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Urša Peternel

Po skoraj polletnem premo-
ru zaradi epidemije in pole-
tnih počitnic so se v torek 
ponovno odprla vrata osnov-
nih in srednjih šol. V štiri 
jeseniške osnovne šole je 
vpisanih nekaj več učencev 
kot lani, skupaj 1850 (lani 
1822).
Na Osnovni šoli Koroška 
Bela imajo 455 učencev 
(lani 437), na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja 708 učen-
cev (lani 697), na Osnovni 
šoli Prežihovega Voranca 
632 učencev (lani prav toli-
ko) in na Osnovni šoli Pol-
deta Stražišarja 55 učencev 
(lani 56). Največja šola v 
občini je tako Osnovna šola 
Toneta Čufarja.
Gimnazijo Jesenice bo letos 
obiskovalo 311 dijakov (lani 
309), Srednjo šolo Jesenice 
pa 551 dijakov (lani 570). 
V Vrtec Jesenice je vpisanih 
693 otrok (lani 673), v Glas-
beni šoli Jesenice pa bo glas-
beno znanje v tem šolskem 
letu pridobivalo 431 otrok 
(lani 440).
Bo pa tudi novo šolsko leto 
zaradi epidemije koronavi-
rusa posebno, v šolah in vrt-
cih morajo dosledno upošte-
vati vsa priporočila NIJZ za 
preprečevanje okužb. 
Pouk se je sicer za učence 
in dijake začel po modelu 
B, ki predvideva izvajanje 

pouka v šolah, omejitve pa 
se nanašajo na vzdrževanje 
higienskega režima in izva-
janje preventivnih ukrepov. 
V primeru poslabšanja epi-
demiološke slike bi v osnov-
nih šolah prešli na model 
C, po katerem bi se učenci v 
nižjih razredih izobraževali 
v šoli, učenci od 5. do 9. ra-
zreda pa na daljavo. Sre-
dnje šole pa so dobile navo-
dilo, da bi v tem primeru za 
polovico dijakov pouk pote-
kal na daljavo, za polovico v 

šoli, vsakih 14 dni pa bi se 
dijaki zamenjali.
Posebno pozornost v prvih 
dneh šole (in vse šolsko leto) 
namenjajo varnosti otrok v 
prometu. Za to v jeseniški 
občini tudi letos skrbijo 
predstavniki Sveta za pre-
ventivo v cestnem prometu 
(SPV) Jesenice, Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva (MIR) Jesenice, jeseni-
ški policisti in prostovoljni 
gasilci. Prvi dan šole se jim 
je na prometnih poteh v 

okolici šol pridružil tudi je-
seniški župan Blaž Račič.
"Glede na to, da v okolici šol 
tudi letos ugotavljamo pre-
cejšnjo gnečo zaradi avto-
mobilov in s tem zmanjšano 
varnost otrok, priporočamo, 
da otroci, če je le možno, v 
šolo hodijo peš, mlajši seve-
da v spremstvu staršev, sta-
rejši pa že sami," so ob tem 
povedali na Občini Jesenice. 
Pozivom k večji varnosti so 
se pridružili tudi gorenjski 
policisti.

Odprla so se vrata šol 
V štirih jeseniških osnovnih šolah imajo v novem šolskem letu 1850 učencev, največja šola je 
Osnovna šola Toneta Čufarja, ki jo obiskuje kar 708 otrok.

Začetek šolskega leta v največji jeseniški osnovni šoli, OŠ Toneta Čufarja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Plazove spremljajo tudi 
v GARS Jesenice
Potem ko so lani na plazova 
Urbas in Čikla postavili dve 
nadzorni postaji, zdaj doga-
janje spremljajo tudi v GARS 
Jesenice.
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ZANIMIVOSTI

Že tretji ponatis 
pohodniške karte
Pohodniška karta Jesenic je 
prava uspešnica. Vključuje 
predloge za različno zahtev-
ne izlete po hribih in ravni-
nah jeseniške občine.
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MLADI

Zlata maturantka, ki 
ima rada strojništvo
Anastasija Jocić z Jesenic je 
ena od letošnjih zlatih matu-
rantk poklicne mature na 
Srednji šoli Jesenice, in to v 
programu strojništvo. 
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Prijetno vzdušje pod 
Špičkom
V Zavetišču pod Špičkom 
oskrbnici Sara Šabjan in 
Urša Košir planince razvaja-
ta z enolončnicami, štruklji, 
jabolčnim zavitkom, riževim 
narastkom ...
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Tekaško-uživaško 
po Juliani
Jeseničanki Tjaša Žnidar in Draga 
Žbontar sta konec julija pretekli 
novo daljinsko krožno pohodniško 
pot Juliana Trail. 
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Za vedno 
zavezan hokeju
Boris Čebulj je že od rane 
mladosti zapisan športu. Poleti 
je dopolnil devetdeset let, pa še 
vedno skoraj vsak dan sede na 
kolo. 
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Urša Peternel

Na Hrušici so stekla prva 
dela pri izkopu druge cevi 
avtocestnega predora Kara-
vanke. Doslej so potekala 
pripravljalna dela in dela na 
predvkopu, prejšnji teden 
pa se je začel sam izkop. 
Začetek del si je ogledal 
tudi minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec, ki je 
poudaril, da si želi, da so 
dela opravljena učinkovito, 
hitro, zlasti pa varno ter da 
je poskrbljeno za varnost 
delavcev, ki prihajajo od da-
leč. Teh je bilo prejšnji pe-
tek na gradbišču 43, po na-
povedih naj bi jih bilo na 
gradbišču največ 150. Zanje 
je že skoraj postavljeno na-
selje z velikimi bivalnimi 
zabojniki v bližini krožišča 
na Hrušici, kjer bodo bivali 
v času gradnje. Delali bodo 
24 ur na dan, pri čemer je 
predsednik uprave Darsa 
Valentin Hajdinjak dejal, 
da je izvajalec zagotovil, da 
bo spoštoval slovensko de-

lovnopravno zakonodajo. 
Hajdinjak si tudi želi, da bi 
Cengiz dela opravil znotraj 
pogodbene vrednosti, ki 
znaša 98,5 milijona evrov, 
in da ne bi bili potrebni 
aneksi. 
Rok za izvedbo del je maj 
2025, član uprave turškega 
izvajalca Cengiz Insaat 
Asim Cengiz je ob tem zatr-
dil, da bodo gradnjo zaklju-
čili še pred tem rokom. Kot 
je znano, so se dela na naši 
strani začela s precejšnjo za-
mudo, najprej zaradi pri-
tožb na izbiro izvajalca, ka-
sneje pa zaradi pandemije. 
Na avstrijski strani so doslej 
izvrtali že okrog tri kilome-
tre druge cevi (njihov odsek 
je dolg 4402 metra), med-
tem ko je odsek na naši stra-
ni dolg 3546 metrov. Strani 
naj bi mejo prebili leta 
2022. 
Predor Karavanke so za 
promet odprli 1. junija 
1991, upravljata ga Dars in 
Asfinag.

Začel se je izkop 
druge cevi predora
Prejšnji teden je turški izvajalec Cengiz Insaat 
izvrtal prvih šest metrov druge cevi avtocestnega 
predora Karavanke.

Turški izvajalec Cengiz Insaat je začel vrtati v Karavanke, 
prejšnji teden so izvrtali prvih šest metrov druge cevi.
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V prostorih Gasilsko reše-
valne službe (GARS) Jeseni-
ce je začel delovati program 
za spremljanje masnih 
pobočnih premikov nad 
Koroško Belo. Sistem meril-
nih naprav za opazovanje 
plazov je že lani vzpostavilo 
podjetje Geo monitoringi, 
naročnik pa je bil Geološki 
zavod Slovenije. Konkretne-
je, na plazovih Čikla in 
Urbas so postavili dve nad-
zorni postaji, s katerima zbi-
rajo podatke o dogajanju na 
plazovih. 
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, sistem deluje že 
več kot eno leto, zdaj pa je 
program, ki ga za opazova-
nje plazov nad Koroško Belo 
uporabljajo strokovnjaki 
geološkega zavoda in njiho-
vi podizvajalci, nameščen 
tudi na GARS Jesenice. "Ta 
zaradi vzpostavljene 24-
urne dežurne službe pred-
stavlja dodatno pomoč pri 
učinkovitem spremljanju 
podatkov v realnem času," 
so pojasnili. 
Program je bil zasnovan na 
podlagi dosedanjih opazo-
vanj plazov in njihove speci-
fike, hkrati pa so strokovnja-
ki geološkega zavoda in 
predstavniki jeseniškega 
občinskega štaba Civilne 
zaščite občine v programu 
določili mejne vrednosti 
premikov. Program opozori 
na morebitna odstopanja, ki 
bi lahko pomenila aktivira-
nje plazov, ter s tem omogo-

či pravočasno reagiranje. "S 
pomočjo programa, sodelo-
vanja vseh omenjenih služb 
ter dogovorjenih protokolov 
tako zmanjšujemo morebit-
no ogroženost prebivalcev 
Koroške Bele, ki bodo lahko 

v primeru večje nevarnosti 
pravočasno in ustrezno opo-
zorjeni," so povedali na 
Občini Jesenice.
Spomnimo, že lani so sani-
rali strugo potoka Bela skozi 
Koroško Belo, očistili in povi-

šali zaplavno pregrado ter 
zgradili dve novi, do pregrad 
pa zgradili novo dovozno 
cesto. Obenem so strokov-
njaki opravljali raziskavo 
problematičnih območij v 
tem delu Karavank. Doseda-
nje aktivnosti so krajanom 
Koroške Bele nazadnje pred-
stavili decembra lani. Kot so 
odgovorni povedali takrat, 
bodo v prihodnje vzpostavili 
še sisteme za alarmiranje, ki 
bodo krajane Koroške Bele 
opozorili na morebitno spro-
žitev plazov, pripravlja pa se 
tudi načrt evakuacije v pri-
meru tovrstne nesreče.

Plazove spremljajo 
tudi v GARS Jesenice
Potem ko so lani na plazova Urbas in Čikla postavili dve nadzorni postaji, s katerima zbirajo podatke 
o morebitnih premikih, zdaj dogajanje na plazovih 24 ur na dan spremljajo tudi v GARS Jesenice.

Delovanje programa za spremljanje masnih pobočnih premikov je predstavnikom Občine 
Jesenice, GARS Jesenice in CZ Jesenice predstavil predstavnik podjetja Geo monitoringi 
Gregor Bahun.

Urša Peternel

Se bo težko pričakovana in 
nujna obnova Srednje šole 
Jesenice vendarle začela že 
prihodnje leto? Kot izhaja iz 
seznama pomembnih inve-
sticij za zagon gospodarstva 
po epidemiji, ki ga je nedav-
no pripravila vlada, naj bi se 
to res zgodilo. Rekonstruk-
cija in dozidava Srednje šole 
Jesenice je eden od projek-
tov, ki naj bi se začeli v letu 
2021.

V jeseniški občini je med 
prednostnimi projekti tudi 
gradnja najemnih stanovanj 
na območju TVD Partizan, 
ki naj bi se prav tako začela 
naslednje leto. Drugi projek-
ti so s področja prometa, in 
sicer modernizacija železni-
škega predora Karavanke in 
nadgradnja glavne železniš-
ke proge Ljubljana–Jeseni-
ce–državna meja, ki se zače-
njata letos, ter sanacija prve 
cevi predora Karavanke, ki 
naj bi se začela leta 2025.

Vlada je na podlagi interven-
tnega zakona za odpravo 
ovir pri izvedbi pomembnih 
investicij za zagon gospodar-
stva po epidemiji covida-19 
določila seznam 187 pomem-
bnih investicij, ki so razdel-
jene po statističnih regijah 
in področjih; s področja oko-
lja je 22 pomembnih investi-
cij, s področja energetike 19, 
s področja prometa 70 in s 
področja regionalnega raz-
voja 76. Projekti s področja 
regionalnega razvoja se 

nanašajo predvsem na grad-
njo stanovanjskih sosesk, 
zdravstvenih domov, izobra-
ževalnih ustanov, domov za 
starejše ...
V seznam so vključeni vsi 
predlogi, ki imajo ocenjeno 
vrednost nad pet milijonov 
evrov ter imajo predviden 
začetek izvedbe v letu 2020 
oziroma 2021, ter vse pred-
lagane investicije nad vred-
nostjo 25 milijonov evrov, ki 
imajo predviden začetek 
izvedbe poleti 2021.

