
občine in občinskega sveta. Predlagal je še, naj se
občinska uprava poveže z
občinami, kjer se srečujejo
s podobnimi težavami, in
od tam pridobi primere
dobrih praks.
V občinski upravi so pojasnili, da so se povezali z
Nacionalnim laboratorijem
za zdravje, okolje in hrano,
ki je v preteklosti že sodeloval z ministrstvom za okolje in prostor pri pripravi
strokovnih podlag z namenom vzpostavitve sistema
za obvladovanje obremenjenosti zunanjega zraka z
neprijetnim vonjem v Sloveniji.
"Glede na to, da normativna
ureditev emisij vonja na ravni države ni sprejeta in mejne vrednosti emisij vonja
niso določene, bomo obveščali občinski svet o nadaljnjih korakih v smeri izvedbe
neodvisne analize, če jih bo
smiselno izvesti. Obrnili
smo se tudi na Skupnost
občin Slovenije. Na podlagi
opravljenega povpraševanja
med občinami članicami
nam je bilo sporočeno, da
nobena ne more z nami
deliti izkušenj z neodvisnimi analizami smradu na
deponijah oziroma z določitvijo vplivnega območja, saj
jih same nimajo," so pojasnili.

Avstrijci že globoko
v Karavankah
Na avstrijski strani naj bi podzemni izkop zaključili že avgusta letos, na naši strani pa oktobra 2023.
Urša Peternel
Dela v projektu izgradnje
vzhodne cevi predora Karavanke potekajo v okviru predvidenih rokov, so nam
povedali na Darsu. Do začetka prejšnjega tedna so na
naši strani izkopali 668
metrov predora. "Dolžina
dnevnega izkopa je odvisna
od hribinskih pogojev. Največji dnevni napredek do
sedaj je znašal 12,2 metra,"
so pojasnili.
In kako je s terminskim planom? Dokončanje izkopnih
del v predoru na slovenski
strani je predvideno oktobra
2023.

Med delavci turškega
izvajalca Cengiz Insaat
trenutno ni obolelih s
covidom-19, januarja
in februarja pa je
okužbo prebolelo
približno trideset
odstotkov delavcev
izvajalca, so povedali
na Darsu.
Medtem pa so bistveno globlje v Karavanke doslej izkopali na avstrijski strani, in
sicer 3860 metrov od skupaj
4400 metrov, kolikor bo
dolga vzhodna cev na njihovi strani. Po predvidevanjih

Foto: Janko Rabič

Prejeli smo

V sklopu projekta izgradnje druge cevi gradijo tudi nov most čez Savo pri Hrušici.
naj bi Avstrijci podzemni
izkop zaključili že avgusta
ali septembra letos.
Druga cev na slovenski strani je sicer nekaj krajša, dolga bo dobrih 3500 metrov.
Na vprašanje, ali se pri gradnji pojavljajo kakšne večje
težave, so nam na Darsu
odgovorili, da se sicer pojavljajo določeni izzivi, ki pa jih
izvajalec del skupaj z naročnikom in nadzornim inženirjem uspešno obvladuje.
Ena od teh so dotoki podzemne vode, na čelu predora
po ocenah trenutni dotok

znaša med 25 in 30 litri na
sekundo, skupni iztok iz
predora pa več kot petdeset
litrov na sekundo.
Napravili smo izračun: če
iztok vode iz predora znaša
petdeset litrov na sekundo,
to pomeni 4,3 milijona litrov
vode vsak dan. In kam je ta
ogromna količina vode speljana? Kot so nam pojasnili,
je prek usedalnikov in čistilne naprave speljana v obstoječi vodotok.
Glede na to, da se na Jesenicah že dalj časa soočajo s
težavami s pitno vodo, tu pa

ogromne količine iztekajo v
Savo, smo postavili vprašanje, kakšna je kakovost omenjene vode.
Na Darsu so pojasnili, da
voda, ki izteka iz predora,
trenutno ni pitna, ker je v
njej presežena dovoljena
vrednost sulfatov, ki so posledica izpiranja mineralne
sestave hribine na trenutnem območju izkopa predora. So pa povedali, da bodo v
skladu s projektom uredili
zajem pitne vode približno
tri tisoč metrov globoko v
predoru.

Pobude občinskih svetnikov
Urša Peternel
Posnetki stanja cest
Občinski svetnik Janez
Marinčič je opozoril, da lani
ni bilo sestankov, ki so bili
dogovorjeni ob izgradnji
cestnega in adaptaciji železniškega predora Karavanke.
Ko so ti sestanki še potekali,
so bili krajani nekoliko bolje
obveščeni, katere aktivnosti
se bodo izvajale. "Izvajalec
na Hrušici dela malo po svoje in predvsem v zimskem
času je večkrat prihajalo do
nesoglasij s krajani zaradi
parkiranja. Prav bi bilo, da
se ti sestanki na mesečni
ravni začnejo spet izvajati,"
je dejal in vprašal, ali so bili
narejeni posnetki stanja
cest, ki bodo v uporabi v
času gradnje in adaptacije
predora Karavanke.
V občinski upravi so pojasnili, da je bilo za Občino Jesenice ocenjevanje stanja cest
in voznih površin izvedeno

po posebnem strokovnem
postopku, ki se imenuje
metodologija modificiranega
švicarskega indeksa (Modified Swiss Index, MSI), izvedeno pa je bilo s pomočjo
geolociranih video posnetkov, ki jih je občina pridobila
v juliju in delno v septembru
2018. "Z vizualno oceno stanja ceste po metodi modificiranega švicarskega indeksa
(MSI) se ocenjujejo različni
tipi poškodb asfaltne vozne
površine: razpokanost, obrabljenost, zakrpanost in poškodbe z udarnimi jamami.
Asfaltne vozne površine so
bile ocenjene po metodi
MSI. V letu 2018 sta bila
tako izvedena snemanje in
analiza stanja vseh občinskih kategoriziranih cest na
dolžini 99,840 km, od katerih je 10,635 km makadamskih cest. Ponovno snemanje cest bomo predvidoma
izvedli v septembru 2021.
Tudi izvajalec del varnostno
tehnične nadgradnje želez-

niškega predora Karavanke
je izvedel začetni pregled stanja objektov in okolice, in
sicer v času od 5. 8. 2020 do
2. 9. 2020 in še dodatni pregled 8. 10. 2020. V pregledu
okolice so vključene občinske in državne ceste," so
pojasnili.
Posnetek stanja cest je bil
torej narejen, izdelano je
Poročilo o začetnem pregledu stanja objektov (monitoring) in okolice zaradi varnostno-tehnične nadgradnje
železniškega predora, izdelalo pa ga je podjetje TPA za
održavanje kvalitete i inovacije iz Zagreba, v sodelovanju z družbo Laboratorij
Ljubljana iz Ljubljane.

Reklamacija postajališč
Občinski svetnik Uroš Lakić
je opozoril, da je januarsko
sneženje poškodovalo obnovljene avtobusne postaje.
"Snega je sicer padlo veliko,
a količina ni bila ekstremna.

Bližamo se času zime, ko
lahko pade večja količina
ojuženega snega, kar bi povzročilo dodatne poškodbe,"
je dodal in dal pobudo, naj
Občina Jesenice reklamira
vsa lani obnovljena avtobusna postajališča, izvajalec naj
sanira poškodbe, obenem
pa vse, tako poškodovane
kot nepoškodovane nadstrešnice, dodatno ojača in
zagotovi, da bodo prenesle
tudi večje količine snega.
V občinski upravi so povedali, da je izvajalec del, to je
družba Sintagma iz Ljubljane, izvedla modernizacijo
avtobusnih postajališč v
okviru projekta Trajnostne
mobilnosti. V okviru podpisane pogodbe so bili dorečeni tudi garancijski pogoji.
"Z izbranim izvajalcem smo
v stiku in smo ga seznanili s
pomanjkljivostmi in napakami, ki so se pojavile. Izvajalec je že pristopil k aktivnostim za odpravo napak,"
so pojasnili.
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Krajevna skupnost

Hotel Pošta bi odkupila občina
Že desetletja propadajoči objekt sredi Centra II namerava Občina Jesenice odkupiti in porušiti, na njegovem mestu pa urediti parkirišče.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so se strinjali, da Občina Jesenice odkupi Hotel Pošta
sredi mesta. V preteklosti je
bil to eden imenitnejših jeseniških hotelov, zdaj pa je
že vrsto let opuščen in razpadajoč. Na Občini Jesenice
so se zato že pred časom povezali z lastniki stavbe, da bi
našli ustrezno rešitev, kot
kaže, pa bo objekt zdaj od-

kupila Občina Jesenice, ga
porušila in na njegovem
mestu zagotovili dodatna
parkirišča. Če bi našli zasebnega partnerja, ki bi zgradil
garažno hišo, pa bi bili pripravljeni skleniti javno-zasebno partnerstvo.
Kot so pojasnili na občini,
lastniki deloma zaradi kulturnovarstvenih zahtev
(objekt je namreč razglašen
za kulturni spomenik), lastniške razdrobljenosti in

Opuščeni hotel Pošta v Centru II sredi Jesenic danes ...

tudi stanja objekta tega nimajo namena obnavljati.
Odločili so se, da ga bodo
prodali, za odkup pa je zainteresirana Občina Jesenice,
saj objekt leži v strnjenem
stanovanjsko-poslovnem območju, kjer kronično primanjkuje funkcionalnih površin. Po načrtih naj bi hotel
porušili, na njegovem mestu pa uredili parkirne površine. A še pred tem naj bi
objekt umaknili iz spomeni-

ške zaščite, lastniki so tako
Zavod za varstvo kulturne
dediščine že zaprosili za izvedbo derazglasitve kulturnega spomenika.
Občinski svetniki so se z odkupom – zanj naj bi iz proračunske rezervacije namenili 176 tisoč evrov – strinjali, v razpravi pa so predvsem
opozorili, da bo samo rušenje hotela po ocenah stalo
dodatnih 150 tisoč evrov.
Župan Blaž Račič je pouda-

... in okrog leta 1970 / Foto: arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice

KS Sava na seji o več
aktualnih težavah
Člani sveta Krajevne skupnosti Sava na Jesenicah so
na seji v marcu govorili o
nekaterih aktualnih težavah
in nalogah, ki zadevajo varnost v cestnem prometu,
urejanje okolja in čistočo v
tem delu mesta.
Krajani s ceste Pod gozdom
so jih opozorili, da posamezni vozniki vozijo s preveliko hitrostjo in ogrožajo druge udeležence v prometu.
Omejitev je štirideset kilometrov na uro, cesta je ozka
in brez pločnikov. Na delu
Ceste Toneta Tomšiča so za-

radi večje preglednosti predlagali postavitev ogledala.
Na seji so posebej omenili
moteči objekt sredi parkirišča med stavbama Cesta
maršala Tita 22 in Cesta
maršala Tita 20 (vhod v nekdanje kegljišče oziroma gostinski lokal). Ker ne služi
več svojemu namenu in ovira preglednost in promet na
tem območju, so predlagali,
da se odstrani, površina pa
primerno uredi in nameni
za nova parkirišča.
Nadalje so govorili o onesnaževanju, ki ga z iztrebki
povzročajo golobi. Predvsem jih je veliko na stavbi

Železniške postaje Jesenice
in v okolici stavbe Cesta
maršala Tita 22 (nekdanja
Murka). Sklepe so posredovali pristojnim službam Občine Jesenice.
Na seji so govorili tudi o pripravah na izvedbo spomladanske očiščevalne akcije, ki
jo bodo prilagodili epidemiološkim razmeram. V krajevni skupnosti se sicer stanje glede onesnaženosti,
nedovoljenih odlagališč in
večjih količin smeti izboljšuje. Želijo, da se to nadaljuje in da krajani še večjo pozornost namenjajo skrbi za
urejenost bivalnega okolja.