Obnova Srednje šole 
Jesenice prihodnje leto?
Med pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 je vlada uvrstila tudi 
obnovo Srednje šole Jesenice, ki naj bi se začela prihodnje leto. Med projekti je tudi gradnja najemnih 
stanovanj na območju TVD Partizan.

V torek so po poletnih počit-
nicah vrata spet odprle šole. 
Vsi učenci in dijaki so se 
vrnili v šolske klopi in se 
ponovno srečali s sošolci. V 
šolo je vstopila tudi nova 
generacija prvošolcev, s 
čimer so najmlajši šolarji 
stopili na pot izobraževanja 
in naredili pomemben korak 
v življenju. Učitelji in šolski 
delavci so se potrudili, da je 
prvošolcem, njihovim star-
šem in bližnjim (ter vsem 
ostalim) prvi šolski dan ostal 
v čim lepšem spominu. 
Na prvi pogled se morda res 
zdi, kot da je bil tudi letošnji 
prvi september povsem obi-
čajen prvi september in da 
je bil začetek novega šolske-
ga leta enak prejšnjim. Ven-
dar nista bila enaka. Razlog 
je v nevarnem virusu, ki je 
pred pol leta bistveno spre-
menil naša življenja in ima 
še vedno močan vpliv na živ-
ljenje v družbi. Pomembno 
bo zaznamoval tudi šolsko 
leto, ki se je ravnokar začelo.
Ob izvajanju preventivnih 
ukrepov države in ustanov, 
ki skrbijo za javno zdravje, 

se je življenje precej spre-
menilo. Po dveh mesecih je 
bila maja preklicana epide-
mija in zdelo se je, da se živ-
ljenje spet lahko začne vra-
čati v stare tirnice. V tak-
šnem prepričanju je minilo 
tudi poletje. Zdaj se z novo 
rastjo števila okuženih v Slo-
veniji izkazuje, da so bila 
pričakovanja strokovnjakov 
o drugem valu širjenja oku-
žbe upravičena. Z virusom 
bomo, očitno, morali živeti 
naprej.
A bolj kot dejstvo, da bo tre-
ba živeti z virusom, skrb 
vzbujajo druge posledice. V 
zadnjega pol leta se je bis-
tveno spremenilo družabno 
življenje. Večina šolarjev in 
dijakov je bila od marca 
doma in so se izobraževali 
drugače, kot s(m)o bili vaje-
ni – na daljavo. Tudi kultur-
nih prireditev je bilo zane-
marljivo malo, (redki) špor-
tniki so nastopali pred praz-
nimi tribunami, tudi novi 
častni občanki mag. Rini 
Klinar in ostalim prejemni-
kom zaradi znanih okoliščin 
občinskih priznanj nismo 
podelili, če omenimo le 
nekatere najbolj izpostavlje-
ne primere iz našega okolja. 
Mladi hodijo v šolo predv-
sem zaradi znanj, ki jih pri-
dobivajo. Šolniki in strokov-
njaki opozarjajo, da je za 
mlade zelo pomembno tudi 
druženje z vrstniki, saj na ta 
način pridobivajo različne 
veščine, ki jim omogočajo 
socializacijo.

D r u ž b e n o  s k u p n o s t 
pomembno oblikujejo odno-
si med ljudmi. Prav tvorni 
odnosi so omogočili obču-
ten napredek človeške civili-
zacije. Zdaj, ko se stiki med 
posamezniki bistveno ome-
jujejo (navkljub izjemnemu 
razvoju informacijske teh-
nologije), se odnosi v skup-
nosti spreminjajo, spremin-
ja se tudi družba. 
Na koncu 20. stoletja in na 
začetku 21. stoletja smo 
živeli v obdobju, ki ga je zaz-
namoval individualizem. 
Virus, ki vpliva na odnose v 

družbi in omejuje stike ter 
odnose med ljudmi, omen-
jeni individualizem ob vsto-
pu v tretje desetletje 21. sto-
letja še poglablja. S tem se 
povečujejo razlike med 
posamezniki, ločnica se 
poglablja med razvitimi in 
nerazvitimi, izobraženimi 
in neizobraženimi, revnimi 
in bogatimi. Pomembno se 
mi zdi, da se tega zavedamo. 
Mladi so prihodnost vsake 
družbe. V času šolanja zato 
ne smejo biti prikrajšani za 
spoznavanje šolskih vsebin 
na primeren način in za 
pridobivanje socialnih veš-
čin. Oboje je namreč temelj 
za njihov osebn(ostn)i raz-
voj in za razvoj družbenih 
skupnosti.
Prepričan sem, da se zave-
damo pomena našega skup-
nega in usklajenega delova-
nja pri preprečevanju širje-
nja nevarnega virusa. Le če 
bo širjenje virusa omejeno, 
se bodo mladi lahko nor-
malno šolali, se razvijali in 
tlakovali napredek družbe, 
tudi v naši občini. 
Vsem učencem in dijakom 
ob vstopu v novo šolsko leto 
želim, da pridobijo čim več 
uporabnih znanj, ki jim 
bodo razširila obzorja, in da 
kljub spremenjenim okoliš-
činam ob pojavu koronaviru-
sa uspešno razvijajo koristne 
socialne veščine. Verjamem 
tudi, da se bodo učitelji pot-
rudili po najboljših močeh in 
na ta način mladim tlakovali 
pot v prihodnost.

Spet v šolo

Župan Blaž Račič

Sistem opazovanja pobočnih premikov bo 
pripomogel h kakovostnemu in pravočasnemu 
obveščanju prebivalcev ob morebitni nevarnosti. 
Strošek vzpostavitve znaša okrog 30 tisoč evrov, 
strošek samega spremljanja pa še dodatnih 30 
tisoč evrov na leto, oboje bo krila Občina 
Jesenice iz svojega proračuna.

Vsem učencem in dijakom ob vstopu v novo 
šolsko leto želim, da pridobijo čim več 
uporabnih znanj, ki jim bodo razširila obzorja, 
in da kljub spremenjenim okoliščinam ob 
pojavu koronavirusa uspešno razvijajo koristne 
socialne veščine. Verjamem tudi, da se bodo 
učitelji potrudili po najboljših močeh in na ta 
način mladim tlakovali pot v prihodnost.
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

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

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 15/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 71, ki je iz šel 4. septembra 2020.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Začetek izkopnih del na Ka-
ravankah si je ogledal tudi 
jeseniški župan Blaž Račič. 
Kot je dejal, so že pred ča-
som osnovali delovno skupi-
no, v kateri so tudi predstav-
niki občin Jesenice in Kranj-
ska Gora, ki bo spremljala 
gradbena dela, skrbela za 
pretok informacij in odpra-
vljanje morebitnih težav, ki 
bi jih imeli v lokalni sku-
pnosti. Doslej je bilo sodelo-
vanje z investitorjem in iz-
vajalcem dobro, prav tako je 
dober pretok informacij, je 
dejal župan. Kot je dodal, pa 
si v občini ne želijo, da bi se 
ponovila izkušnja gradnje 
prve cevi, od takrat je minilo 
že trideset let, ko so občini 
po zaključenem projektu 
ostale uničene ceste. Tako 
so že naredili posnetek sta-
nja cest, ki se bodo upora-
bljale za gradbiščni tran-
sport, na podlagi česar bo 
možno po končani investici-
ji ugotoviti njihovo obreme-
njenost. A Račič ne pričaku-
je bistvenih obremenitev 
glavnih cest v občini, izvaja-
lec naj bi pretežno upora-
bljal cesto, ki se uporablja za 
dostop do Darsove baze ozi-
roma policije. 
Po županovih besedah bodo 
kot multikulturna občina 
prijazno sprejeli tudi turške 
delavce, ki bodo naslednjih 

pet let bivali v njihovi obči-
ni. »Glede na to, da prihaja-
jo iz drugega okolja, kulture, 
da govorijo drugačen jezik, 
upam, da bomo našli prilo-
žnost za srečevanja. Obe-
nem pa si želim, da bi naši 
občani imeli priložnost, da 
bi si v dogovoru z izvajalcem 
lahko prišli ogledat gradbi-
šče,« je še dejal župan Račič.
V sklopu projekta bodo 
zgradili tudi nadomestni 
most na lokalni cesti čez 

Savo Dolinko ter začasni 
most na dovozni cesti do Av-
tocestne baze Hrušica čez 
Savo Dolinko. 
Po državnem prostorskem 
načrtu je določenih šest lo-
kacij za viške izkopa, in si-
cer v jeseniški in kranjsko-
gorski občini: na degradira-
nem območju ob Savi Do-
linki vzhodno od Mojstra-
ne, na degradiranem obmo-
čju pred čistilno napravo 
vzhodno od Gozda - Mar-

tuljka, ob vzhodnem robu 
počivališča Jesenice, ob av-
tocestnem izvozu Jesenice 
zahod, ob avtocesti nasproti 
cestninske postaje Hrušica 
ter med regionalno cesto in 
Savo Dolinko pri portalnem 
območju. Na dodatni loka-
ciji na Plavškem travniku 
pa naj bi viške zemeljskega 
izkopa skladiščili začasno, v 
času gradnje, po končani 
gradnji naj bi vzpostavili 
prvotno stanje.

Začel se je izkop 
druge cevi predora

Začetek del si je ogledal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec; na sliki v družbi 
gorenjske poslanke Mateje Udovč.

1. stran

Gorenjski policisti ob začet-
ku novega šolskega leta pou-
darjajo, da otroci morajo ve-
deti, kaj je varno in kaj ne-
varno, šolsko pot in poseb-
nosti na poti morajo znati 
na pamet, nikar pa naj ne 
pozabijo na rumene rutice 
in kresničke, da bodo tudi 
dobro vidni.
Voznike pa pozivajo, naj od-
stopijo prednost pešcem in 
predvsem otrokom, da bodo 

lahko varno prečkali cesto. 
Če otrok ali drug pešec stoji 
pred prehodom, naj mu 
ustavijo. Na šolskih poteh 
naj vozijo posebej previdno, 
počasneje in na zadostni 
varnostni razdalji. Parkirajo 
naj pravilno, saj z nepravil-
no ustavitvijo ali parkira-
njem lahko ovirajo in tudi 
ogrožajo otroke. Izogibajo 
naj se rabi mobilnega telefo-
na med vožnjo, ki nevarno 
preusmerja pozornost stran 
od ceste.

Odprla so se vrata šol

Posebno pozornost v prvih šolskih dneh namenjajo 
varnosti otrok na poti v šolo. Predstavnikom SPV Jesenice, 
MIR Jesenice, PP Jesenice in prostovoljnim gasilcem se je v 
torek zjutraj pridružil tudi jeseniški župan Blaž Račič.

1. stran

S 1. SEPTEMBROM 2020 SMO 
PRIČELI S SPREJEMANJEM 
ODPADNE SILAŽNE FOLIJE  
V ZBIRNEM CENTRU  
NA JESENICAH

Baliranje delno posušene trave je na šte-
vilnih kmetijah postal pogost način spra-
vila krme oziroma priprave travne silaže. 
Povzročitelje odpadne silažne folije prosi-
mo, da jo zbirate ločeno in jo dostavljate 
v zbirni center v času obratovanja, le tako 
boste pravilno ravnali z odpadno folijo. 
Odpadna silažna folija sodi med odpadke 
iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko 
številko 02 01 04 - Odpadna plastika (ra-
zen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti 
povzročitelj. Odpadna silažna folija torej  

ni komunalni odpadek in zbiranje in odvoz  
le-te ni obvezna občinska gospodarska 
javna služba. Odlaganje v zabojnike za 
komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali 
na ekološke otoke ni dovoljeno, prav tako 
je seveda prepovedano odlaganje v nara-
vo ali celo kurjenje, ki močno obremenjuje 
okolje in je kaznivo. 
Proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpa-
dno silažno folijo ne vključujejo v svoje pro-

dajne cene, zato ni podaljšane odgovorno-
sti in ni vzpostavljena mreža zbiranja na 
državni ravni. Stroški ravnanja z odpadno 
silažno folijo bremenijo uporabnika oziro-
ma povzročitelja (kmetijsko dejavnost).
Cena za prevzem: prevzem silažne folije je 
plačljiv, obračun se izvrši na osnovi podpi-
sanega tehtalnega lista po ceni 0,48 €/kilo-
gram brez DDV. Za več informacij pokličite 
04/581 04 55 ali pišite na info@jeko.si.