Med narcise z avtobusi
Urša Peternel
Bliža se maj, čas cvetenja
narcis, ko vasi pod Golico
obišče veliko ljudi, velika
večina z lastnimi avtomobili. Lani je bila Planina pod
Golico tako obremenjena s
pločevino, da je bila potrebna vzpostavitev popolne zapore ceste že na Jesenicah.
Zato se je Občina Jesenice
že lani lotila urejanja problema, v začetku letošnjega
leta pa je bil oblikovan dokončni predlog urejanja
prometa v maju. Tako bo
ob koncih tedna v času pri-

čakovanega največjega obiska občudovalcev narcis z
namenom umirjanja prometa vzpostavljena zapora
ceste v Planino pod Golico
in Javorniški Rovt. Za obiskovalce bo vzpostavljena
brezplačna avtobusna linija
na relacijah Jesenice–Planina pod Golico in Jesenice–
Javorniški Rovt (Pristava).
Avtobus z zgoščenim voznim redom bo ustavljal na
vseh postajališčih javnega
potniškega prometa na svoji relaciji, pri čemer pričakujejo, da ga bodo uporabljali tudi Jeseničani.

"Ukrep zapore ceste s kombinacijo avtobusnega prevoza bo po eni strani omogočil okolju prijaznejši
obisk občutljive narave, po
drugi strani pa obiskovalcu
ponudil prijaznejši in brezskrbnejši obisk. Pozabiti pa
ne smemo tudi domačinov,
katerih vasi ne bodo kot v
prejšnjih letih 'zabite' z avtomobilsko pločevino, kar
jim je povzročalo veliko
preglavic pri vsakdanjih
opravilih," je ob tem dejal
Klemen Klinar iz Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske.

ril, da se v tem delu Jesenic
srečujejo z veliko prostorsko
stisko, zato je strateškega
pomena za občino, da pridobi dodatne površine. Vodja
oddelka za okolje in prostor
Valentina Gorišek je tudi
opozorila, da obstaja zasebni interes za odkup stavbe in
preureditev v večstanovanjski objekt. Vendar pa bi se s
tem število prebivalcev v
Centru II le še povečalo, območje pa bi zasedla "dodatna pločevina".
Zgodovina objekta je sicer
zelo zanimiva, po podatkih
upokojenega muzejskega
dokumentalista Toneta Konoblja je na vhodnem portalu stavbe zapisana letnica
1845, lastnik Simon Šraj pa
je imel v hiši svoj dom in go-

Potrjeno najbolj
priljubljen prevzem
paketov

* Raziskava o zadovoljstvu strank s paketno dostavo 2021.

Janko Rabič

Marca 1960 je po končanih smučarskih skokih
v Planici predsednik Tito v hotelu priredil
sprejem za smučarske skakalce. Po kosilu so za
ples igrali Veseli Jeseničani, skakalec Marjan
Pečar pa se je zavrtel z Jovanko ...

97
*Več kot

%

uporabnikov ocenjuje
dostavo v PS Paketomat
kot odlično.

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke
prevzemite kadarkoli, 24/7 ‒ brez čakanja v vrsti
in brez kontakta z drugimi osebami!
Preprosto, hitro in priročno!

www.posta.si/paketomat

stišče. Od leta 1857 je bila v
stavbi cestna poštna postaja.
Po prvi svetovni vojni je gostišče kupila družina Poljšak, v njem uredila trgovino
z mešanim blagom in več
tujskih sob, gostišče pa se je
začelo spreminjati v hotel. V
stavbi sta bila odvetniška pisarna in fotograf, v njem so
se srečevali člani Turistovskega kluba Skala. Po drugi
svetovni vojni so z nacionalizacijo objekt družini Poljšak vzeli, hotel pa je zatem
vrsto let upravljalo podjetje
Gorenjka. Leta 1991 so ga z
denacionalizacijo sicer vrnili družini Poljšak, a je bil le
še senca nekdanjega družinskega premoženja, zaradi
dotrajanosti pa je za lastnike
postal nerešljiva uganka.
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Kultura
Projekt Jesenice v ljubljanski galeriji Fotografija
V ljubljanski galeriji Fotografija je na ogled konceptualno-fotografska razstava Romana Uranjeka, Tihomirja Pinterja in
Tadeja Vaukmana z naslovom Projekt Jesenice. Ustvarjalci
so fotografirali na Jesenicah, atelje je postalo celo mesto, a
le kot kulisa za raziskovanje umetniške prakse drug drugega, je zapisala Hana Čeferin. Roman Uranjek je različne točke, zlasti izložbe praznih lokalov, v mestu označil s križem,
križe in Uranjeka med ustvarjanjem je fotografiral Tihomir
Pinter, ki je svojo karierno pot začel s fotografiranjem železarn po celotni nekdanji Jugoslaviji, tudi jeseniške. Tadej
Vaukman pa je fotodokumentiral celoten projekt. Razstava
bo na ogled do konca aprila.

Pesmi, ki presegajo
prostor in čas
Pekinški vrtovi je naslov trojezične pesniške zbirke avtorja Jerneja Kusterla, izdane ob svetovnem
dnevu poezije pri Kulturno-umetniškem klubu Artista. Vsebuje enaindvajset pesmi, ki jih v
motivno-tematski okvir zaokrožuje pesnikova izkušnja bivanja v Pekingu na Kitajskem.
Maša Likosar

Pozdrav pomladi na Koroški Beli
V razstavnem prostoru Farnega kulturnega društva Koroška
Bela se predstavljajo otroci iz Vrtca Koroška Bela s svojimi
mentorji. Na ogled so postavili prikupno razstavo z naslovom Pozdrav pomladi. "V društvu smo še posebej veseli
sodelovanja z drugimi društvi, izobraževalnimi ustanovami
v kraju in lokalno skupnostjo. Z vrtcem zelo dobro sodelujemo že vrsto let, saj so zelo hvaležna publika, na razstavah
pa vedno pokažejo svojo domiselnost in smisel za estetiko.
Razstava pa bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 na ogled virtualno," je povedala predsednica Farnega
kulturnega društva Koroška Bela Marija Palovšnik. Razstavo
si je tako mogoče ogledati na strani Farnega kulturnega
društva Koroška Bela na Facebooku.

www.gorenjskiglas.si

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 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.

Do danes so uradno izšle tri
avtorske pesniške zbirke
Jeseničana Jerneja Kusterla:
Neskončne poljane digitalnih misli, Tipkopisi: Geneza
in Pekinški vrtovi. Kot glavni in odgovorni urednik je
poskrbel še za izid antologije jeseniških pesnikov Železarska lirika, Zbranega dela
Emanuela Kolmana, izbora
dramskih besedil za osnovnošolski oder Vigenjc Jelke
Kusterle ter izbranega dela
Aleša Cveka z naslovom
Zapuščina.
Pekinški vrtovi so torej njegova tretja samostojna pesniška zbirka in sedma izdana knjiga, v njej objavljene
pesmi pa so nastale med
letoma 2018 in 2020. Med
sabo jih povezuje kitajsko-slovenski medkulturni
motivno-tematski okvir,
katerega tujosti razbija pripisan kulturni opombnik.
"Skozi celoto lirski subjekt
prehaja od zunanjega k notranjemu ter razbija monotonost znanega in poznanega.
Na osnovi sovplivanja vzhodne in zahodne estetike se
pred očmi bralca dviga nov
arhitekturni svet, ki preseneča v podobah, s katerimi se
odmika od obzorja pričakovanj," je pojasnil pesnik in
dodal: "Zadnja pesem Mogočni novi svet najprej razdre
postavljen konstrukt razumevanja celote, nato pa ga
na pogorišču preteklega pričakovanega ponovno zgradi
skozi reinterpretacijo."

Pesmi prevedene v
angleščino in kitajščino
Pesmi Kusterle vedno piše v
slovenščini, in sicer v prostem verzu, saj ga klasične
pesemske oblike pogosto
preveč omejujejo. "Pri poeziji gre za tako krhko in
občutljivo literarno obliko,
da je poleg zgoščenosti izraza pomemben vsak najma-

10,
EUR

+ po

št ni n a

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

Jernej Kusterle

Jernej Kusterle pravi, da je trojezična pesniška zbirka Pekinški vrtovi, ki v sebi združuje
kitajsko-slovenski medkulturni motivno-tematski okvir, večja tako od posameznika kot tudi
naroda in je kot taka del svetovne kulture. / Foto: osebni arhiv
njši pomensko-zvočni odtenek. Boris A. Novak v tem
smislu pravi, da zven pomeni in pomen zveni," je pojasnil. Pesmi so prevedene v
angleški in kitajski jezik.
"Pri prevajanju se vsekakor
lahko pojavi problem 'izgube s prevodom', zato je še
toliko bolj pomembno, da
avtor in prevajalec tesno
sodelujeta. Sam sem bil najprej v rednem stiku z obema
prevajalkama, tako da smo
skupaj odpravljali težave,
nato pa sem poiskal še dva
lektorja, ki sta morala biti
naravna govorca, da sta lahko opravila kvalitetno lekturo. S tem sem dobil v izrazu,
pomenu in zvenu tudi v
angleščini in kitajščini točno tisto, kar sem hotel," je
povedal in nadaljeval: "Moja
pesniška zbirka tako s prevodoma v angleščino in
kitajščino, združitvijo vzhodno-zahodne estetike ter s
posegom v kitajsko-slovenski motivno-tematski okvir

presega meje nacionalne
literature. Osebno vsekakor
mislim, da imajo pesmi
nadčasovno in nadkrajevno
kvaliteto. Če je to res, pa
bosta pokazala prostor in
čas."
Zbirka vključuje tudi več
nagrajenih pesmi, med njimi so pesmi Črni labod,
Nekdo drug, Svet dima,

ciram v lirski subjekt pesmi."
Pesniška zbirka Pekinški
vrtovi je izšla ob letošnjem
svetovnem dnevu poezije.
Kakšno vlogo pa ima poezija
v sodobnem svetu, Kusterle
še odgovori: "Ljudje običajno
pričakujejo odgovor, da je
sodobna slovenska poezija
kvalitetna in da po krivici

Zbirka vključuje tudi več nagrajenih pesmi, med
njimi so pesmi Črni labod, Nekdo drug, Svet
dima, Krhlji spomina, Prikazni, Mogočni novi
svet, Silni novi svijet, Noč naju glasno izgovarja
in druge.
Krhlji spomina, Prikazni,
Mogočni novi svet, Silni
novi svijet, Noč naju glasno
izgovarja in druge.