EKOLOŠKI OTOK NA DOBRAVSKI ULICI JE ZAČASNO UMAKNJEN
Obveščamo vas, da je Občina Jesenice sprejela odločitev, da ekološki otok, ki se nahaja na 
Dobravski ulici, začasno umakne. Vzrok za to odločitev je stalno nepravilno odlaganje od-
padkov. Ob zabojnikih se odlagajo kosovni odpadki, zeleni odrez, gradbeni odpadki, ne-
varni odpadki,… Kljub večkratnim opozorilom se stanje na ekološkem otoku ni izboljšalo.  
V septembru bomo tako okolico ekološkega otoka pospravili, zabojnike za ločeno zbiranje 
pa izpraznili in odpeljali. Ekološkemu otoku na Dobravski ulici sta najbližja ekološka otoka 
na Savski cesti 21 in parkirišče nasproti Savske ceste 1, lahko pa ločeno zbrane odpadke 
brezplačno pripeljete v Zbirni Center Jesenice. 

ZBIRNI CENTER JESENICE
ponedeljek - petek:  od 10. do 17. ure
sobota: od 8. do 13. ure
nedelje in prazniki: zaprto
Telefon: 04 / 581 04 90
e-pošta: zbirnicenter.jesenice@jeko.si Pripravila: Željko Šmitran in Maja Kržišnik, JEKO, d.o.o.
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Urša Peternel

Vlada je dala soglasje k ime-
novanju Marka Toplaka za 
direktorja Splošne bolnišni-
ce Jesenice. Mandat naj bi 
nastopil 1. oktobra. A še 
predtem se morajo končati 
postopki na sodišču, saj je 
neizbrani kandidat Tomaž 
Krišelj konec junija vložil 
tožbo, ker naj bi bilo imeno-
vanje Toplaka za direktorja 
nezakonito.
Kot so nam potrdili v bolni-
šnici, sodni postopki glede 
izbire direktorja še niso kon-
čani. Tomaž Krišelj je nam-
reč tudi na ponovljeni razpis 
vložil tožbo (pritožil se je že 

na prvi razpis in na sodišču 
uspel). Krišelj meni, da so 
bile v postopku imenovanja 
ponovno narejene napake in 
da je imenovanje direktorja 
nezakonito, ker da izbrani 
kandidat s predloženimi 
dokazili ne dokazuje izpol-
njevanja v razpisu določenih 
pogojev, svet zavoda pa da 
ni pravilno preveril izpolnje-
vanja pogojev, kar je bistve-
no vplivalo na odločitev o 
imenovanju kandidata.
Jeseniška bolnišnica je brez 
direktorja s polnim manda-
tom že vse od 1. avgusta 
lani, ta čas jo vodi Miran 
Rems kot vršilec dolžnosti 
direktorja.

Direktor bolnišnice 
dobil soglasje
Mark Toplak naj bi vodenje Splošne bolnišnice 
Jesenice prevzel prvega oktobra.

Verjetno večkrat nanese, da se 
truden popotnik, ki je že opra-
vil visokogorsko turo na Vaj-
nežu ali Stolu ali pa se tja šele 
odpravlja, ustavi tudi ob izvi-
ru potoka Urbas. 
Potok Urbas se na svojem 
začetku najbrž po čistosti in 
kvaliteti vode lahko kosa z 
marsikaterim vodnim izvirom 
v Sloveniji. 

Izvir potoka 
Urbas turistična 
znamenitost? 
Lokalna 
sramota!

Sploh si ne znam predstavlja-
ti, kaj bi s takim izvirom nare-
dili naši sosedje Avstrijci. Če 
drugega ne, bi bila ob izviru 
vsaj klopca, kjer se popotnik 
lahko spočije, informativna 
tabla, ki bi povedala, kje je, 
kaj teče mimo njega, kdaj so ta 
izvir prvič omenili, mogoče 
tudi kvaliteta vode, geološka 
slika področja, omemba nevar-
nosti plazov in kam ga pot 
lahko zanese. Zagotovo bi bila 
tam tudi pipa ali zajet stude-
nec, kjer bi si lahko natočil 
bistre studenčnice. Tu, pri nas, 
na Jesenicah pa ... (glej foto-
grafije) 
Nekje je zapisano, da smo 
Jesenice tudi turistična obči-
na. Baje smo sposobni za 
nekatere turiste (npr. gorske 
kolesarje) odšteti tudi nekaj 
sto tisoč evrov, s čimer ni nič 
narobe. Za ureditev okolice in 
samega izvira Urbasa bi 
zadostovala že ena desetina 
tega denarja, pa nas ne bi bilo 
treba biti sram. 
Kar naprej poslušamo, kako 
so vodni viri pomembni in da 
bodo v prihodnosti še bolj. Kaj 
pa smo pripravljeni narediti 
zanje? 
Vsaj v tem primeru pa res ne 
verjamem, da se ne da nič 
narediti. 

Andrej Palovšnik, 
Koroška Bela

Urša Peternel

Prejšnji teden so potrdili 
okužbo s koronavirusom pri 
strokovni delavki Vrtca Jese-
nice, ki dela v Enoti Angelce 
Ocepek na Cesti Cirila Tav-
čarja 21. Vodstvo vrtca je 
takoj vzpostavilo stik z epide-
miologom, ki jim je dal navo-
dila za nadaljnje ukrepanje. 

"Epidemiolog je obvestili vse 
starše tistih otrok, ki so bili v 
neposrednem stiku z zapos-
leno, pri kateri je bila potrje-
na okužba, da obdržijo otro-
ke doma, saj jim je NIJZ 
odredil karanteno. V karan-
teni ostajajo tudi tri strokov-

ne delavke," so povedali v 
vodstvu vrtca. 
Vsi drugi zaposleni in otroci 
lahko po navodilih NIJZ 
normalno prihajajo na delo 
oziroma obiskujejo vrtec, saj 
je Enota Angelce Ocepek 
normalno odprta. Vrtec lah-

ko obiskujejo tudi sorojenci 
otrok, ki jim je bila odrejena 
karantena, saj niso bili v sti-
ku z okuženo delavko. V 
vodstvu Vrtca Jesenice so ob 
tem zagotovili, da v vseh 
enotah izvajajo higienska 
priporočila za preprečevanje 

širjenja možnosti okužbe, 
starše pa pozivajo, naj bodo 
pozorni na zdravstveno sta-
nje otrok in jih v primeru 
pojava bolezenskih znakov 
obdržijo doma ter vzpostavi-
jo stik s pediatrom, ki jim bo 
dal nadaljnja navodila.

Okužba v vrtcu
Okužbo s koronavirusom so prejšnji teden potrdili pri eni od zaposlenih v enoti Vrtca Jesenice na 
Plavžu, tri strokovne delavke in otroci, ki so bili v neposrednem stiku z zaposleno, pa so v karanteni.

V jeseniški občini so 
doslej potrdili 23 
primerov okužbe, dve 
osebi s koronavirusno 
boleznijo sta umrli.

Urša Peternel

Jeseničani so do 9. avgusta 
izkoristili za dobrih 516 
tisoč evrov turističnih 
bonov. Največ se jih je z 
boni podalo na morje, in 
sicer v piransko občino, sle-

dita občini Brežice in Morav-
ske Toplice.
Na drugi strani pa je nekaj 
turistov svoj bon izkoristilo 
tudi za bivanje v jeseniški 
občini, kjer je bilo do 23. 
avgusta unovčenih 544 
bonov v skupni vrednosti 

nekaj več kot 55 tisoč evrov. 
Za primerjavo: na prvem 
mestu je občina Piran, kjer 
je svoj bon unovčilo skoraj 
89 tisoč Slovencev, piranski 
turizem pa je iz tega naslova 
prejel dobrih 13 milijonov 
evrov. Sledita dve gorenjski 

občini, in sicer Kranjska 
Gora in Bohinj, na četrtek 
mestu je občina Izola, sledi-
ta občini Brežice in Morav-
ske Toplice.
Turistične bone je sicer pre-
jelo nekaj več kot dva milijo-
na državljanov Slovenije, od 
tega jih je bone deloma ali v 
celoti do 20. avgusta izkori-
stilo več kot 511 tisoč.
Kot kažejo podatki Finančne 
uprave Republike Slovenije, 
je bilo glede na tip namesti-
tve doslej največ bonov 
unovčenih v hotelih, sledijo 
apartmaji in apartmajska 
naselja ter kampi. Med pla-
ninskimi kočami po številu 
unovčenih bonov vodi Koča 
pri Triglavskih jezerih, sledi 
Dom na Komni.

Jeseničani z boni 
najraje v Piran
Največ turističnih bonov so unovčili v občini Piran, sledita občini Brežice in 
Moravske Toplice.

Urša Peternel

Po lanski preplastitvi smer-
nega vozišča gorenjske avto-
ceste med priključkoma 
Kranj zahod in Brezje proti 
Jesenicam sledi letos še pre-
plastitev druge polovice 
avtoceste – v smeri proti 
Ljubljani. Gradbena dela 
bodo stekla predvidoma v 
ponedeljek, 7. septembra. 
Promet bo med deli v vsako 
smer vožnje še vedno pote-
kal po dveh, sicer zoženih 
pasovih, pri čemer bo en pas 
urejen po polovici avtoceste, 
ki bo v obnovi, so sporočili z 
Darsa.

Dvomesečna dela obsegajo 
preplastitev 9,6 kilometra 
smernega vozišča avtoceste 
na odseku med priključko-
ma Brezje in Kranj zahod 
proti Ljubljani, izvoznega in 
uvoznega kraka priključka 
Naklo v tej smeri ter manjša 
popravila premostitvenih 
objektov.
Promet bo med obnovitveni-
mi deli urejen po dveh zože-
nih pasovih v vsako smer 
vožnje po sistemu 2 + 1 + 1. 
To pomeni, da bosta na 
smernem vozišču proti Jese-
nicam vseskozi dva pasova. 
Medtem bo proti Ljubljani 
levi pas urejen po isti polovi-

ci avtoceste in bo od drugih 
dveh (v smeri Jesenic) zara-
di dvosmernega prometa 
ločen z nizko betonsko var-
nostno ograjo, desni pas pa 
bo urejen ob gradbišču, 
torej po smernem vozišču 
proti Ljubljani.
Na Darsu voznike opozarja-
jo, naj spremljajo prometno 
signalizacijo in se pravočas-
no razvrstijo na pravi pro-
metni pas, saj ga kasneje ne 
bodo več mogli zamenjati. 
Kdor bo iz smeri Jesenic pro-
ti Ljubljani želel zapustiti 
avtocesto na razcepu Podta-
bor (Tržič) oziroma priključ-
ku Naklo, bo moral zapeljati 

na desni pas ob delovišču, v 
nasprotnem primeru bo 
moral z avtoceste na priključ-
ku Kranj zahod.
Hitrost vožnje skozi delov-
no zaporo bo v obeh sme-
reh povečini omejena na 
osemdeset kilometrov na 
uro, na posameznih obmo-
čjih pa na šestdeset kilome-
trov na uro. 
Izvajalca obnovitvenih del 
sta v skupnem nastopu 
Gorenjska gradbena druž-
ba, Kranj in Strabag, Ljub-
ljana, pogodbena vrednost 
je 5,1 milijona evrov z DDV, 
rok izvedbe pa šestdeset dni 
od uvedbe izvajalca v delo.

Obnova avtoceste proti Ljubljani
V ponedeljek bo Dars začel obnavljati odsek gorenjske avtoceste med priključkoma Brezje in Kranj 
zahod proti Ljubljani.

V jeseniški občini je bilo doslej potrjenih 23 primerov okužbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Dne 13. avgusta sem se s poš-
kodbo palca oglasil v ambu-
lanti nujne medicinske pomo-
či v Urgentnem centru Splošne 
bolnišnice Jesenice. Javno 
želim izraziti pohvalo dežur-
ni zdravnici in medicinski ses-
tri ob sprejemu in pomoči ob 
poškodbi. Ker o teh sprejemih 
včasih slišimo marsikaj, 
moram poudariti svojo dobro 
izkušnjo. Hvala še enkrat in 
dobro delo naprej.