Navdih iz vsakdanjega
življenja
Jernej Kusterle pravi, da je
za pesnike značilno, da so
bolj kot drugi ljudje občutljivi za dražljaje iz zunanjega
okolja, zaradi česar ustvarjajo podobe, ki še nikoli prej
niso bile odkrite. "V okviru
literarne teorije pravimo, da
pesniki s pomočjo mímesis
gradijo možne svetove, torej
drugotno resničnost, ki je
zgolj ena izmed možnih
resničnosti, hkrati pa izhaja
iz subjektivnega dojemanja
empirične resničnosti. Na
tem izhodišču delujem tudi
sam. Zato verjetno niti ni
tako čudno, da moj navdih
izhaja iz vsakdanjega življenja, ki ga skozi genija proji-

doživlja krizo. Želim si, da bi
bilo to res, a je resnica žal
drugačna. Že v literarnozgodovinskem obdobju moderne so se začele kazati smernice, ki so z nastopom modernizma in avantgardnih
gibanj poeziji dokončno odvzele status vzvišenosti. Trivialnost je zgolj logična posledica demoralizacije družbe v
19. stoletju in razpada estetskega polja v 20. stoletju, ko
je začelo prevladovati prepričanje 'vse je umetnost in vsak
je lahko umetnik'. Sodobna
družba po eni strani ne dosega moralno-etičnih standardov kvalitetne poezije, zato je
ne razume, po drugi strani
pa podpira vulgarizirano pesnikovanje, ki vzpostavlja pragmatični diskurz z namenom interesnega ugajanja,
kar je v nasprotju s temeljnimi načeli estetike kot biti tistega, čemur smo nekoč rekli
Poezija."
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Nogometaši trenirali
tudi s Petro Majdič
Maksud Džamastagić, 59-letni Jeseničan, je nekaj časa deloval v kranjskem Triglavu in sedaj spet dela
v matičnem Nogometnem klubu SIJ Acroni Jesenice.
Matjaž Klemenc
Že dolgo ste v nogometu.
Katero funkcijo trenutno
opravljate v Nogometnem
klubu SIJ Acroni Jesenice?
V Nogometnem klubu SIJ
Acroni Jesenice sem vodja
mladinskega pogona. To je
od selekcije U8 do mladincev. Trener sem v selekciji
U15.
Na kakšen način spremljate
druge selekcije?
Vsi trenerji imamo enkrat
mesečno skupni sestanek in
tam se dogovorimo, kako
delamo. Sam preverjam, ali
se izvajajo treningi, ki sem
jih sestavil.
Kako ste se odzvali v klubu
po prvem valu epidemije?
Kot vse druge klube je tudi
nas presenetil prvi val epidemije. Takrat so igralci delali
individualno doma in zunaj,
kolikor so jim dovoljevali
ukrepi.
Ste drugi val pričakali bolje
pripravljeni?
Ko je bil razglašen drugi val
epidemije, smo bili dobro
pripravljeni. Treninge smo
izvajali na Zoomu, se pravi
tisto, kar se doma lahko izvaja. Take treninge smo jim
omogočili dvakrat do trikrat
tedensko. Posvečali so se
predvsem vajam za moč in
tehniko – v okviru tega, kar
stanovanje omogoča. Tukaj
bi omenil še Nogometno
zvezo Slovenije, ki je prav
tako na Zoomu izvajala treninge in vsak se je na tak
trening lahko prijavil.
Nedolgo nazaj se je spet začela organizirana vadba. So
bili nogometaši željni ponovnega skupnega treninga?
Selekcije U15, kadeti, mladinci in člani so skupne treninge začele 15. februarja.
Mlajše selekcije so se pridružile 14 dni kasneje. Če
govorim za svojo selekcijo
U15, so bili zelo veseli sku-

Člani Nogometnega kluba SIJ Acroni Jesenice so imeli priložnost za prav posebno
doživetje: trenersko taktirko je za dve uri prevzela ženska, ki nima nič skupnega z
nogometom – nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič. Trening je potekal v
sklopu aktivnosti Skupine SIJ, ki s svojim sponzorskim programom Jeklena volja spodbuja
in krepi pripadnost med člani klubov, katerih pomemben podpornik je. / Foto: Anže Vrabl
pnega treninga. Na prvih
treningih mi ni bilo všeč, saj
so bili neigrivi, bolj vase zaprti. Odgovarjali so samo tisto, kar so morali. Poznalo
se je, da so bili bolj doma,
na računalniku, na telefonu.
Šola je bila na daljavo in
niso imeli tistega pravega
stika. Po pogovoru s trenerji
je bilo podobno v mlajših selekcijah. Na srečo se je situacija kmalu obrnila na bolje,
ni pa še idealna.
Na enem od treningov vas je
obiskala nekdanja odlična
smučarska tekačica Petra
Majdič. Verjamem, da so
bili nogometaši obiska in
treninga veseli?
Majdičeva jim je pripravila
zelo zanimiv trening, ki je
vseboval vaje za agilnost in
koordinacijo. Skozi igro in
zabavo so izvajali različne
vaje. Vse skupaj je bilo malce drugače, kot mi delamo.
Otroci so bili navdušeni, veseli. Trening je trajal dve
uri, udeležile pa so se ga selekcije U14, U15, kadeti in
mladinci.
So ukrepi za zajezitev covida-19 kaj zmanjšali število
igralcev po posameznih selekcijah?
Sam sem bil zelo presenečen, saj sem pričakoval osip,
a ga praktično ni bilo, čeprav
smo ga v klubu pričakovali.
Še več, spomladi smo dobili
nekaj novih otrok.

Maksud Džamastagić

Vse jeseniške nogometne
selekcije so letos ostale brez
tekmovanj. To bo v prihodnosti zagotovo pustilo posledice?

Naš klub izvaja nogometne
krožke po šolah za prvi in
drugi razred, ki se začnejo
oktobra, in teh krožkov zaradi ukrepov nismo mogli izvesti. To se bo poznalo pri
naslednjih generacijah.
Predvsem pri otrocih, ki sedaj obiskujejo prvi in drugi

»Majdičeva jim je
pripravila zelo zanimiv
trening, ki je vseboval
vaje za agilnost in
koordinacijo. Skozi
igro in zabavo so
izvajali različne vaje.
Vse skupaj je bilo
malce drugače, kot mi
delamo. Otroci so bili
navdušeni ...«
razred, bo luknja – in to bo
težko nadoknaditi. Podobno
je za letnika 2005 in 2006,
za fante, ki so v razvoju. Vse
generacije niso imele tekem, a tekma je najboljši
trening. Moja selekcija U15
je v letošnji sezoni odigrala
šest tekem, v prejšnji dvanajst, kar je za dve sezoni
odločno premalo.
Omenili ste, da trenirate selekcijo U15. Ko so se vrnili
na skupne treninge, ste bili
zadovoljni z njihovo pripravljenostjo?
Fantje so zrasli, fizično so
napredovali, in kar me najbolj veseli – niso se zredili.
Pozna se, da jim manjka
igra. Jeseni niso odigrali
vseh tekem in nekaj se govori, da bi odigrali preostanek

jesenskega dela in tekme bi
bile prijateljske. Glede na situacijo je težko reči, ali bo
do teh tekem res prišlo.
Za jeseniški nogomet je velik uspeh, da selekcija U15
igra v prvi slovenski ligi.
Verjetno je glavni cilj, da
na takem nivoju ostane
čim dlje?
Glavni cilj selekcije U15 je
seveda obstanek v prvi slovenski ligi. Letnika 2005 in
2006 se bosta zaradi starosti poslovila od tega ranga.
Prihaja letnik 2007, ki v našem klubu ni dovolj številen, zato ga bo treba popolniti z mlajšimi. To se v drugih klubi v U15 v prvi slovenski ligi ne dogaja, saj imajo
dovolj igralcev izhodnega
letnika.
Dobro poznate vse nogometne selekcije na Jesenicah.
Je prihodnost jeseniškega
nogometa svetla?
Sam vidim svetlo prihodnost v jeseniškem nogometnem klubu, saj imamo
dobre, izobražene trenerje.
V celoti gledano imamo v
klubu dovolj igralcev. Glavna je ekipa U15, ki v svojem
rangu nastopa v najmočnejši ligi. Želimo kadete in
mladince popeljati vdrugo
slovensko ligo, člane pa v
tretjo slovensko ligo. V člansko ekipo se je vrnilo kar nekaj igralcev, ki so bili pri nas
vzgojeni. Prišel je novi trener Milan Gogič. Tretja slovenska liga je velik finančni
zalogaj. Zanjo se bomo borili, ko bomo finančno zmožni. Z glavo skozi zid ne
bomo šli.

V finalu z Asiagom
S tremi zmagami proti Gardeni so se jeseniški
hokejisti uvrstili v polfinale.
Matjaž Klemenc
Za hokejisti SIJ Acroni Jesenice je naporno četrtletje.
Od 6. do 18. marca so v Alpski ligi odigrali 24 tekem,
kar pomeni, da so igrali v
povprečju vsake tri dni. Številka, vredna spoštovanja.
Za dodatek so v januarju odigrali še pet tekem v državnem prvenstvu (z Olimpijo
v rednem delu, dve četrtfinalni tekmi s Celjem in dve
polfinalni s Triglavom).
Kljub le eni osvojeni točki
na zadnjih dveh tekmah so
redni del Alpske lige končali
na visokem drugem mestu.
Uvrstitev na drugo mesto
jim je prineslo drugo izbiro,
s katerim tekmecem se bodo
pomerili v četrtfinalu, ter še
nekaj dodatnih dni brez tekem, ko so čakali, katere štiri ekipe se bodo še uvrstile v
izločilne boje, za boj za polfinale.
Olimpija je kot prva po rednem delu za tekmeca izbrala Vipeteno. Jeseničani
so imeli na izbiro Cortino.
Lustenau in Gardeno. Odločili so se za Gardeno. V rednem delu so jih v gosteh
premagali s 6 : 1. Doma je
bil italijanski tekmec trši
oreh. Gardena je hitro povedla s 3 : 0. Na koncu so Jeseničani tekmo dobili po podaljšku s 5 : 4.
Že uvodna tekma četrtfinala
med Jesenicami in Gardeno
je dala slutiti, da bo boj za
polfinale izredno izenačen.
Jeseničani so prvo tekmo
dobili s 3 : 1 (Urukalo, Perčič, Jezovšek). Zadnji gol so
dosegli v zadnji sekundi v
prazno mrežo. Nič drugače
ni bilo v Gardeni. Po strelih
(28 : 25) so bili gostitelji za
odtenek boljši, a v tistem,
kar je pomembnejše, v golih, se je tehtnica nagnila na
jeseniško stran. Zmagali so
s 3 : 1 z dvema goloma Jezovška in golom Stojana. Pri
udarnem napadu Jezovšek-Tomaževič-Sodja je manjkal slednji, ki se je poškodoval na zadnji domači tekmi
rednega dela z Linzem. Sodjo je odlično v napadu zamenjal Hebar, ki je bil podajalec pri vseh treh zadetkih.
Izenačenost ekip se je prenesla še na tretjo tekmo. Za
Jeseničane lahko že zadnjo v