Ilija Ljubojević, Jesenice

Prejeli smo

Javna zahvala

V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice po večmesečnem 
premoru zaradi epidemije 
počasi oživljajo dejavnost. 
Tako bodo v septembru 
izvedli dva koncerta glasbe-
nega abonmaja, ki sta odpa-
dla marca, marčevske pre-
miere pa "selijo" v oktober, 
je povedala direktorica 
Branka Smole. Vaje so zače-
li seniorke in mladinci, pri-
pravlja se premiera predsta-
ve po tekstu Mihe Mazzini-
ja, zaključen je tudi razpis 
za Čufarjeve dneve, razpisa-
li pa bodo tudi abonma.

Gledališče oživlja
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Člani Sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela obžalujemo, da 
se ob letošnjem krajevnem prazniku, ki ga praznujemo  
4. septembra, zaradi znanih vzrokov ne moremo srečati in po-
družiti. Zato naj vam v taki obliki voščimo ob prazniku naše 
krajevne skupnosti ter vam čestitamo in se vam zahvalimo za 
vaš prispevek k temu, da se tu zares počutimo prijetno, varno 
in doma.

V imenu vseh članov Sveta KS Slovenski Javornik -  
Koroška Bela

predsednik KS SJ-KB
Matej Brus

Janko Rabič

Zaradi znane situacije s ko-
ronavirusom in ob težjem 
zagotavljanju izvajanja ukre-
pov na prireditvah ob ve-
čjem številu ljudi so se v 
krajevni skupnosti (KS) 
Blejska Dobrava odločili, da 
jih ob avgustovskem prazni-
ku ne izvedejo. V spomin na 

prvo partizansko akcijo proti 
okupatorju z rušenjem dro-
ga daljnovoda iz elektrarne 
Vintgar 28. avgusta leta 
1941 so na ta dan delegacija 
KS, podpredsednik sveta KS 
Blejska Dobrava Bojan Dor-
nik in članica Irena Kolbl, 
predsednica krajevne borče-
vske organizacije Dragica 
Bezlaj, predsednik Združe-

nja borcev za vrednote NOB 
Jesenice Izidor Podgornik, 
predstavniki Kulturnega 
društva Obranca ter nekate-
ri krajani obiskali spomin-
ska obeležja iz narodno-
-osvobodilnega boja na Blej-
ski Dobravi, ob cesti Blejska 
Dobrava–Kočna in na Kočni 
ter položili vence in cvetje. 

Obisk spomenikov NOB  
ob prazniku 
Na Blejski Dobravi so ob prazniku krajevne skupnosti položili vence in 
cvetje na spominska obeležja, drugih prireditev pa niso organizirali.

Ob prazniku KS Blejska Dobrava so letos obiskali spominska obeležja iz časov NOB.

Urša Peternel

V Krajevni skupnosti Plani-
na pod Golico je ta čas najve-
čja investicija sanacija ceste 
pod naseljem Prihodi. To 
edino prometno povezavo Je-
senic s Planino pod Golico je 
poškodoval plaz, cesta je bila 
v dolžini približno 75 metrov 
posedena, zaradi česar je bila 
otežkočena tako sama vožnja 
kot tudi zimsko pluženje. 
Izvajalec je podjetje Rafael, 
gradbena dejavnost, iz Sevni-
ce, doslej so dela potekala v 
skladu z načrti, prejšnji te-
den je bilo postavljenih 25 od 
skupaj 47 pilotov.
Vrednost projekta je nekaj 
več kot 358 tisoč evrov, Obči-
na Jesenice pa se je prijavila 
tudi na javni razpis Ministr-
stva za okolje in prostor za 
sofinanciranje iz programa 

sanacije pojavov nestabilnih 
tal. Informacij glede sofinan-
ciranja pa še nimajo, so po-
vedali na Občini Jesenice. 

"Zaradi izvedbe del prihaja 
do zapore ceste, pri čemer 
pa večjih nevšečnosti pri lo-
kalnih prebivalcih ne za-

znavamo," so dodali. Dela 
naj bi bila zaključena v skla-
du z načrti, to je do sredine 
oktobra.

Sanacija plazu in 
ceste pod Prihodi
Obnavljajo edino prometno povezavo med Jesenicami in Planino pod Golico. Cesta je bila močno 
poškodovana zaradi plazu, ki se je sprožil tik pod naseljem Prihodi.

Prejšnji teden je bilo postavljenih že 25 od 47 pilotov. / Foto: Janko Rabič

V krajevni skupnosti Planina pod Golico zaradi znanih raz-
mer s koronavirusom letos ni bilo tradicionalnih prireditev 
ob krajevnem prazniku. Dne 21. avgusta so izvedli le gasil-
sko vajo na kmetiji Pri Kosmatu v Prihodih. Sodelovali so 
člani domačega PGD Planina pod Golico in sosednjega 
PGD Javorniški Rovt. S praznikom obeležujejo spomin na 
rudarski red grofov Ortenburških, ki nosi datum 24. avgust 
1381, s tem dokumentom, ki je eden najstarejših tovrstnih, 
pa je grof Friderik Ortenburški določil pravice in dolžnosti 
rudarjev v Planini pod Golico.

Gasilska vaja ob krajevnem prazniku

Na kmetiji Pri Kosmatu v Prihodih so izvedli gasilsko vajo.
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Ulica bratov Rupar 2, 
4270 JeseniceSrednja šola Jesenice

DODATNE INFORMACIJE: 04 586 69 20
in na www.ssj - jesenice.si

Vpis do 18. 9. 2020

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vpis v šolsko leto 2020/21

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI:
 Zdravstvena nega
 Bolničar negovalec

 Strojni tehnik
 Strojni mehanik
 Mehatronik operater

 Pomočnik v tehnoloških procesih

 Vzgojitelj predšolskih otrok
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Urša Peternel

Naprej v preteklost je bila 
spletna akcija, ki je potekala 
od 17. do 23. avgusta in jo je 
pripravila Skupnost muze-
jev Slovenije. V njej je sode-
lovalo kar 54 muzejev in 
galerij, ki so v času epidemi-
je morali svoje delovanje 
preseliti na splet, hkrati pa 
ohraniti pristen stik z obis-
kovalci. Kot pravijo, so bili 
med prvimi, ki so na spletu 
ponudili bogate kulturne 
vsebine. Svojo sposobnost 
prilagajanja in delovanja na 
spletu in "v živo" so predsta-
vili tudi z bogatim progra-
mom akcije Naprej v prete-

klost, v kateri je sodeloval 
tudi Gornjesavski muzej 
Jesenice. Tudi jeseniški 
muzealci so v času epidemi-
je veliko dejavnosti preselili 
na splet, kjer so pripravili 
različne spletne kvize, virtu-
alne oglede razstav in film-
čke. Tokrat so v sklopu akci-
je pripravili dva virtualna 
dogodka, in sicer Stara Sava 
vabi ter Ste pripravljeni na 
planinsko pustolovščino? V 
prvem so na Facebooku in 
spletni strani muzeja pred-
stavili kratki film o Stari 
Savi, v drugem pa filmček o 
doživljanju planinske izkuš-
nje in Slovenskem planin-
skem muzeju.

Naprej v preteklost
Muzeji so velik del dejavnosti v času epidemije 
preselili na splet.

Poslovil se je Ladislav Črnologar, jeseniški pisatelj, avtor 
romanov, povesti, radijskih iger ... Rojen je bil leta 1935 na 
Hrušici, po izobrazbi je bil strojnik, objavljati pa je začel 
dokaj pozno. Leta 1977 je bilo objavljeno njegovo prvo pisa-
teljsko delo, daljša povest Pot v življenje. Leta 1990 je za 
pisateljsko delo prejel Čufarjevo plaketo. Za priredbo roma-
na Razstreljeni bog v istoimensko radijsko igro je dobil 
nagrado sveta RTV. Bil je eden prvih pisateljev, ki so prese-
dlali s peresa in pisalnega stroja na osebni računalnik. Veči-
no del je izdal v samozaložbi, znan pa je tudi po miniaturnih 
knjigah. Izdeloval je tudi različne izdelke, kot so obeski, ška-
tlice in kapelice z vstavljenimi knjižicami in slikami lepot 
Slovenije. »Iz nič lahko nastane misel in iz misli sanje in te 
sanje se včasih celo uresničijo, če le dovolj močno verujemo 
vanje,« je nekoč zapisal.

Umrl je jeseniški pisatelj Ladislav Črnologar

V Občinski knjižnici Jesenice so pripravili fotografski natečaj 
z naslovom Kje dopustujejo naše knjige. Bralce so povabili, 
naj v fotografski objektiv ujamejo knjige, izposojene v Občin-
ski knjižnici Jesenice in njenih enotah (zaželeno je, da se vidi 
nalepka s kodo in napisi), kjerkoli med dopustom. Vsak 
avtor lahko sodeluje s tremi fotografijami, ki jih prilepi na 
profil Občinske knjižnice Jesenice na Facebooku kot komen-
tar pod objavo o foto natečaju ali pa jih pošlje na elektronski 
naslov: info@knjiznica-jesenice.si. Natečaj poteka še do 15. 
septembra, žirija pa bo izbrala pet najboljših. Avtorji petih 
najboljših fotografij bodo prejeli darilne vrečke s promocij-
skim materialom Občinske knjižnice Jesenice.

Kje dopustujejo naše knjige

Urša Peternel

V avli Občinske knjižnice 
Jesenice je na ogled razsta-
va Narava gorskega sveta – 
včeraj, danes, jutri?, ki 
odstira temo spreminjanja 
in ogroženosti narave v gor-
skem svetu, hkrati pa opo-
zarja na konkretne posledi-
ce vse bolj prisotnega člove-
kovega vpliva. Razstavo sta 
pripravila Zavod RS za var-
stvo narave in Planinska 
zveza Slovenije (Komisija 

za varstvo gorske narave). 
Avtorica in koordinatorka 
razstave je Andreja Škvarč 
iz kranjske enote zavoda za 
varstvo narave. Kot je pou-
darila, je razstava odgovor 
na vse večje pritiske, ki jih 
naravovarstveniki zaznava-
jo pri svojem delu. 
"Gorski svet je vse bolj obi-
skan, poleg tega se spremi-
nja raba planin, posledično 
se povečuje število dostop-
nih cest, količina prometa 
in turističnih objektov, kar 

je že povzročilo nekatere 
vidne negativne vplive na 
naravo. Z vsakim plakatom 
želimo sporočiti, da je nara-
va gorskega sveta zelo 
krhek ekosistem in da bi 
morali začeti učinkovito 
izvajati našo zakonodajo, ki 
bo omogočila ohranitev tis-
tega malega dela neokrnje-
ne narave in divjega gorske-
ga sveta v Sloveniji."
Pri nastanku razstave je 
sodelovalo več kot dvajset 
sodelavcev, obsega 12 pla-

katov in je zasnovana kot 
potujoča razstava. Gostova-
la je že v več drugih sloven-
skih krajih.
Na ogled je v mesecu sep-
tembru, ki je v gorenjskih 
knjižnicah posvečen domo-
znanstvu, in v Tednu kultur-
ne dediščine 2020, ta pote-
ka od 26. septembra do 10. 
oktobra pod sloganom Spo-
znaj? Varuj! Ohrani.
Zaradi okoliščin letos odprt-
ja razstave ni bilo, na ogled 
pa bo do 10. oktobra.

Narava gorskega sveta na razstavi
V avli knjižnice je na ogled razstava, ki odstira temo spreminjanja v gorskem svetu.

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

Janko Rabič

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice že vrsto let veliko 
skrb namenjajo ohranjanju 
tehniške dediščine. Jeseni-
ce so bile od nekdaj 
pomembno industrijsko 
mesto in predvsem Žele-
zarna je pri svojem tehno-
loškem procesu uporabljala 
številne stroje, ki so po uki-
njanju starih obratov posta-
li tehniški spomeniki. V 
muzeju te stroje obnavlja-
jo, na Stari Savi so uredili 
stalno razstavo. Delo je 
zahtevno, saj strojem želijo 
dati čim več avtentičnosti 
takratnega časa in jih zašči-
titi. Letos v okviru projekta 
Naša industrijska dedišči-
na, naš ponos (delno ga 
sofinancira Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
sklada za regionalni razvoj) 
poteka še posebej obsežna 
obnova tehniških spomeni-
kov. Skupaj bodo obnovili 
petnajst enot. Pet so jih že 
uvrstili na stalno razstavo, 
del preostalih bodo shranili 

tudi v depoje tehniške dedi-
ščine v muzeju.  
V letošnjih poletnih mese-
cih so ob sobotah pod vod-
stvom kustosa za zgodovi-

no železarstva dr. Marga 
Mugerlija organizirali vode-
nje po tehniški dediščini na 
Stari Savi. V okviru Dnevov 
evropske kulturne dedišči-

ne bodo 29. septembra pri-
pravili širšo predstavitev in 
javno vodenje po obnovlje-
ni kulturni dediščini na 
Stari Savi. 