četrtfinalu, za Gardeno ob
morebitnem uspehu pa podaljšanje upanja za uvrstitev
v polfinale. Jeseničani so
tekmo dobili s 3 : 2 (Jezovšek, Djumić, Kočar), a za
zmago so trepetali dobesedno do zadnje sekunde.
Prav sekundo pred koncem
je domači vratar Žan Us
ubranil strel, ki so ga že vsi
videli v golu. Vsak, ki je videl to obrambo, je ne bo
prav kmalu pozabil. Nedvomno obramba sezone.
"Občutki po zmagi so fenomenalni. Z uspehom, ki
smo ga dosegli s tretjo zmago, nam ni treba več potovati v Gardeno. Prav nam bo
prišel kakšen dan več počitka," je pozitivno razmišljal
strelec tretjega gola Timotej
Kočar. Jeseniški četrtfinale
je bil v znamenju števila tri.
Odigrali so tri tekme, dosegli tri zmage in na vsaki tekmi dosegli tri zadetke. "Po
mojem mnenju smo si skozi serijo bolj želeli zmage
kot Gardena in pokazali pravi obraz v pravem trenutku.
Malo je bilo pritiska, saj drugo mesto po rednem delu
prinese določena pričakovanja v ekipi, v sami okolici.
Upam, da bomo v polfinalu
bolj sproščeni in učinkovitejši. Z boljšo učinkovitostjo
bi razbremenili tudi našega
vratarja Žana Usa,« je pod
četrtfinalna srečanja črto potegnil kapetan Andrej
Tavželj.
V soboto je bilo jasno, da se
bodo varovanci Mitje Šivica
v polfinalu pomerili z Asiagom. V rednem delu so izgubili v Asiagu s 3 : 0. Po tej
tekmi so dosegli 12 zaporednih zmag. Doma so Asiago
premagali s 3 : 2 po podaljšku. Včeraj pozno zvečer so
doma odigrali prvo polfinalno tekmo. Finalist bo tista
ekipa, ki bo prej dosegla tri
zmage.
Prvič se je Alpska liga igrala
v sezoni 2016/2017. V prvi
sezoni so se ustavili v polfinalu. Enaka zgodba je bila v
sezonah 2017/2018 in
2018/2019. V lanski sezoni
so se uvrstili v četrtfinale, a
nadaljevanje je ustavil koronavirus. Zakaj letos ne bi
naredili koraka ali celo dveh
naprej, kot je uvrstitev v finale ali celo zmaga?
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Mladi
Otroški parlament
Urša Peternel
Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja Jesenice so organizirali medobčinski otroški parlament, ki pa je letos potekal
s pomočjo aplikacije Zoom.
Udeležili so se ga učenci šol
iz kranjskogorske, jeseniške
in žirovniške občine. Letošnja tema je bila Moja poklicna prihodnost, sodelujoči so
se preizkusili v "iznajdbi"
novega poklica. Prva skupina
se je osredotočila na poklice
prihodnosti in na poklice, za

katere mladi menijo, da
bodo kmalu izginili. Člani
druge skupine so razpravljali
o poklicih, za katere so učenci navedli, da so priljubljeni
oziroma nepriljubljeni. Tretja skupina je razmišljala o
znanjih in veščinah prihodnosti, četrta pa se je posvetila
vprašanju, kako bo epidemija vplivala na poklicne izbire
mladih. Sledila je skupna
razprava, ugotovitve pa bosta
učenca šole gostiteljice predstavila na nacionalnem parlamentu ta mesec.

Učenci so se učili saditi drevesa
Na Osnovni šoli Koroška Bela so se pri izbirnem predmetu
obdelava gradiv – les z devetimi razredi odločili za sajenje
jablan in jagodičevja. Posadili so dve jablani in sadike grozdja, malin in robide. "Učenci so spoznali, kako se pravilno
posadi jablana in jagodičevje. Vse učence moram pohvaliti
za opravljeno delo," je povedal učitelj Milan Hlade in dodal,
da se v sedanjih razmerah, ko se učenci različnih razredov
ne smejo družiti med seboj, pri izbirnih predmetih morajo
znajti malce drugače. A učenci so bili nad sajenjem navdušeni in dogovorili so se, da bodo akcijo do konca šolskega
leta ponovili. Kot je še dodal Milan Hlede, pa imajo ob šoli
tudi enajst visokih gred, za katere skrbijo učenci.

A te lahko pokličem?
V času, ko se je gimnazijsko življenje preselilo na Zoom, je tam pristal tudi Gimnazijski teater
Gimnazije Jesenice. Pripravili so spletno predstavo z naslovom A te lahko pokličem? Predstava je
nekaj posebnega, saj je nastala drugače, kot sicer nastajajo predstave, postavljene na oder. Tako v
izvedbi kot v vsebini se je prilagodila novim razmeram.
Urša Peternel
"Medij, na katerem smo se v
zadnjem letu predvsem
šolali, je za spremembo postal naš oder. Nanj smo postavili tri zgodbe iz (bolj ali
manj) vsakdanjega življenja," je predstavo z naslovom
A te lahko pokličem? opisal
eden od igralcev, dijak Gimnazije Jesenice Jan Čelesnik. V času, ko se je gimnazijsko življenje preselilo na

Zoom, je tam pristal tudi
Gimnazijski teater in pričaral zabaven gledališki večer
za več kot sto gledalcev, ki
so namesto na gledaliških
sedežih sedeli na domačih
kavčih, priklopljeni na
Zoom. In tudi igralci so
namesto po odru skakali kar
po svojih sobah. Kot je povedal režiser Gašper Stojc, je
igra stvaritev dijakov, njihov
komentar, njihov izraz, njihovo veselje. Gimnazijci so

gledalce popeljali v zgodbo
dijakinje, ki si želi študirati
umetnost v Italiji, a ji sanje
skoraj uniči zmedeni bankir; sama pa nehote uniči
sanje svoje najboljše prijateljice. Potem je tu zgodba
zaposlene v pekarni, ki po
spletu okoliščin izgubi tako
službo kot tudi fanta, in zgodba dekleta, ki na Florido
namesto fanta raje vzame
prijateljico ... Potem pa sta
tu še ljubosumna soproga in

Posadili so dve jablani in sadike grozdja, malin in robide.

zgovorna babica, ki poskrbita za dodatno mero zapletov
in smeha ...
V predstavi igrajo Zoja Beg,
Jan Čelesnik, Krištof Marij
Čušin, Emma Dušanić, Živa
Pintar, Natalija Šmitran in
Nika Zrnić. Za režijo je poskrbel Gašper Stojc, za dramaturgijo Vid Klemenc (oba
sta nekdanja dijaka Gimnazije Jesenice), mentorica pa
je bila profesorica Marija
Palovšnik.

Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.
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RENAULT MEGANE
začuti vožnjo na novo

169 €
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s paketom financiranja Renault fleksi*
**

ugodnosti do 1.500 €

*Mesečni obrok velja za model Renault MEGANE Zen TCe 115 in začetno ceno 16.240 €, ki že vsebuje redni popust v višini 1.050 € ter dodatni popust v višini
200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. **1.500 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v
vrednosti 380 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 700 € in vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se
zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 425 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,3
l/100 km. Emisije CO2: 120-142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0161-0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018-0,00222 g/km. Število
delcev (x1011): 0,01-0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

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

št ni n a

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige je le 11,99 eur+poštnina.

ww.renault.si

renault priporoča

+ po

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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Njegova glasba ima
ritem lokomotive
Samo Pivač je leta 1995 rojeni Jeseničan, ki ustvarja pod umetniškim imenom Samuel Blues.
Preigrava blues, ki ga opiše kot repetitivno glasbo z ritmom lokomotive.
Maša Likosar
Začetek glasbenega popotovanja Sama Pivača sega v
leti 2013 in 2014, ko je začel
vse pogosteje nastopati. Tedaj je spoznal tudi blues
mojstra Miha Eriča, člana
zasedbe Prismojeni profesorji bluesa.
"Pred tem je bilo vse v povezavi z glasbo nekakšen
trening, od učenja kitare,
preigravanja s prijatelji,
glasbene šole, nato nekaj
poskusov sodelovanja z
bendi," je povedal Pivač. Ko
je bluesovsko-rokovska zasedba Talking Stone, v kateri je igral z Janom Misirjem in Urbanom Kolblom,
razpadla, se je podal na samostojno pot. Sprva je bil
njegov glasbeni milje le domači studio, kjer je leta
2013 posnel svojo prvo ploščo z naslovom Claws,
Smoke, Hips and Love. Kot
avtor se je tedaj podpisal le
z imenom Samuel. "Blues
sem si k imenu dodal šele
pri drugem albumu. Samu-

el Blues ni alter ego, to sem
jaz. Med Samom Pivačem
in Samuelom Bluesom ni
razlik. Je le ime, brez globljega pomena. Kot na primer Big Joe Williams,"
nam je zaupal sogovornik.

Blues ni glasba za
Slovence
Svojo zvrst glasbe je poimenoval grunge-blues-psihadelija, ki je mešanicabluesa, psihadelike in grungea. Njegovi najljubši bluesovski glasbeniki so Robert
Johnson, R. L. Burnside,
Mississippi Fred McDowel.
"Blues ni glasba, ki bi jo
Slovenci pogosto poslušali," je dejal in dodal: "Sam
poslušam vse zvrsti glasbe.
Če me pesem ali nekaj na
njej pritegne, mi je všeč ne
glede na zvrst." Ustvarja
avtorsko glasbo, vse pesmi
napiše sam in jih posname
v domačem studiu, a kljub
temu zase pravi, da ni kantavtor. "Pri kantavtorjih si
predstavljam Adija Smolar-

ja z akustično kitaro. Jaz se
imam za muzičarja. Vsake
skladbe se lotim na neki
svoj način. Včasih glasba
nastane iz besedila, včasih
obratno. Pogosto improviziram. Nad celotnim procesom ustvarjanja in snemanja imam popolno kontrolo." Doslej je posnel že več
kot sto skladb. Dva slovenska albuma, tri instrumentalne in štiri v angleščini.
Posnel je tudi elektronski
album, nedavno je ustvaril

Samuel Blues med nastopom s svojo prezenco, raskavim vokalom in izjemnim preigravanjem kitarskih bluesovskih rifov prevzame publiko. Leta 2014 je
med drugim v Kopru nastopil kot uvodni glasbenik
pred koncertom ameriškega
bluesovsko-rokovskega izvajalca Erica Sardinasa. "Ko
nastopam, izbiram bolj žive,
ritmične komade, ne počasnih ter nežnih. Opazil sem,
da je tako lažje pritegniti po-

"Samuel Blues ni alter ego, to sem jaz. Med
Samom Pivačem in Samuelom Bluesom ni
razlik. Je le ime, brez globljega pomena."
album Trip to Now-Here –
instrumentalni psihadelični album z elementi surf
kitare. Spomladi pa napoveduje še izid pank albuma
v slovenščini. "Sicer pa
imam veliko video posnetkov na svojem kanalu na
Youtubu, tu objavim vse,"
je dodal.

zornost. Sicer pa – če publike muzika sama ne animira,
potem se nimam jaz kaj truditi, saj nisem stand up komik," je povedal. Z očetom
izdelujeta tudi kitare, v svoji
domači zbirki jih ima Pivač
že precej, poleg kitare pa
igra še klaviature, bas kitaro,
bobne in orglice.