Bogatejša razstava 
tehniške dediščine
V Gornjesavskem muzeju Jesenice obnavljajo stroje, ki so po ukinjanju starih železarskih obratov 
postali tehniški spomeniki. Nekateri so na ogled v pokritem prireditvenem prostoru na Stari Savi.

Dr. Marko Mugerli pred dopolnjeno razstavo na Stari Savi

Urša Peternel

V banketni dvorani Kolper-
na na Stari Savi je do 23. 
septembra na ogled medin-
stitucionalna etnološka raz-
stava Kako so se na Jeseni-
cah včasih zabavali. 
Že konec lanskega leta je 
izšla knjižica z enakim 
naslovom in je rezultat 
dela študijskega krožka, v 
kateri je 21 avtorjev prispe-
valo 22 zgodb o tem, kako 
so si Jeseničani in okoliča-
ni ob delu znali poiskati 

sprostitev in zabavo. Avtor-
ji in njihovi prispevki so: 
Mitja Volčič: Kje so tiste 
Jesenice?, Franci Brun: 
Jeseniški ansambel Cara-
velle, Todosja Lazarov: Fes-
tival smeha, Vanda Torkar 
Tomljanovič: Kako smo se 
na Jesenicah zabavali, Iva 
Gasar: Ko je bil ples delo in 
pogreb zabava, Marija Gaš-
peršič: Od mladenke do 
matere, Štefanija Muhar: 
Glasba in ples, kino in gle-
dališče, Vlasta in Ludvik 
Kokošinek: Življenje z 

glasbo, Severin Hlede: Bil 
sem mlad in postaven, 
Angelca Podlesnik: Naša 
zabava, Ivan Debevec: Ple-
sat smo hodili k Jožovcu, 
Ada Preželj: Kako smo se 
nekoč zabavali, Angela 
Ferjan: Bilo je dosti dela in 
le malo zabave, Rudolf 
Šapek: Zabava je tudi igra, 
Peter Zupančič: Zabava v 
Javorniškem Rovtu, Sonja 
Noč: Težki, a lepi časi, 
Franci Smolej: Kako smo 
se zabavali na vasi, daleč 
od mesta, Kristina Razin-

gar: Delo in zabava na 
Konarjevi kmetiji, Štefani-
ja Muhar: Na Blejski Dob-
ravi so bili takrat ena sama 
žoga in šest koles, Edita 
Marija Aleš: Kako smo se 
včasih igrali in zabavali, 
Janez Babič: Gostilna 
Mulej na Potokih.
V projektu ohranjanja kul-
turne dediščine z naslovom 
Kako so včasih živeli? sode-
lujejo Ljudska univerza 
Jesenice, Občinska knjižni-
ca Jesenice in Gornjesavski 
muzej Jesenice.

Etnološka razstava v Kolpernu
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Z vami že 25 let

Matjaž Klemenc

V ponedeljek, 24. avgusta, 
so "železarji" opravili prvi 
trening na ledu. Ledni krst 
je bil po navadi v začetku 
avgusta. Letos je začetek 
Alpske lige prestavljen na 
začetek oktobra, zato so se v 
vodstvu kluba odločili, da se 
prestavi tudi začetek trenin-
gov na ledu, sicer bi lahko 
prišlo do prenasičenosti. 
Kot na vseh področjih je 
tudi v hokeju koronavirus 
pustil posledice. NIJZ je do-
ločil ukrepe, ki se jih v klu-
bu strogo držijo. Pred prvim 
treningom na ledu so igral-
cem izmerili temperaturo 
ter jih dodatno opozorili, kje 
se ne smejo zadrževati. Ka-
rantena za celotno ekipo bi v 
tej fazi priprav lahko povzro-
čila velike težave. 
V klubu se maksimalno tru-
dijo, da ima ekipa čim boljše 

pogoje za normalno delo. V 
začetnem obdobju so igralci 
trenirali individualno. Ko so 
bili skupni treningi dovolje-
ni, so se v klubu dogovorili 
za kombinacijo individual-
nih in skupnih treningov. 
Dva dni preden so šli na led, 
so trenerji opravili testiranje 
in z rezultati so bili več kot 
zadovoljni. 
Do začetka Alpske lige so se-
veda predvidene tudi prija-
teljske tekme, ki bodo pripo-
mogle, da presekajo mono-
tonost treningov. S pripra-
vljalnimi tekmami bo imel 
trener Mitja Šivic že določe-
no sliko, kako ekipa, v kateri 
je nekaj sprememb, funkci-
onira. V nedeljo so odigrali 
prvo tekmo v gosteh, v Belja-
ku. VSV je premagal Jeseni-
čane s 6:3 (Podrekar, Šturm, 
Crnovič). 
Danes bodo gostovali v Ce-
lovcu pri prvi ekipi KAC. 

Pred začetkom Alpske lige 
bo podeljen že prvi uradni 
pokal na tekmovanju za Po-
kal Slovenije, ki bo na spore-
du od 16. do 19. septembra v 
Ljubljani. V četrtfinalu so 
Jeseničani za tekmeca dobili 
Maribor. Zmagovalec se bo 
v polfinalu pomeril z bolj-
šim s tekme SŽ Olimpija – 
Hidria Jesenice. 
Po prvem treningu na ledu 
je pred mikrofon stopil prvi 
trener Mitja Šivic. 
"Po testiranju, ki smo ga 
opravili, vidim, da so fantje 
fantastično pripravljeni. Te-
sti, ki so jih naredili, ko smo 
se prvič srečali, in ti zadnji 
se bistveno razlikujejo. Za-
dovoljen sem tudi s tistim, 
kar sem videl danes na ledu. 
Upam, da bo šla krivulja 
samo navzgor. "Kratki" smo 
na branilskem položaju, a 
verjamem, da bomo to reši-
li. Vseeno sem zadovoljen s 

tistim, kar imam. Nisem 
eden tistih, ki bi na klub pri-
tiskal glede okrepitev. 
Smernice kluba so jasne – 
mladim omogočiti čim večji 
napredek. Alpsko ligo smo 
končali na tretjem mestu 
kot najboljša slovenska eki-
pa in zdaj moramo to samo 
nadgraditi. Če bomo na ni-
voju, ki smo ga pred preki-
nitvijo v lanski sezoni kaza-
li, lahko pridemo zelo daleč. 
A pustimo času čas. Smo 
realni in zavedamo se, da 
nas čaka na ledu še veliko 
dela, da pridemo tja, kamor 
si želimo. Kot trener na Je-
senicah začenjam drugo se-
zono. Bo lažje kot v uvodni 
sezoni, saj tiste, ki so bili že 
lansko sezono v ekipi, zelo 
dobro poznam in vem, kaj 
lahko od vsakega od njih 
pričakujem. Ne samo na 
ledu, tudi v garderobi," je 
povedal trener Šivic. 

Prvi trening na ledu
Predzadnji ponedeljek v avgustu so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice opravili uvodni trening na ledu 
za sezono 2020/2021.

Matjaž Klemenc

V tej krizni situaciji ste pre-
vzeli funkcijo predsednika 
Kegljaškega kluba Jesenice. 
Je bila odločitev težka?
Kegljaški klub Jesenice se je 
pred sezono 2019/2020 
znašel v krizi vodenja. Naj-
boljši igralci so po nesreč-
nem izpadu iz najmočnejše 
lige zapustili klub in odšli v 
močnejše kolektive ter s tem 
dobili možnost igrati tudi v 
evropskem tekmovanju. 
Člani Kegljaškega kluba Je-
senice so pristopili k meni z 
željo, da spet zasedem pred-
sedniško funkcijo. Funkcijo 
sem z veseljem in odgovor-
nostjo prevzel. Na mestu 
predsednika Kegljaškega 
kluba Jesenice sem že bil. 
Kegljanje je bilo ob vseh 
športih, ki jih gojim, zame 
neuresničena želja. Če ne bi 
imel drugačne kariere, bi bil 
lahko v mladih letih aktiven 
kegljač.

Na mestu predsednika ste 
pred leti že bili, zato veste, 
kaj vas čaka.
Na mestu predsednika sem 
bil med letoma 1996 in 
2012. Ob prevzemu sem ve-
del, da je situacija v klubu 
težka. Glavni motiv prevze-
ma je bil, da je leto pred mo-
jim prevzemom klub spet 
začel načrtno delati z mladi-
mi. Najprej je to delo pre-
vzel Marjan Žebre. Kasneje 
je njegovo mesto zasedel 
Nik Medja, sicer igralec Lju-
belja, s srcem pa je še vedno 
v klubu. Promocijo keglja-
nja smo začeli po jeseniških 

šolah. Dobra udeležba mla-
dih v zadnjih dveh letih na 
šolskem občinskem prven-
stvu je kazalnik, da smo na 
pravi poti.

Kakšen večji uspeh pri mla-
dih v zadnjem obdobju?
Tu bi na prvo mesto postavil 
srebrno medaljo desetletne-
ga Iana Imamovića na dr-
žavnem prvenstvu dečkov 
do 13 let. To seveda želimo 
še nadgraditi. 

Sezono 2019/2020 je treba 
čim prej pozabiti, saj so 1. B-
-ligo jeseniški kegljači kon-
čali brez osvojene točke. 
Pričakovali smo, da bo sezo-
na težka, saj je klub zapusti-
lo pet igralcev. Nekaj je bilo 
kolebanja, ali bomo sploh 
nastopili v 1. B-ligi. Razlog, 
da bomo nastopili, je bila 
odločitev Kegljaške zveze 
Slovenija, da pride v sezoni 
2020/2021 do reorganizaci-

je tekmovanj. To je pomeni-
lo, da v minuli sezoni nobe-
na ekipa iz 1. B-lige ne izpa-
de. Znotraj kluba in v jeseni-
ški rekreacijski kegljaški ligi 
smo poiskali tiste najboljše, 
ki bi nam pomagali, da pre-
brodimo to krizno leto. Ve-
deli smo, da če ne sestavimo 
ekipe in ne nastopimo, bi v 
prihodnosti začeli v Gorenj-
ski ligi. In vsi dobro vemo, 
da preboji v višjo ligo niso 
lahki. Veseli me, da je ekipa, 
čeprav je izgubila vse tekme, 
igralsko napredovala. Pri 
vsem pa smo kljub vsem te-
žavam odigrali vse tekme in 
bili glavni pobudniki, da se 
po koroni do konca odigra 
liga – in to je zame najpo-
membnejše. Za to pobudo 
in igranje do konca smo po-
želi pohvale in simpatije z 
vseh strani. Omenil bi še to, 
da so šli igralci v sezono vo-
lontersko. Finančno smo se-
zono zaključili uspešno. 

S kakšnimi cilji greste v 
novo sezono?
V ekipo sta se vrnila dva 
igralca, in sicer Boris Bor-
tak ter Jernej Pečelat. Sta 
igralca z veliko izkušnjami 
in bosta zelo pomembna za 
našo ekipo. Ta je za sezono, 
ki prihaja, že sestavljena. 
Trenutno je v ekipi 14 igral-
cev. Kar se tiče uvrstitve, 
bomo zadovoljni s sedmim 
mestom, ki zagotavlja ob-
stanek v 1. B-ligi. Z našimi 
željami glede uvrstitve je 
seznanjen naš glavni spon-
zor SIJ Acroni, ki nas pri 
tem tudi podpira. Želimo 
si, da sezona ne bi bila tako 
stresna kot minula. Cilj 
imamo tudi v mladih selek-
cijah, in sicer nastopiti na 
vseh sedmih tekmah za dr-
žavno prvenstvo in z mlajšo 
ekipo nastopiti na kadet-
skem državnem prvenstvu. 

Imate tudi drugo ekipo?
Kadeti sestavljajo drugo eki-
po in bodo nastopili v Go-
renjski ligi, kjer si bodo na-
birali prepotrebne izkušnje. 