Nataša Turnšek: glasba in petje
za vse življenje
Janko Rabič

Prireditev Prvi glas Gorenjske je od prvih začetkov na
svojevrsten način promovirala takrat še povsem železarsko mesto. Medtem, ko
se je v železarni kalijo jeklo,
so se nedaleč stran, na odru
jeseniškega gledališča, "kalili" mladi glasbeni talenti.
Prihajali so z vseh vetrov, nazaj so najbolj srečni odhajali
zmagoslavno, drugi z dragocenimi izkušnjami, ki so jim
pomagale pri nadaljnji pevski karieri. Zvrhan koš lepih
spominov še danes nosi v
srcu Nataša Turnšek iz Lesc,
ki je leta 1974 zmagala na
četrti prireditvi s pesmijo
Chi sara con te. Takrat 19-letna ni bila povsem neznana
v pevskih vodah, je bil pa to
zanjo pomemben korak naprej. Bila je iz družine, kjer
so vsi radi prepevali, tri sestre od rosnih let naprej. Prvič je zmagala na prireditvi
Mikrofon je vaš v Makarski,
kjer je bila družina na dopustu.
»Težko je verjeti, kako čas
drvi … Spomini na takratna
čudovita doživetja so vse bolj
dragoceni," pripoveduje Nataša. "Morda vsega, kar se je
dogajalo, tisti čas še nismo
dojeli tako zavestno. Na Prvi

glas Gorenjske sem se prijavila na pobudo sestre Lidije,
saj je takrat že imela pevske
izkušnje. Ta nastop mi je odprl tudi širša vrata, dodal dodaten zagon že začetih glasbenim korakom. Bila sem že
član skupine, pri kateri je
prej nastopal Franci Rebernik. Leto prej sem z ansamblom Kivado uspešno nastopila na Ptujskem festivalu,
kjer smo prejeli drugo nagrado. Na vse imam čudovite
spomine, z glasbenimi kolegi smo se lepo ujeli in bili
bratsko povezani, kar je tudi
botrovalo našemu bogatemu
repertoarju. S skupino Spekter, katere soustanoviteljica
sem bila, smo bili izjemni, to
so nam potrdili naši zvesti
plesalci in sledilci, ki so večkrat ugotavljali, ali igramo
zares ali na playback. To je
bila velika pohvala za naš
trud in skrbno izbran program."
Nataša je bila zelo povezana
s sestro Lidijo. "Bila je moj
najožji zaupnik, posebno ko
je starejša sestra odšla v Švico. Veliko mi je pomagala
pri 'pravilnem petju', saj je
imela za seboj šolo solopetja. Njena izguba me je zelo
prizadela in precej časa ni-

sem našla neke prave smeri.
A glasba je zdravilo za vsako
težko preizkušnjo."
Mnogi nastopi so zaznamovali velik del Natašine življenjske poti.
"Kje vse sem se 'pojavljala'
in prepevala, bi težko naštela, saj je bilo poleg rednih
angažmajev tudi precej posameznih nastopov po vsej
Sloveniji, tudi v tujini. Kamor človek pride, ima vedno
priložnost najti pravi veter,
ki te prinese k sorodnim dušam. Tako je bilo vedno, ko
smo se našle in se takoj
'sporazumele'. Kjer se človek počuti lepo, spomini
ostanejo za vedno."
Veliko ljubezen do glasbe in
petja poudari s še posebej
izbranimi besedami.
"Glasbena pot, ki je trajala
debelih trideset let, je nekaj,
kar je z besedami težko opisati, saj je to način življenja
– morda 'živeti svoje sanje'
ali pa 'mantra' ... Meni glasba še danes prinaša pozitivne vibracije, saj rahlja dušo
in odganja slabe energije.
Četudi nismo nekoč ambiciozno načrtovali izdaje plošč
ali potem zgoščenk, je bila
glasba zame zatočišče in
mir. Ni bil pomemben re-

Samo Pivač oziroma Samuel Blues ustvarja glasbo, ki je
preplet bluesa, psihadelike in grungea. / Foto: osebni arhiv

Magisterij na akademiji
za likovno umetnost
Samo Pivač je sicer diplomirani slikar, na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje zaključuje magisterij. Ukvarja se tudi z
video produkcijo in animacijami. Na vprašanje, kako
se likovna in glasbena
umetnost povezujeta, odgovori: "Vse umetnosti se
nekako povezujejo in tudi
vse je umetnost. Meje med
umetnostjo in neumetnostjo ni. Vse je stvar perspektive. Če se omejiš, da
je umetnost samo tisto, kar

Ustvarjalci

časa

je v galerijah in kinodvoranah, postane vse ostalo
dolgočasno. Če pogledaš s
pravega zornega kota, je
vsaka stvar umetnost, od
kuhanja, vožnje z avtobusom do zalepljenih žvečilnih gumijev na pločniku.
Vse je umetnost."
Pravi, da o prihodnosti ne
razmišlja veliko, trenutno
pa je popolnoma zadovoljen
točno tako situacijo, kot je.
"Pred petimi leti si niti predstavljal nisem, da bom danes tu, kjer sem, da bom
zaključeval pank ploščo," je
sklenil.

(45.

del)

Nataša Turnšek
zultat v obliki in številu izdanih plošč, pač pa veselje
duha, ki smo ga darovali
vsem, ki so radi prihajali v
našo družbo."
Za poklicno pevsko pot se ni
nikoli odločila. Zakaj? "To
ni bil nikoli moj glavni cilj,
čeprav sem od mnogih slišala, da mi po žilah teče glasba. Ta je in bo ostala del
mene in moje osebnosti, in
če sem odkrita, lahko po-

vem, da sem še vedno pripravljena stopiti na oder s
kako 'rokersko'!"
Žalosti jo koronsko zapiranje in omejevanje, vendar
upa, da se bodo spet zbrali
nastopajoči na teh prireditvah. "Da proslavimo ta čudoviti mozaik desetletij, kamor je vsak od nas dodal
svoj dragoceni kamenček, ki
vsak v svoji barvi sije vsem
naslednjim rodovom."
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Ribiči čistili brežine
Save Dolinke

Poslovila se je
Ančka Stojan
Janko Rabič
V 98. letu starosti je umrla
Ančka Stojan, častna članica
Planinskega društva Jesenice. Več kot šestdeset let je
predano opravljala delo, bila
zgled mladim in pomembno prispevala k razvoju planinske dejavnosti. V mladih
letih je bila najprej članica
Planinskega društva Javornik - Koroška Bela, po preselitvi na Jesenice se je takoj
vključila v jeseniško društvo, najprej v mladinski
odsek, kjer je bila od leta
1973 do leta 1983 načelnica.
V tem obdobju je mladinski
odsek doživljal svoje zlato
obdobje. Povprečno je imel
okoli 600 članov, od predšolskih otrok do srednješolcev. Pri delu ji je pomagal
mož Stojan in skupaj sta
mladim na izletih, taborih
in drugih srečanjih odkrivala lepote gora in jih navdušila, da so v odraslih letih prosti čas preživljali v gorah, jih
spoštovali in občudovali. Od
leta 1973 do leta 1991 je bila

Člani Ribiške družine Jesenice so očistili brežine Save Dolinke in njenih pritokov od Kranjske Gore do
Jesenic. Samo pod naseljem Potoki so nabrali za več kot šestdeset vreč odpadkov.
Urša Peternel

članica upravnega odbora
društva, sedem let tudi podpredsednica. Bila je udeleženka številnih srečanj z
zamejskimi planinci, več let
je urejala kroniko društva.
Za delo je prejela več planinskih priznanj. Leta 1999 so
ji v Planinskem društvu
Jesenice podelili naziv častna članica, leta 2000 je prejela najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, svečano listino. Močan pečat je
pustila tudi pri delu telesnovzgojnih društev na Koroški Beli in Jesenicah.

Člani Ribiške družine Jesenice vsako leto organizirajo
čistilno akcijo, v kateri čistijo brežine reke Save Dolinke
in njenih pritokov vse od
Kranjske Gore pa do Jesenic. Kot je povedal predsednik družine Aleš Mezek, je
bila letošnja akcija organizirana v skladu z vsemi ukrepi
za preprečevanje širjenja
covida-19.
"Čistilne akcije se je letos
udeležilo petdeset članov
društva, ki so bili razporejeni v skupine po pet članov.
Letos smo se osredotočili na
območje ob Savi Dolinki
pod naseljem Potoki, ki je
zadnja leta postalo pravo

smetišče, polno plastike in
drugih odpadkov, ki pridejo
po vodi. Samo na tistem
delu smo nabrali za več kot
šestdeset vreč odpadkov,
vendar je še vedno ostalo
ogromno smeti. Problem je
predvsem plastika, ki neovirano potuje po celotni strugi
Save Dolinke, vse do akumulacijskega jezera HE
Moste. Več kot očitno je, da
ljudje še vedno mečejo smeti v vodotoke, kar ni samo
prepovedano, ampak je tudi
škodljivo za edini vodni vir,
ki napaja to prelepo dolino,"
je povedal Mezek.
V Ribiški družini Jesenice
zato pozivajo vse občane k
večji okoljski ozaveščenosti
in trajnemu varovanju voda;

V Savi Dolinki pod Potoki so nabrali ogromno odpadkov.
kot poudarjajo, nevestno in
neodgovorno ravnanje posameznikov namreč močno

vpliva na ekološko stanje
vodotokov in jih lahko trajno onesnaži.

Zamenjava plinskih peči v večstanovanjskih stavbah
Plinske kurilne naprave so v večini večstanovanjskih stavb priključene na skupne dimnike. Zato je
treba menjavo kurilnih naprav časovno in tehnično
uskladiti med stanovalci, ki uporabljajo isti dimnik.
V prispevku smo zato pripravili nekaj informacij, ki
vam bodo koristile pri odločitvah.
Pred posegom se najprej priporoča izdelava načrta
strojnih inštalacij, s katerim se določi peči, odvod
dimnih plinov, odvod kondenzata in zajem zgorevalnega zraka, da se razdela vse dileme in se prepreči
nepredvidene situacije pri montaži. Načrt sicer ni
predpisan pri tovrstni vgradnji kurilnih naprav, razen
če tako ne določa distributer zemeljskega plina. Nedvomno pa je načrt nepogrešljivo orodje za pravilno
izvedbo, določitev odgovornosti, oceno stroškov in
seznanitev kaj bo končni rezultat prenove.
ALI JE PLINSKE PEČI TREBA MENJATI
ŽE SAMO ZARADI STAROSTI?
Ker plinske peči ponekod obratujejo že tudi 25 let je
na mestu vprašanje ali jih je brezpogojno treba
zamenjati že samo zaradi starosti? To seveda nikakor ne drži. Kurilno napravo je po predpisih treba

obvezno menjati samo v primeru, če dimnikar ugotovi preseganje predpisanih emisij ali druge nevarnosti za zastrupitev, hkrati pa nepravilnosti ni
mogoče odpraviti s servisom peči.
Po drugi strani pa je pri teh odločitvah treba upoštevati tudi ali so za tako staro peč še na voljo rezervni deli. Lahko se zgodi, da ob okvari popravilo ne
bi bilo izvedljivo in bi peč bilo treba menjati iz tega
razloga. Ker pa morajo nove plinske peči biti kondenzacijske, lahko nastane večja težava, saj nekondenzacijske in kondenzacijske peči na isti dimnik ne
smejo biti priključene. Dodatno pa obstoječi dimniki po večini niso odporni proti kondenzatu, zato
vgradnja kondenzacijske peči zahteva tudi prenovo
dimnika.
Menjave plinskih peči tako niso določene s predpisom zaradi starosti, ampak je to vprašanje preseganja emisij, varnosti, okvar, dostopnosti rezervnih
delov in pogojev v stavbi. O rezervnih delih se je
smiselno posvetovati s serviserjem, o nujnosti menjav pa se posvetujte z dimnikarsko družbo, ki naj bo
neodvisna, strokovna in samostojna, o kateri odločate lastniki večstanovanjske stavbe.

Plinske peči Naneo S.

DARILi O

sobn
ra
up vljalnik
iSense

DIMNIŠKI SISTEMI

NUJEN PREDHODNI RAZMISLEK
O SISTEMU REŠITVE
Če ste se stanovalci, ki imate plinske peči priključene na isti dimnik, odločili za zamenjavo, svetujemo,
da najprej sprejmete odločitev o sistemu rešitve, ki
odločilno vpliva na poznejše možnosti.
Prva opcija je, da se v stavbo vgradi dimnik, ki je
sestavni del plinskih peči, na katerega se smejo
priključiti samo peči, ki jih je proizvedel isti proizvajalec, kot je proizvedel dimnik. S takšno rešitvijo
odgovornost za pravilno delovanje vseh peči na
istem dimniku, v tehničnem smislu, prevzema en
sam proizvajalec. Pogoj seveda je, da je vgradnja
izvedena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi. Ta proizvajalec tudi opredeli vse pogoje
za vgradnjo in delovanje vseh peči, skupaj z dimnikom. Vsi, ki koristijo ta dimnik, so zaradi zasnove skozi celotno življenjsko dobo dimnika omejeni na istega proizvajalca peči, ki je proizvedel tudi dimnik.

Zagotovite si neodvisnega
projektanta, strokovno vgradnjo in
neodvisno dimnikarsko družbo

Druga opcija je, da se v stavbo vgradi preverjen
dimnik, ki predstavlja samostojno enoto, na
katerega se smejo priključiti peči različnih proizvajalcev. V tem primeru lahko vsak stanovalec sam
odloča, katerega proizvajalca peči bo izbral, kombinacijo peči, dovoda zraka in dimnika pa se preveri z
izračunom. Odgovornost za pravilno delovanje v
tehničnem smislu v tem primeru prevzema projektant strojnih inštalacij, za katerega se svetuje, da je v
postopek vključen pri obeh sistemih. Ta opcija v primeru poznejših menjav dopušča tudi izbiro proizvajalca peči. Zato svetujemo, da se najprej premišljeno
odločite za enega od omenjenih sistemov, saj so poznejše spremembe zaradi stroškov težko izvedljive.
Ker so v večstanovanjskih stavbah pogosti tudi posegi v dimnike in zračnike, je koristno najprej pridobiti
predhodno mnenje dimnikarske družbe. Strokovna
dimnikarska družba za potrebe načrtovanja lahko
priskrbi posnetek stanja dimnikov in zračnikov,
dodatno pa lahko lastnikom stanovanj nudi neodvisno pomoč in podporo pri tovrstnih posegih. S pravilnim pristopom je odprte dileme na opisan način
mogoče pravočasno ustrezno razrešiti.

STROKOVNE IN CELOVITE
DIMNIKARSKE STORITVE

MINI FORMAT PEČI
ODLIČNA KAKOVOST
KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA
IZREDNO PRIVLAČNA CENA
TIHO DELOVANJE PEČI

059 072 950 / fiver.si

info@dovrtel-sistemi.si

040 233 55 20

051 262 400

www.dovrtel-sistemi.si
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Šola za otroke
s čezmerno težo
V jeseniški bolnišnici deluje Šola zdravega življenja, v kateri pomagajo
otrokom in mladostnikom s čezmerno težo.
Urša Peternel
Četrtega marca smo zaznamovali svetovni dan debelosti. Ob tej priložnosti so v
Splošni bolnišnici Jesenice
predstavili Šolo zdravega življenja, v kateri obravnavajo
otroke s čezmerno težo.
Šola, ki sodi pod okrilje pediatričnega oddelka, deluje
od julija 2019, doslej pa so v
program vključili 55 otrok.
Kot ugotavljajo, v Sloveniji
že nekaj časa lahko govori-

mo tudi o epidemiji čezmerne telesne mase in debelosti
pri otrocih ter mladostnikih.
Leta 2015 je bilo čezmerno
težkih 18,2 odstotka in debelih 6,6 odstotka otrok in
mladostnikov. Epidemija
koronavirusa in omejevanje
gibanja pa sta, kažejo študije, povzročila še dodatni porast otrok s čezmerno težo.
Siceršnji vzrok za naglo naraščanje debelosti med otroki in mladimi je, kot ugotavljajo, tako imenovano debe-

Debelost je pogosto družinski pojav, vendar ne
toliko zaradi dedne zasnove, ampak
življenjskega sloga celotne družine. Zato tudi
otrok, ki ima povečano telesno maso, to težko
normalizira, če se mu ne pridružijo vsi člani
družine. Večina čezmerne hranjenosti in
debelosti se nadaljuje v odraslo debelost.

lilno okolje. Gre za okolje, v
katerem so izpostavljeni
številnim možnostim prevelikega energijskega vnosa,
veliko sedijo in niso dovolj
telesno dejavni.
S čezmerno težo so povezani
tudi zapleti, kot so zgodnje
faze sladkorne bolezni, zamaščenost jeter, povišan krvni tlak, motnje dihanja v spanju, motnje menstrualnega
cikla in čezmerna poraščenost pri dekletih ter motnja
spolnega razvoja pri fantih.
Osnovni namen Šole zdravega življenja je nadzorovana izguba, preprečevanje
nadaljnjega pridobivanja in
kontrola telesne mase otrok
in mladostnikov. V šoli sodeluje tim strokovnjakov:
zdravnik, dietetik, medicinske sestre in fizioterapevt, v
prihodnosti pa se jim bo pridružil še psiholog. Kot pra-

Nasmejana ekipa Šole zdravega življenja
vijo, v šoli skušajo za otroke
in starše ustvariti podporno
okolje ter tako vplivati na
spremembe življenjskega
sloga celotne družine.
Obravnava poteka tako, da
otrok skupaj s starši najprej
obišče ambulanto, kjer skušajo prepoznati vzroke za
porast telesne mase. Zatem
opravijo oceno zdravstvenega in prehranskega stanja
otroka z raznimi preiskavami in meritvami.

Priznanji za srčni
in predani učiteljici
Učiteljica Barbara Ravnik in
specialna pedagoginja Aljoša Trampuš Šeruga z Osnovne šole Poldeta Stražišarja
Jesenice sta nedavno prejeli
priznanji Društva specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov za leto 2021. Gre za
strokovni priznanji za posebej uspešno delo na področju specialne in rehabilitacijske pedagoške prakse.
Kot so zapisali v obrazložitvi, Barbara Ravnik "s svojo
neverjetno toplino in energijo pomembno prispeva k
bogatenju življenja otrok. Z
njimi ustvarja neverjetne
umetniške projekte. Veliko
generacijam otrok z motnjo

v duševnem razvoju iz Zgornje Gorenjske je preko glasbenih, plesnih in likovnih
projektov obogatila življenje. S povezovanjem z drugimi društvi in organizacijami je pomembno vplivala na
destigmatizacijo in vključevanje teh otrok v širše okolje. S svojim socialnim čutom pa pripomore k boljšemu življenju mnogih družin
na Jesenicah".
Aljoša Trampuš Šeruga pa
se "kot izvajalka dodatne
strokovne pomoči na redni
osnovni šoli zelo zavzema
za destigmatizacijo otrok s
posebnimi potrebami. Učitelje izobražuje in jih povezuje z Osnovno šolo Poldeta
Stražišarja. Poleg tega in-

tenzivno seznanja učence
rednih šol z učenci s posebnimi potrebami ter jih preko
obiskov, druženj in delavnic
povezuje. S svojo strokovnostjo, znanjem, bogatimi izkušnjami in umirjenostjo
pomembno prispeva k razvoju stroke. Izstopa po svojih bogatih izkušnjah z različnih področij dela z osebami s posebnimi potrebami.
V zadnjem času veliko svojega časa in truda namenja
sodelovanju otrok in učiteljev večinskih šol z učenci in
mladostniki s posebnimi
potrebami ter tako pomaga
spreminjati odnos družbe
ter pomembno prispeva k
razumevanju drugačnosti",
so zapisali v obrazložitvi.

ŽELEZARJI ZANESLJIVO V POLFINALU,
ZDAJ JE NA VRSTI ASIAGO

Urša Peternel
Vsako leto je v začetku marca potekal zbor članov Društva upokojencev (DU) Jesenice. Zaradi epidemije in
trenutnih ukrepov so ga bili
letos prisiljeni prestaviti za
nedoločen čas. Zbor bodo

izvedli takoj, ko bodo razmere to dopuščale, so zapisali v društvu in dodali, da
bodo člane o datumu obvestili vsaj dva tedna pred zborom. Ta bo tudi volilni, volili
bodo nov upravni odbor in
tudi novega predsednika
društva. Kot je znano, je dol-

goletni predsednik Boris
Bregant konec lanskega leta
umrl, začasno pa ga nadomešča podpredsednica Ivanka Zupančič. Kot pravijo v
društvu, si želijo aktivne člane, ki bodo nadaljevali vlogo
društva upokojencev na Jesenicah.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Zbor članov društva prestavljen
Društvo upokojencev Jesenice čaka, da bodo razmere dopuščale izvedbo
volilnega zbora članov, na katerem bodo imenovali tudi novega
predsednika društva.

voljo sobno kolo in tekalno
stezo.
Otroke in njihove starše pa
spodbujajo tudi k ohranjanju telesne dejavnosti v domačem okolju; skupaj poiščejo aktivnosti, ki so otroku
všeč in bi jih rad izvajal. Po
zaključeni hospitalizaciji so
otroci enkrat mesečno vabljeni na kontrolni ambulantni pregled, da spremljajo njegovo telesno maso in
druge dejavnike.