Danes se vse vrti okrog de-
narja. Kako »močni«ste na 
tem področju?
Kar se tiče financ, je v na-
šem klubu težko, saj spon-
zorjev in donatorjev skoraj-
da ni. Po drugi strani smo 
marsikaj pripravljeni nare-
diti sami, zato verjamem, da 
bomo sezono, kar se tiče fi-
nanc, izpeljali podobno kot 
minulo, brez dolgov. Verja-
mem, da nam uspe dobiti 
kakšnega sponzorja oz. do-
natorja. Na tem mestu bi se 

zahvalil našemu generalne-
mu sponzorju SIJ Acroni 
Jesenice, ki klub neuspešni 
sezoni ostaja z nami in ra-
zume naše probleme.

V naslednjem letu klub čaka 
pomemben jubilej?
Res je. V naslednjem letu 
praznujemo sedemdeset let 
delovanja. Želimo si, da bi 
se po končani sezoni vrnili 
nekateri igralci, ki so začeli 
na Jesenicah. S tem bi v se-
zono 2021/2022 z odprtimi 
kartami startali na vrh 1. B-
-lige in s tem na vrnitev v 
najvišji rang. Spomladi želi-
mo organizirati revijalno 
tekmo, kjer bi vsi igralci, ki 
so zrasli na Jesenicah, igrali 
proti aktualni slovenski re-
prezentanci. 

Odkrito si prizadevate, da 
bi se nekdanji igralci vrnili 
v klub, kjer so s pomočjo 
velikega strokovnjaka Vojka 
Mikoliča zrasli v odlične ke-
gljače.
Tega si želim in k temu stre-
mimo. Z igralci, ki so od nas 
šli v boljše klube, smo ostali 
v dobrih odnosih. Vsi jeseni-
ški igralci, ki trenutno niso v 
našem klubu, imajo mo-
žnost, da trenirajo na našem 
kegljišču. 

V zadnjih letih se je na ke-
gljišču v Podmežakli marsi-
kaj postorilo. Ste zadovoljni 
s pogoji za trening oziroma 
tekme?
Avtomatika na našem ke-
gljišču je stara. Upamo 
samo, da ne bo prišlo do 
okvare. S stezami smo izre-

dno zadovoljni. V prid temu 
govorijo rezultati, ki so med 
boljšimi v vseh slovenskih 
ligah. V izvršnem odboru 
smo se dogovorili, da bomo 
sami več skrbeli za keglji-
šče in s tem pomagali Zavo-
du za šport Jesenice pri 
predpripravah za tekme. 
Pred ligo, ki se začne 12. 
septembra, smo se s člani 
dogovorili, da bodo keglji-
šče prostovoljno polepšal, 
pobelil. S temi druženji se 
krepi tudi ekipni duh.

S kakšno ekipo dobro sode-
lujete?
Dobro sodelovanje imamo z 
ekipo iz Kranjske Gore, ki 
tekmuje v tretji državni ligi 
– zahod. Domače tekme igra 
na našem kegljišču. Z naše 
strani je bila želja, da se eki-
pi združita. S tem bi se po-
večal nabor igralcev. Oni 
želijo ostati Kranjska Gora 
in mi to spoštujemo. Vsee-
no imamo kakšno trening 
tekmo, si pomagamo z igral-
ci na različnih turnirjih. 
Zelo pomemben je podatek, 
da nam Kranjska Gora po-
maga s sodnikom z licenco, 
ki ga mi nimamo. 

Bo klub Jesenice v priho-
dnosti spet igral v prvi ligi in 
cilj ne bi bil zgolj obstanek v 
ligi?
Kot sem že rekel, letos je cilj 
obstanek in za drugo sezono 
vrnitev nekaterih igralcev. 
Verjamem, da smo lahko v 
treh, štirih sezonah spet v 1. 
A-ligi. Če se vsi, ki so odšli z 
Jesenic, spet vrnejo, lahko 
ciljamo zelo, zelo visoko.

Upa na vrnitev nekdanjih igralcev
Šestinšestdesetletni Brane Jeršin s Slovenskega Javornika, dolgoletni športni delavec, je od lanskega junija novi predsednik Kegljaškega kluba Jesenice.

Branko Jeršin

Prejšnjo nedeljo se je začela nova sezona v Malonogometni 
ligi Radovljica. Zadnji naslov brani ekipa Biser-Gostilna Tu-
rist. Iz jeseniške občine bo v skupini A igrala ekipa Biser-Go-
stilna Turist, v skupini B Hrušica-Pizzeria Trucker ter Gostilna 
in picerija Turist in Lipce, v skupini D pa Bartog Jesenice. 

Ekipa Biser-Gostilna Turist brani naslov

V nedeljo so zaprli kopališče Ukova in zaključili letošnjo po-
letno sezono. Kot pravijo v Zavodu za šport Jesenice, bo 
kopališče ponovno začelo obratovati junija 2021. V sklopu 
prireditev, ki so to poletje potekale na bazenu, je bil v okviru 
Dnevov športa 2020 odigran tradicionalni 9. rekreacijski 
turnir v vaterpolu. Vaterpolisti so bili razdeljeni v tri ekipe, 
najuspešnejša pa je bila ekipa črnih pred rdečimi in belimi. 

Konec sezone v kopališču Ukova
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Urša Peternel

"Vse prevečkrat se srečuje-
mo s stereotipi o tem, da se 
priseljenkam nič ne ljubi, da 
bi samo sedele doma in se 
preživljale z različnimi soci-
alnimi transferi ... A to še 
zdaleč ne drži. Te ženske so 
res motivirane, zelo rade bi 
se naučile govoriti sloven-
sko, želijo si delovnih izku-
šenj in res jim ni všeč, da se 
zadržujejo samo v družin-
skem krogu; želijo si iti med 

ljudi, imeti službo, se osa-
mosvojiti in storiti nekaj ne 
le zase, ampak tudi za širše 
okolje. Ta program je zanje 
odskočna deska oziroma 
temelj, ki jim to omogoča," 
pravi Polona Knific z Ljud-
ske univerze Jesenice o pro-
jektu, ki je namenjen žen-
skam iz drugih kulturnih 
okolij. Na Jesenicah jih živi 
kar nekaj, so različnih naro-
dnosti, starosti, izobrazbe, 

vsem pa je skupno, da so 
brezposelne in slabo pozna-
jo slovenski jezik. 
Projekt nosi ime Socialna 
aktivacija žensk iz drugih 
kulturnih okolij in naj bi 
ženske spodbudil k pridobi-
vanju novih znanj in veščin, 
širjenju socialne mreže in 
vključevanju v delovno oko-
lje. Sofinancirata ga ministr-
stvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možno-
sti ter Evropski socialni 
sklad.
Prva skupina petnajstih 
žensk je v programu začela 
sodelovati lani jeseni. Vsebi-
ne so bile razdeljene v več 
sklopov, udeleženke so se 
med drugim učile komuni-
kacije v slovenskem jeziku, 
različnih socialnih veščin, 
zdravega načina življenja, 
uporabe digitalnih medijev 
... 
V drugem delu so pod vod-
stvom mentorjev pridobiva-
le praktične izkušnje za trg 
dela pri izbranih delodajal-
cih, kot so Restavracija Kazi-
na, FMG, frizerski saloni, 
Dom upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice, OŠ 
Koroška Bela, Gornjesavski 
muzej Jesenice ... 
Udeleženke so pod okriljem 
programa naredile tudi 
nekaj koristnega za lokalno 
okolje. Tako so iz starih 
zaves šivale vrečke za sadje 
in zelenjavo in jih razdelile 
ljudem pred trgovinami na 
Jesenicah. 
Oblikovale pa so tudi šestje-
zični tematski slovar v slo-
venščini, albanščini, špan-
ščini, bosanščini, arabščini 
in makedonščini, ki je 

namenjen pomoči pri spo-
razumevanju v zdravstve-
nih ustanovah. V slovarju 
so prevedene besede, ki jih 
uporabljamo pri pregledih 
v zdravstvenih ustanovah, 
namenjen pa je tako zdrav-
stvenim delavcem kot ose-
bam, ki ne razumejo slo-
venskega jezika in potrebu-
jejo zdravstveno oskrbo, za 
zdaj pa je na voljo v spletni 
obliki.
Udeleženke – bile so iz 
Kosova, Bosne in Hercego-
vine, Dominikanske repub-
like, Maroka, Makedonija in 

Srbije – so v programu pred-
stavile tudi svojo kulturo, 
predvsem običaje ter ročne 
in kulinarične spretnosti. 
Kot je poudarila Polona Kni-
fic, so sodelujoče pridobile 
zlasti zaupanje in občutek 
sprejetosti, zato so z doseda-
njimi rezultati projekta zelo 
zadovoljni.
V mesecu septembru je pro-
gram začela že druga skupi-
na, v katero so vključene 
ženske iz Poljske, Bolgarije, 
Ukrajine, Makedonije, Fili-
pinov, Kosova ter Bosne in 
Hercegovine.

Stereotip, da so lene 
in samo doma ...
Skupina žensk iz drugih kulturnih okolij, ki živijo na Jesenicah, je med drugim oblikovala tudi 
šestjezični tematski slovar, namenjen uporabi v zdravstvenih ustanovah.

Ženske, ki so sodelovale v projektu Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij / Foto: Matej Mišič

Šestjezični slovar, ki je 
namenjen sporazumevanju 
v zdravstvenih ustanovah

Zelo zadovoljne pa so tudi udeleženke. Aicha 
Ezzouitni iz Maroka je povedala: "Všeč mi je 
bila vsa vsebina, veliko sem se naučila, še 
posebno sem vesela, da sem izboljšala 
slovenščino. Delavnice so potekale v slovenščini, 
če pa česa nismo razumele, je bila z nami 
prevajalka in je prevedla. Spoznala sem nove 
ljudi in dobila nove prijateljice. Vesela sem, da 
sem dobila delovno izkušnjo in da sem bolje 
spoznala Jesenice." Dardana Musaj s Kosova pa 
je dejala: "V programu je bilo super. Spoznala 
sem veliko novih ljudi, spoznala sem, kaj vse se 
na Jesenicah dogaja, in zelo izboljšala svoje 
znanje slovenščine. Ni dobro, da samo sedimo 
doma, super je, če smo aktivni, zato ta program 
vsem priporočam." Ninoska Garcia Sanchez iz 
Dominikanske republike je po poklicu frizerka 
in je v sklopu programa delala v frizerskem 
salonu. "Bilo je zelo zanimivo. Opazila sem, da 
oblikovanje pričesk v Sloveniji poteka drugače 
kot v Dominikanski republiki. Mi šamponiramo 
glavo vsaj trikrat. To delo mi je všeč in upam, da 
bo to kdaj moja redna služba," je povedala.

Urša Peternel

Na Jesenicah so nedavno že 
tretjič ponatisnili Pohodniš-
ko karto Jesenic. Ta je velika 
uspešnica in je postala 
nepogrešljiva pri domačih 
in tujih pohodnikih, ki se 

odpravijo na izlet v jeseniš-
ko občino. Karta vsebuje tra-
se in koristne informacije 
nekaterih predlaganih izle-
tov, tematskih in daljinskih 
poti. Od predlaganih izletov 
so na voljo poti različnih 
težavnostnih stopenj. Najda-
ljše in kondicijsko zahtev-
nejši so izleti Vajnež – najvi-
šji jeseniški vrh, Golica – 
kraljica narcis, Po samotnih 
pašnikih (Planina pod Goli-
co–Jeseniška planina–sedlo 
Rožca–sedlo Jekelj–koča na 
Golici–Planina pod Golico) 
in Cvetlična Belska planina. 
Med delno zahtevne sodijo 
razgledne poti Potep po 

Mežakli, Razgledni Španov 
vrh (Planina pod Golico–
Španov vrh–Pristava) in Iz 
mesta v hribe (Ukova–Jelen-
kamen–Pristava), med naj-
bolj enostavne pa obisk sote-
ske Vintgar in Sprehod po 
mestu. 

Od tematskih poti so vrisa-
ne Gajškova pot, Trim steza 
Žerjavec, Stara rudna pot in 
Naravoslovna in rudarska 
učna pot. Slednja je najno-
vejša, saj je bila lani tudi 
obnovljena. Od daljinskih 
poti, ki potekajo skozi jese-
niško občino, je vrisana Slo-
venska planinska pot, ki 
poteka večinoma po grebe-
nu Karavank; na voljo pa so 
tudi informacije o daljinski 
poti Via Alpina in na novo 
vzpostavljeni poti Juliana 
trail, je povedal Ambrož 
Černe iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, kjer so 
karto tudi izdali.

Že tretji ponatis 
pohodniške karte
Pohodniška karta Jesenic je prava uspešnica. 
Vključuje predloge za različno zahtevne izlete po 
hribih in ravninah jeseniške občine.

Pohodniška karta Jesenic je na voljo v TIC Jesenice ter v 
elektronski obliki na spletni strani www.turizem.jesenice.si. 
Karta, ki jo je izdala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 
je vsebinsko, fotografsko in grafično posodobljena. 
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Urša Peternel

Ob krožni poti Vintgar–Blej-
ska Dobrava–Podhom, ob 
tako imenovani poti skozi 
Strmo stran, je Turistično 
društvo Gorje postavilo nove 
informativne table, ki spre-
hod naredijo še bolj zani-
miv. Na njih predstavljajo 

najbolj značilne drevesne 
vrste, zanimivosti iz prete-
klosti, kot je bila nesreča ob 
spravilu drv, na eni od tabel 
pa je zapisana tudi Zgodba o 
kačji kraljici, ki obiskovalce 
seznanja s plazilci, ki živijo 
v Sloveniji. Na ta način želi-
jo zlasti med otroki vzbuditi 
zanimanje za naravo.

Tabla o kačah na poti 
skozi Vintgar
Ob poti skozi Strmo stran so postavili nove 
informativne table.
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Urša Peternel

Ena miška je Kim, druga, 
tista s skodranimi lasmi, pa 
je miško, njen fant Juš. Mi-
ška in miško sta glavni zvez-
di razstave, ki je na ogled v 
razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah. Avtorica je mlada 
umetnica Kim Benkovič, ki 
je zaključila študij produk-
tnega dizajna v Portu na 
Portugalskem in ustvarja na 
različnih področjih, na svojo 
prvo samostojno razstavo pa 
je pripeljala – miške. Pred-

stavlja se s 53 grafičnimi ilu-
stracijami, ki nastajajo s čr-
nim pisalom na bel papir, 
zatem jih Kim prestavi v ra-
čunalnik in natisne, za raz-
stavo pa so "ujete" še v ste-
klo. Kot pravi avtorica, na-
stajajo spontano, v trenutku 

navdiha in kreativne sile, v 
ne več kot dvajsetih minu-
tah skoncentriranega dela. 
Na njih orisuje vsakdan 
dveh mišk, Kim in njenega 
fanta Juša, ki mu je razstava 
tudi posvečena. Miško ima 
na nekaj slikah nogo v mav-

cu; ker je kazal svoje veščine 
na monociklu, si je namreč 
zlomil stopalno kost ... 
"Gre za najine prigode; nari-
šem tisto, kar se mi zdi hu-
morno v mojem življenju. 
Nastajale so brez misli, da 
bodo kdaj visele v galeriji," 
pravi avtorica. 
Kot dodaja, je risanje le eno 
od področij njenega ustvar-
janja. Zaključila je umetni-
ško gimnazijo na Srednji 

šoli za oblikovanje in foto-
grafijo v Ljubljani, zatem pa 
tri leta študirala na Portugal-
skem. Zdaj je že dve leti 
doma, iz Gozda - Martuljka 
se je preselila k fantu na Bo-
hinjsko Belo, deluje pa na 
več področjih, od 3D-dizaj-
niranja v različnih progra-
mih do slikanja, ki se ga 
oprijema v zadnjem času. 
Zanima jo tudi grafika, zla-
sti sitotisk, v prihodnje pa si 

želi raziskati tudi področje 
steklokeramike. Upa na 
sprejem na podiplomski 
študij unikatnega oblikova-
nja na področju stekla in ke-
ramike na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani. 
Ob tem jo, kot pravi, čedalje 
bolj vodi zavest o pomenu 
trajnostnega ravnanja z ma-
teriali in celostnega razvoja 
umetnika. 

Res se jim dogaja, tem miškam
Je črna, je papir in je steklo. In sta miško in miška. V zabavnih dogodivščinah plešeta po stenah razstavnega salona Dolik na Jesenicah na prvi samostojni 
razstavi mlade umetnice Kim Benkovič. Na ogled je postavila grafične ilustracije mišjega vsakdana ...

Kim Benkovič

Ena od grafičnih ilustracij z razstave v Doliku, ki je na ogled do 9. septembra.

"Na grafične ilustracije lahko gledamo kot na 
pripovedi, skoraj basni s humoristično ljudsko 
vsebino. Res se jim dogaja, tem miškam," je o 
razstavi zapisala Monika Pešič Jevnikar.

»Sem zares zadovoljna z 
vsem, kar se mi v življenju 
dogaja, niti sekunde mi ni 
žal za vse, kar počnem. Ču-
dovita družina, mož, otroci, 
vnuki, nič mi ne manjka. 
Dom skorajda v gozdu, ka-
dar se mi zahoče, se spro-
stim v okolici." Takšne bese-
de 60-letne Bernarde Ga-
šperčič, po rodu z Jesenic, 
sedaj že 16 let krajanke Bo-
hinjske Bele, delujejo kot 
balzam, iz njih izžareva vo-
lja, optimizem. In to je ver-
jetno tisti recept za njeno 
izjemno bogato in vsestran-
sko življenjsko pot. Kariera 
na gledaliških deskah, film 
in režija, res vse spoštovanja 
vredno. 
Po osnovni šoli in gimnaziji 
na Jesenicah se je vpisala na 
Pedagoško akademijo, ven-
dar so jo po dveh letih poti 
odnesle drugam. Pri sedem-
najstih letih je stopila na ve-
liki oder jeseniškega gledali-
šča kot igralka. V lepem spo-
minu ji ostaja vloga učenke 
v predstavi Učna ura, pa še 
nekatere druge. Odigrala je 
trideset različnih vlog, pod-
pisala se je pod deset režij. 

Potem se je za takratni čas 
odločila za pogumen korak, 
zajadrala je med svobodne 
gledališke umetnice. Odpr-
la so se ji širša obzorja, kjer 
je lažje bolj svobodno izra-
žala in udejanjala svoje ta-
lente. V klepetu sva sešteva-
la igralske dosežke, pred-
stave, režije, vse zares zavi-
danja vredno. Novo poglav-
je je odprla leta 1995, ko sta 
z Metko Frelih ustanovili 
Teater za vse. 
»Res je to teater za vse, za 
odrasle, za otroke, za vesele 
in žalostne ljudi,« pravi 
Bernarda. »Kar ne morem 
verjeti, da je v tem času za 
nami več kot deset tisoč na-
stopov. Petintrideset pred-
stav igramo ves čas, 25 let, 
imeli smo že osemsto po-
novitev. Ustvarjamo pred-
vsem za otroke. Sama 
imam osem tisoč nastopov 
v predstavah, potem so še 
režije. Dve sva redno zapo-
sleni, skupaj nas pri vsem 
sodeluje deset ljudi. Z Met-
ko sva avtorici tekstov."
Za njo je uspešna filmska 
kariera, morda malo manj 
znana v širši javnosti ali pa 

že malo pozabljena. Igrala je 
v dvanajstih slovenskih fil-
mih, televizijskih nadalje-
vankah, tudi v avstrijski.  
»V jeseniškem gledališču je 
režiral pokojni Bojan Štih, 
in ker se sem mu zdela pri-
merna, da bi lahko zaigrala 
v filmu, mi je predlagal, da 
se prijavim na avdicijo za 
film Strici so mi povedali. 
Bila sem sprejeta in dobila 
prvo vlogo.« Potem so se 
filmi kar vrstili: Ljubezen, 
Čas brez pravljic, Kormo-
ran, Živela Svoboda in dru-
gi. Je pa njena vloga v filmu 
Ljubezen vzbudila veliko 
pozornosti med Jeseničani 
tudi po sceni, ko se je poja-
vila na filmskem platnu 
'zgoraj brez', kar je bilo za 
osemdeseta leta na Jeseni-
cah kar malo drzno, za ne-
katere celo nemoralno. 
Menda je bila prva igralka v 
tem koncu, ki si je drznila 
narediti ta korak. »Niti slu-
čajno se nisem s tem obre-
menjevala, če pa so se dru-
gi, je bil to njihov problem. 
Vloga se mi je zdela fanta-
stična in tako sem jo tudi 
odigrala. Ta moja golota 

morda niti ne bi bila tako 
vpadljiva, sem se pa takšna 
znašla na naslovnici revije 
Stop.«  
Situacija s koronavirusom 
se je je pošteno dotaknila, 
vendar ostaja optimistka. 
»Mi smo do 10. marca nor-
malno igrali, potem pa se je 
ustavilo. Sto predstav nismo 
mogli odigrati. Sedaj se stva-
ri počasi normalizirajo. 
Bomo premagali to in spet 
delali na polno.«

Njene umetniške poti jo že 
petindvajset let vodijo čez Ka-
ravanke na Koroško. V Bilčo-
vsu, v Selah in drugih krajih 
je pri koroških ljubiteljih iger 
režirala trideset predstav. 
Igrala in režirala je v Prešer-
novem gledališču v Kranju, 
na Loškem odru v Škofji 
Loki, za seboj ima sedem-
najst režij v domačem Gle-
dališču Belanskem na Bo-
hinjski Beli pa verjetno bi se 
našlo še kaj.  

Bernarda Gašperčič: Zapisana 
igralstvu in režiji  

Bernarda Gašperčič

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 3 3 .  d e l )

Janko Rabič
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Ana Pirih

Tisti, ki pogosto obiščejo 
jeseniško kopališče, so kate-
ro od njiju zagotovo že sreča-
li, saj sta med počitnicami 
vodili popoldanski del polet-
nih ustvarjalnic in delavnic 
Mladinskega centra Jesenice. 
Neža in Katarina Brelih sta 
sestri, ki sta obe uspešno 
zaključili prvi letnik. Mlajša 
Katarina na predšolski vzgoji 
Srednje šole Jesenice, starej-
ša Neža pa ljubljanske Peda-
goške fakultete. Počitek od 
šolskih obveznosti jima je 
dal kup prostega časa za dru-
ge aktivnosti, pri katerih pa 
je bilo časa za poležavanje 
bolj malo. Obe sta namreč 
skavtinji, Neža tudi z večjo 
odgovornostjo vodenja mlaj-
ših skupin. V sebi skrivata 
veliko krasnih zakladov zna-
nja o naravi in se že od mla-
dih nog učita veščin, ki so pri 
mladih dandanes redkost. 
K sreči si, kot sami pravita, 
želita znanje in izkušnje 
širiti naprej, ne samo po 
skavtskih taborih, ampak 
med ostale mlajše, ki jih sre-
čujeta že zdaj na delavnicah 
na Jesenicah, v Nežinem 
primeru pa tudi na Bledu v 
Medgeneracijskem centru.

"Že od nekdaj sem imela 
občutek, da bom v stroki, 
kjer bom delala z otroki", 
pravi Neža. "Ustreza mi 
odgovornost in da lahko 
učim otroke. To so začeli 
opažati tudi pri skavtih in to 
je bila samo še dodatna spo-
dbuda, da sledim tej poti še 
naprej". 
Svoje skavtske izkušnje upo-
rabljata tudi pri mladih na 
delavnicah. Katarina pravi, 
da "zelo pridejo prav, na 

taborih se naučiš veliko, 
tudi praktičnih stvari, kako 
kaj narediti, popraviti, ustva-
riti, zraven pa se gremo tudi 
veliko zabavnih iger in aktiv-
nosti". Neža pa pravi, da 
"tudi čisto drugače komuni-
ciraš, drugače pristopiš do 
soljudi. Se mi zdi, da se prav 
tega naučiš pri skavtih. Ni te 
sram, lahko pristopiš do vsa-
kogar." 
Na jeseniških delavnicah 
Mladinskega centra Jeseni-

ce se z mladimi družita na 
Kejžarjevi 22 in na kopališ-
ču, vsak teden pripravljata 
različne ustvarjalnice. "Lah-
ko delajo zapestnice, kuhal-
nico z malo ustvarjalnosti in 
dodatki lahko spremenijo v 
kakšno obliko živali, lahko 
rišejo ali pa barvajo pobar-
vanke, ustvarjamo tudi pere-
snice in okrašujemo vrečke 
iz blaga ..., velikokrat pa 
otrokom dopuščava, da pro-
sto ustvarjajo, kar si želijo," 
pravita.
Želita pa si več obiska, saj 
opažata, da ga je predvsem v 
dopoldanskem času na Kaj-
žarjevi 22 bolj malo. 
"Mogoče bi lahko imeli tudi 
program za ves teden, kak-
šnim družinam bi na Jeseni-
cah to prišlo zelo prav, saj 
iščejo varstvo pa tudi aktiv-
nosti za svoje otroke", pove 
Neža, ki vidi veliko priložno-
sti na Jesenicah. Pred krat-
kim je svoje prijatelje skav-
te, ki so bili na poti proti 
Belopeškim jezerom, peljala 
v jeseniški gozd nad kopali-
ščem in so bili vsi prav pri-
jetno presenečeni, ko so 
videli naše mesto z druge 
perspektive. 
Hura za takšne mlade, kot 
sta Neža in Katarina!