Foto: Domen Jančič

Urša Peternel

"V obdobju enega meseca
otroke povabimo na petdnevno hospitalizacijo,
znotraj katere jim skozi
različne skupinske igre
predstavimo vsebine zdrave uravnotežene prehrane.
Le tako lahko samostojno
preoblikujejo trenutne,
manj primerne prehranske navade in dalje razvijajo ustreznejše," so povedali. Prikažejo jim tudi gibalne vaje, ves čas imajo na

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenic so zanesljivo odpravili prvega nasprotnika v končnici AHL. V
četrtfinalu so ekspresno, s 3:0 v zmagah, odpravili ekipo Gardene. Italijani so kljub izpadu
pustili dober vtis, saj so bili na vseh tekmah prav do zadnjih minut v igri za zmago.
Prva dva obračuna sta postregla z zmago Jeseničanov s 3:1. V obeh primerih so pred koncem
srečanja hokejisti Gardene iz vrat potegnili svojega vratarja Smitha in napadli z igralcem več.
A njihove načrte je obakrat, z zadetkoma v prazno mrežo, prekrižal Žan Jezovšek. Še bolj napeto je bilo na zadnji tekmi v Podmežakli, ko so gostje ob zaključku tekme iskali izenačujoči
zadetek. Močno so pritisnili na vrata Žana Usa in si priigrali nekaj zares zrelih priložnosti.
Najlepšo so imeli prav v zadnji sekundi, ko je smrtno priložnost napadalca McGowana na
zares fantastičen način obranil 24-letni Us in tako poskrbel za zmago s 3:2 in veselje svojih
soigralcev ob uvrstitvi v polfinale.
Končnica AHL se nadaljuje že v tem tednu. Železarji v polfinalu merijo moči z Ekipo Asiaga, ki
je redni del sezone končala na četrtem mestu, dve mesti za Jeseničani, ki imajo tudi v tej seriji prednost domačega ledu. Tudi polfinale se igra po sistemu »best of 5« oz. na 3 zmage.
PREOSTALE POLFINALNE TEKME:
- 2. tekma, sobota, 10. 4. 2021: Asiago Hockey – HDD SIJ Acroni Jesenice
- 3. tekma, torek, 13. 4. 2021: HDD SIJ Acroni Jesenice – Asiago Hockey
- *4. tekma, četrtek, 15. 4. 2021 : Asiago Hockey – HDD SIJ Acroni Jesenice
- *5. tekma, sobota, 17. 4. 2021: HDD SIJ Acroni Jesenice – Asiago Hockey
*tekmi bosta odigrani, v kolikor serija še ne bo odločena

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI
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SUDOKU jn 6

Sudoku s končno rešitvijo
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Prosena kaša
V sklopu projekta KUHAM DOMAče, ki poteka pod okriljem RAGOR-ja, je Mimi Fister z ekološke
kmetije Porta z Ovsiš pripravila proseno kašo s suhimi češpljami.
Urša Peternel
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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=A, 2=N, 3=R, 4=S, 5=D, 6=T, 7=O, 8=P, 9=E), od leve proti
desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko.
Rešitev iz prejšnje številke je PLINOHRAM.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je PONUDBA KARTUŠ IN TONERJEV. Sponzor križanke je E-SPECIALISTI, d. o. o., Cesta maršala Tita 17 (bivša pošta) na Jesenicah, www.e-kartuse.si, tel.: 031 364 184
ali po e-pošti info@e-kartuse.si. Podarjajo pet nagrad v vrednosti po 10 evrov za nakup kartuš ali tonerjev. Nagrajenci
so: Matija Malej, Jesenice; Dušan Bohinc, Goričane; Marinka Preželj, Jesenice; Anica Loviščen, Tržič; Marcel Dijak,
Naklo. Za nagrade pokličite trgovino E-SPECIALISTI.

"Naša mama je pravila, da
so vsak dan jedli proseno
kašo. Kuhala jo je v kotličku
v črni kuhinji na ognjišču.
Skuhala je kašo, nato jo je
dala v peč na toplo za dve
uri. Nato so šli k maši. Ko so
prišli nazaj, so jedli kašo. Na
primer ob nedeljah zjutraj
za zajtrk," je povedala Mimi
Fister.

Prosena kaša s češpljami
Potrebujemo: 1 l vode, 1 l
mleka, 0,5 kg prosa, 300 g
suhih sliv (češpelj), maslo.
Priprava: V večjo, npr. 4-litrsko posodo nalijemo vodo in
jo zavremo. Soliti ni treba.
Medtem operemo slive. Če so
pretrde, jih prej malo namočimo. Koščic ni treba odstraniti. Ker so zrna prosa zelo
mehka, kaše predhodno ni
treba namočiti. Če proso
kupimo, ga prej le malo operemo. Ko voda zavre, dodamo

Foto: Špela Ankele
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proso. Pol kilograma prosa je
približno pol litra. Proso naj
vre v vodi približno 10 minut.
Nato postopoma dodajamo
mleko. Medtem dodamo tudi
češplje. Jed vmes nekajkrat
rahlo premešamo. Počasi se
mora gostiti. Bodimo previdni, da ne kuhamo predolgo,
ker se potem lahko kaša
"zapaca". Kaša se namreč

sama gosti tudi, ko jo že
odstavimo s štedilnika. Na
koncu lahko jed z dodajanjem mleka po okusu zredčimo. Pred serviranjem zabelimo z maslom. Opisan recept
je za približno šest oseb za
samostojno jed za zajtrk ali
večerjo. Za kosilo pa lahko
kombiniramo joto kot glavno
jed in proseno kašo kot sladi-
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KOZOLEC
TOVARNA
AVTOMOB. V
SARAJEVU

6

SINTETIČNO
VLAKNO

REZILO
(POGOV.)

17

REZILNA
NAPRAVA

1

13

2

14

3

5

4

10

5

15

6

7

7

10

8

5

9

14

10

16

17

9

11

1

12

13

BOLGARSKI
JEZIK

OREL V
NEMŠKIH
GRBIH
KOST V
NARTU

12

V ST. GRŠKI
MITOLOGIJI
ENA OD
ROJENIC

IZPOITJE NA
DUŠEK

SKRAJNI DEL
POLOTOKA

VLADIMIR
NAZOR

NOTARSKI
URAD

2

15

POGOST
VEZNIK

KOLIČINA,
DOLOČENA
Z VREDNOSTJO IN
SMERJO

EDITH
PIAF

5

IME ITAL.
PESNICE
NEGRI

IME NOVINARKE
BIZILJ

GOSTILNICA
IN PIZZERIJA
CHILLI
TEL. 059
156 313
ENICA

PREBIVALEC
RUDARSKEGA
REVIRJE

NAROČENO
HRANO VAM
DOSTAVIMO
NA VAŠ
NASLOV
POKRAJINSKO
SREDIŠČE
UKRAJINE,
LVIV
IME IN
PRIIMEK
FRANCOSKEGA
IGRALCA

Kašo zakuhamo samo v
vodi. Zatem dodamo na
čebuli prepražene gobe,
začinimo z žajbljem, majaronom, soljo in poprom.

TELIČEK
(LJUBKO)

ALATIT,
OKAMNINA
IZ OBDOBJA
KREDE

MODNI,
FRIZERSKI
?????

Prosena kaša z gobami

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 19. aprila 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

Sponzor križanke je GOSTILNICA IN PIZZERIJA CHILLI, Trg Toneta Čufarja 3 Jesenice, www.gostilnica-chilli.si, telefon:
059 156 313. Zaradi nastale situacije vas vabijo, da jih pokličete in dogovorili se boste o dostavi ali prevzemu naročenega.
Podarjajo tri nagrade, nakup hrane v višini 20 evrov (nagrade niso izplačljive v gotovini).
AVTOR:
CVETO
ERMAN

co. Če jo bomo pripravili kot
sladico, je količina ustrezno
manjša.

NAŠ
SKLADATELJ
IN ZBOROVODJA
(CIRIL)

USPEŠNICA
V GLASBI

VLASTA
FELC
MADŽARSKI
POLITIK
(BELA)

9

MAJHNA UŠ

OLIVER
TWIST

NIČLA

MAJHEN
PLUG

IZREDEN
DOGODEK ALI
NAKLJUČJE
SOL ALUMINIJEVEGA
HIDROKSIDA
JAN
ŽELEZNI

13

NEKDANJI
POLJSKI
KONJENIK
OBOROŽEN S
KOPJEM
ISLANDSKA
PRIPOVED V
PROZI

16

ČAROVNIK

1

JEAN MARAIS: francoski filmski igralec, KRILATI POLŽ: alatit, okamnina iz obdobja krede, ORLON: sintetična tkanina, R ALO: majhen plug,
ARLAND: francoski pisatelj (Marcel), TALUS: nartna kost, ALUMINAT: sol aluminijevega hidroksida, KUN: nekdanji madžarski politik (Bela)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 7 / 2021
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve, zanimivosti
Dogodki od 9. aprila do 23. aprila
Torek, 13. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Vozila s hitrostjo 218 kilometrov na uro

Razstave

Tinkara Langus, www.mc-jesenice.si

Gorenjski prometni policisti so na avtocesti obravnavali dva
voznika, ki sta eden za drugim na csri z omejitvijo 110 km/h
vozila s hitrostjo 218 km/h. Izrečena jima je bila globa v
znesku 1.200 evrov in sankcija 9 kazenskih točk. Pri vožnji
110 km/h vozilo v sekundi prevozi 30 metrov, pri hitrosti 218
km/h pa še enkrat toliko. Pri taki hitrosti voznik težko zaznava okolico, kar oboje močno zvišuje tveganje za nesreče in
ogrožanja. Prometni policisti na avtocesti sicer konstantno
izvajajo nadzor hitrosti in s svojo aktivnostjo prispevajo k
zmanjševanju tveganj za običajno hude posledice v prometnih nesrečah na avtocestah.

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Rop

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij projekta ROKAVČKI POMAGALČKI

www.gmj.si, po 18. uri

Lare Blažič, ki razstavlja fotografije iz delavnic ročnih del, medgeneracijskega sodelovanja krožka ročnih del, Društva upokojencev Javornik
- Koroška Bela www.mc-jesenice.si

Nastop učencev harmonike
ob 18.30 na Zoomu, Glasbena šola Jesenice

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij PISANIC – PIRHOV

Četrtek, 15. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Ogled razstave fotografij Hane Langus

Javni nastop

Muzeji in galerije Gornjesavskega muzeja Jesenice so do nadaljnjega
zaprti.

Jeseniški policisti so obravnavali poskus ropa v prodajalni.
Dva zamaskirana moška sta z grožnjo od prodajalke zahtevala denar, ki pa ga ta ni izročila. Poškodovan ni bil nihče.
Storilca sta kraj po poskusu ropa zapustila. Policisti o kaznivem dejanju še vodijo postopek.

O možnostih ogleda po 11. aprilu 2021 nas spremljate na www.gmj.si
in www.planinskimuzej.si.

Odtujil vrednejše kolo

www.mc-jesenice.si

ob 18.30 na Zoomu, www.glasbenasolajesenice.si

Torek, 20. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Nastop učencev brenkal

Na Cesti revolucije na Jesenicah je storilec s hodnika stanovanjskega bloka odtujil vrednejše cestno kolo znamke Scott
črne barve.

NA VSE OGLEDE VLJUDNO VABLJENI!

ob 18.30 na Zoomu, www.glasbenasolajesenice.si

Četrtek, 22. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Tatvina

Iz policijskih zapisnikov

Srečanje z dijaki in študenti glasbe ter plesa
ob 18.30 na Zoomu, www.glasbenasolajesenice.si

Požar v kuhinji
Jeseniški policisti so obravnavali požar v kuhinji stanovanjskega objekta. Vnela se je hrana na štedilniku. Škoda ni nastala.