Radi ustvarjata z otroki
Neža in Katarina Brelih sta sestri, ki sta ustvarjalno popestrili poletne dni Mladinskega centra 
Jesenice na bazenu in v prostorih centra. 

Sestri Katarina in Neža Brelih

Urša Peternel

Za strojništvo jo je navdušil 
oče, ki je prav tako strojnik. 
"Že od mladih nog sem 
pomagala očetu pri strojni-
ških delih. Po domače pove-
dano: rada sem 'šraufala'," 
pravi Anastasija Jocić z 
Jesenic, ki je nedavno zak-
ljučila Srednjo šolo Jeseni-
ce, smer strojništvo. In to z 
odliko, saj je postala zlata 
maturantka na poklicni 
maturi. Kot pravi, si v živ-
ljenju najbolj želi doseči 
magisterij iz strojništva, 
šolanje bo zato nadaljevala 
na Fakulteti za strojništvo v 
Ljubljani. 
Anastasija je bila vsa štiri 
leta odličnjakinja, učila se je 
sproti, zato se ji tudi (poklic-
na) matura ni zdela prezah-
tevna. "Priprav na maturo je 
bilo kar nekaj, vendar mis-
lim, da mi je pri tem uspehu 
pomagalo učenje sproti, saj 
si tako zapomniš kar veliko 

stvari. Tako sem zgolj pono-
vila snov vseh štirih let ..."
"Menim, da sem v srednji 
šoli pridobila veliko teoretič-
nega in praktičnega znanja 
o strojništvu, kar mi daje 
ogromno predznanja za 
nadaljnji študij. V šoli mi je 
najbolj bila všeč organizaci-
ja pouka, izvedba prakse v 
tujini v okviru programa 
Erasmus+ in seveda moji 
profesorji. Kaj mi ni bilo 
všeč v teh štirih letih? Če že 
moram odgovoriti, sta bili to 
gneča v jedilnici in predmet 
športna vzgoja," odgovarja v 
smehu. 
Osemnajstletnica se je v raz-
redu, polnem fantov, dobro 
počutila. Kot pravi, so bili 
sošolci do nje zelo prijazni 
in zaščitniški, kot ena red-
kih deklet pa se je sama 
počutila nekako 'materin-
sko', saj je fantom morala 
pogosto pomagati in jih 
usmerjati. "To je bila zelo 
dobra življenjska izkušnja," 

pravi Anastasija, ki jo sicer 
vsi kličejo Tasi. 
Sicer pa pravi, da ji je všeč, 
ker se strojništvo zelo hitro 
razvija, tudi na področju 
obnovljivih virov energije in 
brezžičnih tehnologij. Meni, 
da bo kot strokovnjakinja s 
področja strojništva lahko 
naredila kaj koristnega tudi 
za človeštvo in planet. Zani-
mata jo zlasti področje ener-

getike in okoljsko strojniš-
tvo. "V prihodnosti se vidim 
kot magistrica strojništva 
oziroma projektantka v 
kakem velikem podjetju," 
razkriva svoje načrte dekle, 
ki ji prosti čas polni glasba, 
saj igra električno kitaro, 
bas kitaro in klaviature, v 
preteklosti pa je bila tudi 
navdušena judoistka in 
gasilka.

Zlata maturantka, ki 
ima rada strojništvo
Anastasija Jocić z Jesenic je ena od letošnjih zlatih maturantk poklicne mature na Srednji šoli 
Jesenice, in to v programu strojništvo. Študij bo nadaljevala na strojni fakulteti, želi si postati 
magistrica strojništva.

Anastasija Jocić je zlata maturantka strojništva na Srednji 
šoli Jesenice. / Foto: osebni arhiv

Pri varjenju konstrukcije za ograjo

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Urša Peternel

V dvorani Mladinskega cen-
tra Jesenice je na ogled raz-
stava fotografij Utrip Mari-
bora mladega fotografa 
Žana Osima. »Razstava 
ponazarja moj pogled na 
naše drugo največje mesto 
in moj domači kraj. Iskal 

sem prizore, ki bi nekomu, 
ki še Maribora ni obiskal, 
le-tega prikazali v najlepši 
luči in ga kar se da dobro 
predstavili. V zbirki fotogra-
fij lahko najdete nekaj arhi-
tekture, narave, kulture, 
živalskega sveta in ulic skozi 
vse letne čase – od daleč in 
od blizu,« je povedal avtor.

Utrip Maribora
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Urša Peternel

Daljinska krožna pohodni-
ška pot Juliana Trail je zaži-
vela oktobra lani. Zakaj sta 
jo izbrali? Je svoje prste 
vmes imel tudi koronavirus?
Juliana Trail me je pritegni-
la že ob odprtju, pa se mi je 
zdelo nedosegljivo premaga-
ti toliko kilometrov naen-
krat. V času, ko se je v naš 
življenjski slog vpletel virus 
in so se misli vse bolj obra-
čale v iskanje dogodivščin v 
krajih okrog nas, pa je misel 
na to pot ponovno oživela. 
Priročen vodnik Juliana 
Trail z zemljevidi poti (do-
stopen v poslovalnicah TIC 
za 4 evre) pot razčlenjuje na 
16 etap, osem na gorenjski 
in osem na primorski stra-
ni. Dve etapi potekata tudi 
skozi občino Jesenice, druga 
etapa od Mojstrane do Jese-
nic in tretja etapa od Jesenic 
do Begunj. Povprečna dolži-
na etape znaša 17 kilome-
trov, na koncu oziroma za-
četku vsake je dovolj mo-
žnosti prenočevanja in 
okrepčila, prav tako tudi 
možnost javnega prevoza.

Kako sta se lotili poti?
Prva etapa se začne v Kranj-
ski Gori, kjer sva se tudi 
sami izpred dvorane Vitranc 
podali na pot v smeri urinega 
kazalca, in jo pri jezeru Jasna 
zaključili. Ker bi kar predlo-
go trajalo, če bi si za vsako 
etapo vzeli svoj dan, poleg 
tega pa sva si pot zamislili v 
tekaškem ritmu, sva si jo raz-
delili na približno tri etape 
dnevno. Pot odkriva mno-
gim nepoznane kotičke na 
relacijah med poznanimi 
kraji. Poteka po kolovozih, 
makadamih, nekaj tudi po 
kolesarskih poteh in asfaltu, 
najlepša pa je tam, kje pote-
ka po gozdu in se steza dvi-
gne višje, večkrat do višine 
1000 m. n. m. ali več.

Kako je na poti z vzponi?
Večjih in zahtevnejših vzpo-
nov na poti ni, ves čas pa se 

ponujajo veličastni razgledi 
na naše najvišje vrhove, 
vključno z najvišjim, Trigla-
vom, z več zornih kotov. 
Najvišjo točko pot po zlo-
žnem in slikovitem vzponu 
doseže na Pokljuki, nekoli-
ko bolj strm, ampak lep, je 
vzpon iz Loga pod Mangar-
tom do Predela.

Kako pa je z označenostjo, 
table zadoščajo ali sta upora-
bljali GPS-navigacijo?
Pot je večinoma dobro ozna-
čena, opazne rumene pušči-
ce kažejo smer, le bohinjske 
etape so označene z ličnimi 
lesenimi oznakami, ki se 
lepo skladajo z okoljem. 
Zelo dobrodošle so tudi 
oznake na kamnih, drevesih 
in tleh, ki pa jih v začetnih 
etapah v času najinega po-
potovanja še ni bilo. Italijan-
ski del 16. etape, ki poteka 
od Predela mimo Trbiža do 
Rateč, še ni označen. V pri-
meru manjkajočih ali neja-
sno postavljenih oznak je v 
pomoč GPS-sled celotne 
poti, dostopna na aplikaciji 
OutdoorActive, ter prav tako 
podrobni opisi poti v sple-
tnem vodiču (na www.juli-
an-alps.com). Na nekaterih 

mestih si oznake, opis in 
GPS sled niso povsem skla-
dni, posledično se razlikuje-
jo tudi podatki o dolžini poti 
(od 267 km do 280 km).

Kje sta spali, sta vse potreb-
no nosili s seboj?
Spremstva nisva imeli, bilo 
pa je dobrodošlo, da pot po-
teka mimo krajev, kjer živi-
va. Tako sva lahko v drugi 
etapi mokro obutev od raz-
močenega terena zaradi 
večdnevnega deževja, ki je 
prenehalo tik pred najinim 
štartom, zamenjali za suho. 
Na koncu prvega in drugega 
dne sva prespali pri prijate-
ljih, v Lescah in na Nem-

škem Rovtu, kamor sva si že 
vnaprej prinesli nekaj stvari. 
Po dveh dneh se je že izka-
zalo, kaj je najbolj potrebno, 
kar sva nato za nadaljnje tri 
dni stlačili v dvanajstlitrski 
tekaški nahrbtnik. Če so vre-
menske razmere ugodne – 
in te so v času najinega pote-
panja bile –, res ne potrebu-
ješ veliko. S seboj sva tako 
imeli nekaj rezervnih obla-
čil, najnujnejše za osebno 
higieno, nekaj priročne le-
karne in prve pomoči, dober 
liter vode in nekaj hrane za 
energijo, kot so ploščice iz 
ovsenih kosmičev ter geli. 
Oblačila sva sproti oprali in 
posušili na nahrbtnikih. 
Tretji dan sva prespali v ho-
stlu v Tolminu, četrti dan v 
hostlu v Logu pod Mangar-
tom, petega dne pa sva se že 
veselili sprejema prijateljev 
v Kranjski Gori in prevoza 
domov. 

Na vaši Facebook strani sem 
prebrala, da ste imeli nekaj 
težav z bolečinami v kolenu 
in žulji, sicer pa večjih težav 
na poti nista imeli.
Posebnih težav na poti ni 
bilo oziroma jih Draga, ki 
ima za seboj tudi že stokilo-
metrske preizkušnje, ni 
imela. Sama sem že po pr-
vem dnevu, ki je zame pred-
stavljal tudi najdaljšo teka-
ško preizkušnjo do sedaj 
(67 km), začutila bolečine v 
kolenu, kar mi je v nadalje-
vanju preprečevalo več teka-

nja po čudovitih tekaških 
terenih in mi je na četrti dan 
dopuščalo zgolj hojo. Ko 
sem na bolečino v kolenu 
pozabila, so se pojavili še 
žulji, ki jih je Draga skušala 
sproti blažiti. Vroča je bila 
etapa od Kobarida do Bovca, 
na kateri je sonce izžarevalo 
vso svojo moč na mojih me-
čih. Z malo improvizacije 
sva vse moje težave uspešno 
ukrotili in peti dan dosegli 
zastavljeni cilj. Lahko se 
strinjava z besedami, ki sva 
jih uzrli na nekem kamnu 
ob poti, da pot v življenje 
vodi skozi trpljenje. Taka 
pot je odlična priložnost za 
spoznavanje svojih meja in 
vodi do spoznanja, da zmo-
remo več, kot se nam zdi.

Katera etapa je bila najtežja, 
katera pa najlepša?
Katera etapa je najlepša in 
katera najtežja, je zelo odvi-
sno od psihofizičnega sta-
nja. Na pot sva se podajali v 
zgodnjih jutranjih urah, ko 
se ob občudovanju barv ju-
tra vse naokrog zdi še pose-
bej čudovito. Prekrasno ju-

tro se je denimo prebujalo 
med Šobcem in Koritnim, ki 
so ga sredi žitnih polj poz-
dravljale tudi srne, prav tako 
je bila čudovita jutranja pot 
od Tolmina do Kobarida. Ju-
tranja vzpona na vrh Bače in 
na Predel sta minila, še pre-
den sva se zavedali, da sva 
na nogah. Zelo pristna se 
zdi deveta etapa iz Podbrda 
do