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

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Staš Hrenič – ROV BERI – WITHOUT CONTROL
Glasba za sprostitev 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, individualno delo ter za kakovostno preživljanja prostega časa, vse v skladu z upoštevanjem ukrepov
vlade Republike Slovenije in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije
covida-19.

www.gorenjskiglas.si

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.

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

25
EUR

+ po

št ni n a

Kriminalisti so obravnavali primer lažnega telefonskega klica iz tujine, s katerim je klicatelj želel ponuditi storitev odstranitve virusa iz računalnika oziroma "pomagati" pri odpravi napake, ki da so jo zaznali na računalniku osebe, ki so
jo poklicali. Govoril je v polomljeni angleščini. "Svetujemo
veliko previdnost pri vseh sumljivih klicih za tehnično ali
drugačno podporo s strani neznanih oseb. Ravno tako v
nobenem primeru ne nameščajte programov, ki vam jih ponudi klicatelj, saj jim s tem omogočite dostop do vašega
računalnika in posledično do kraje vaših podatkov," svetujejo gorenjski policisti.

Jeseniški policisti so obravnavali moškega, ki je na javnem
kraju proti občanu v prepiru povzročil ogrožanje z daljšo
palico. Poškodovan ni bil nihče. Predmet so policisti zasegli
in vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Če vozilo obstane na avtocesti
Na gorenjski avtocesti je obstalo vozilo v okvari. Ob tem policisti opozarjajo: "Dolžnosti voznika so, da se pomakne na
skrajno desni rob odstavnega pasu in vklopi smernike. Obvezno naj si nadene odsevni telovnik in postavi varnostni trikotnik. Zelo pomembno je, da se pri postavljanju trikotnika ne
gibljemo po vozišču, ampak le za varnostno ograjo. Uporabimo stebriček SOS – postavljeni so na vsaka dva kilometra."

Padec v jašek
Jeseniški policisti so obravnavali lažje poškodbe osebe pri
padcu v nižji jašek. Iz ležišča se je iztaknil pokrov. Tuja krivda je izključena.

/voznice
Iščemo nove voznike

am!

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

www.gorenjskiglas.si

www.mc-jesenice.si

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

Na Jesenicah je bilo vlomljeno v stanovanjski objekt in odtujena je bila fotografska oprema.

Lažni telefonski klic

Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev

274 strani, 235 x 165 mm

Ogrožanje s palico

Ukradel fotografsko opremo

ONLINE – NA SPLETU

Policisti so na območju Jesenic prijeli in obravnavali skupino
sedmih žensk z območja Dolenjske, ki so osumljene tatvine
oblačil in obutve v trgovinah na območju Jesenic in Radovljice. Tatvine so bile opravljene s preusmerjanjem pozornosti
prodajalcev in skrivanjem stvari pod oblačila. Policisti so jih
na podlagi prijave izsledili in prijeli, obravnavajo pa jih zaradi
suma kaznivega dejanja. Odtujene stvari so jim zasegli.

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

14,80
EUR

+ po

št ni n a

Pridruži se n

ciranja izpita D

Možnost soﬁnan

kat.

znikov/voznic
Zaposlimo več vo
*

0 EURkategorije in kodo 95.
A 40
NAGRADeni
, ki že ima izpit D

k novo zaposl
Nagrado prejme vsa
*

Arriva d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj

www.gmj.si, po 18. uri

Za več informacij o možnosti soﬁnanciranja vozniškega
izpita D kategorije ali prijavo kontaktirajte:
lidija.kemperle@arriva.si

www.arriva.si

(0)4 20 13 127
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Moj sin je popoln, a drugačen
Drugega aprila smo zaznamovali svetovni dan zavedanja o avtizmu. V znak širjenja zavedanja o avtizmu ter ozaveščanju družbe o razumevanju oseb
z avtizmom se kampanji že nekaj let pridružujejo tudi v občini Jesenice in z modro lučjo osvetlijo stavbo Gimnazije Jesenice.
Urša Peternel

Stavba Gimnazije Jesenice je zažarela v modri barvi, nekaj več o avtizmu pa je povedala
nekdanja gimnazijka Bojana, mama dečka z avtizmom.
vih družin. Dovolite si kdaj
za trenutek biti drugačni,
videli boste, da se v tej drugačnosti skriva neizmerna
lepota spoznanja, da smo na
koncu koncev vsi samo ljudje."
Letošnji svetovni dan je
sicer potekal pod sloganom

Zaprte tudi knjižnice in muzeji
Zaradi aktualnih ukrepov vlade so od četrtka, 1. aprila, zaprte tudi vse enote Občinske knjižnice Jesenice. V tem času
nista mogoča izposoja in vračilo gradiva, prav tako ne rezervacije gradiva. V obdobju med 1. in 10. aprilom ne bodo
zaračunavali zamudnine. Prav tako so zaprti muzeji in galerije Gornjesavskega muzeja Jesenice. Tako v knjižnici kot
muzeju obiskovalcem svetujejo, naj spremljajo njihove
spletne strani, kjer bodo objavili aktualne informacije o
ponovnem odprtju (predvidoma v ponedeljek, 12. aprila).

www.gorenjskiglas.si

Aktualna zgodba
govori o deklici Miji,
ki išče odgovore na
vprašanja, povezana
z virusom, nanje
pa ji odgovori prav
on - virus! Knjiga
kartonka poleg
pisanih ilustracij
vsebuje številne
zavihke za dodatno
motivacijo otroka
in razumljivo
razlago o prenosu
in zaščito pred
virusi. Primerno za
predšolske otroke
in učence prve
triade.

Redna cena knjige je 14,90 evrov, na
Gorenjskem glasu jo lahko kupite s 50 %
popustom, zato boste zanjo odšteli le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Lahko se učim, lahko delam.
Akcijo vodi mednarodno
združenje Autism Europe,
katerega članica je tudi Zveza za avtizem Slovenije.
Vsako leto so ob tem dnevu
pripravili pohod z modrimi
baloni Modri SAM, letos ga
zaradi koronavirusa niso

mogli izvesti, tako so pripravili virtualni balon v obliki
okvirja na Facebooku.
Ob tem so poudarili: "Še
posebej pomembno se nam
zdi, da ozavestimo otroke in
mladostnike, da so med njimi otroci, ki potrebujejo ne
le prilagojen način učenja,

»Moj sin Boris je star šest let. Je popoln v vseh
pogledih, a vseeno drugačen od večine otrok.
Njegova drugačnost nosi ime AVTIZEM. Za
"ozkoglede nepoznavalce" so otroci s podobnimi
izzivi kot Boris le nevzgojeni, nepoučeni,
neumni, čustveno apatični, nesprejemljivi ...
Zaradi takih napačnih, diskriminatornih,
stereotipnih pojmovanj in stigme je nadvse
pomembna naloga nas, staršev, da smo močan
in glasen glas svojih otrok. Želim spodbuditi
ljudi, da se da tudi drugače. Vsak izmed nas
pozna nekoga, ki je "po merilih družbe"
drugačen. Verjemite mi, da je zelo malo
potrebno, da v njihovih življenjih pustite pečat
sprejetosti, spoštovanja in razumevanja,« je
zapisala Bojana, mama dečka z avtizmom.
no kot vsi otroci, le da včasih
ne vedo, kako naj se vključijo med vrstnike." Zato potrebujejo vpogled v svet otroka z avtizmom, ki ga lahko
dobijo tudi z branjem knjig,

ze jim ponujajo seznam
knjig z željo, da bi se po branju o vsebini pogovorili z
vzgojitelji, učitelji in starši
in tako bolje spoznali svet
avtizma.

Srebrni znak Gimnazije Jesenice
biatlonki Leni Repinc
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so
konec marca pripravili
manjši sprejem za dijakinjo
tretjega letnika športnega
oddelka Leno Repinc, ki je
na mladinskem svetovnem
prvenstvu v Avstriji osvojila
dva naslova mladinske svetovne prvakinje in dva naslova svetovne mladinske podprvakinje v biatlonu. To je
izjemen uspeh za 17-letno
Bohinjko, ki pa ne blesti
samo na snegu, temveč tudi
v šoli.
"Tako kot je vztrajna, nepopustljiva pri treniranju, je
vestna, odgovorna do šolske-

Dijaki športnih oddelkov skupaj z razredniki in ravnateljico so pripravili sprejem za Leno.

7

,45

EUR

+ po

ki govorijo o avtizmu. Zato
so v Zvezi za avtizem Slovenije pripravili natečaj Modri
SAM, ki je namenjen otrokom v vrtcih in otrokom in
mladostnikom v osnovnih
šolah. Na spletni strani zve-

Foto: Gorazd Kavčič

Drugega aprila je stavba
Gimnazije Jesenice zažarela
v modri barvi. S tem se je
tudi jeseniška občina pridružila zaznamovanju svetovnega dneva zavedanja o avtizmu. V znak širjenja zavedanja o avtizmu ter ozaveščanju družbe o razumevanju oseb z avtizmom in varovanju njihovih človekovih
pravic tako na ta dan stavbe
v številnih občinah zažarijo
v modrem.
Ob tem je nekdanja gimnazijka Bojana, ki je mama
dečka z avtizmom, zapisala:
"Avtizem ni manj. Avtizem
je drugačen. Da bi ljudje
razumeli avtizem, ne potrebujejo strokovnih nazivov
niti ne večletnih izkušenj.
Vse, kar človek potrebuje, je
čisto srce, sposobnost pogledati izven okvirjev ter videti
širšo sliko. Osebe z avtizmom si zaslužijo naše spoštovanje in enakovredno
obravnavo. Ker smo družba
ljudje, lahko prav vsak posameznik z minimalno pomočjo in že z lepo gesto, kot sta
nasmeh in pozdrav, veliko
pripomore k lepši sliki njihovega ter vsakdana njiho-

temveč tudi prilagojen način
druženja z vrstniki, saj se le
srečen in sprejet otrok lahko
tudi uspešno uči. Želimo
prebuditi zavedanje, da si
otroci z avtizmom družbe
vrstnikov želijo enako moč-

št ni n a

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

Manjkali niso niti čokolada velikanka, torta in šopek rož.

ga dela. Odlična športnica,
odlična dijakinja. Čestitamo! Ponosni smo nate!" so
ji čestitali na šoli, kjer so
tudi povedali, da je Lena
med vsemi tekmovanji
uspela slediti tudi pouku na
daljavo. Za nameček pa je
opravljala še pisni del nemške jezikovne diplome
(DSD1), ki je dobra popotnica za študij in iskanje zaposlitve v tujini.
Ravnateljica Lidija Dornig
pa ji je za izjemne športne
dosežke podelila srebrni

znak Gimnazije Jesenice.
Kot je ob tem v šali dejala, bi
ji glede na pravilnik za štiri
medalje pripadali kar štirje
srebrni znaki.
"Lena, čaka te še veliko treningov, truda, bojev. Ne bo
vedno lahko. V tvoji športni
panogi je velika konkurenca, ena največjih med zimskimi športi. Pojdi korak za
korakom in upam, da dosežeš svoje sanje. Naj sledi še
kakšen podoben sprejem v
prihodnosti," ji je ob tem na
srce položila ravnateljica.

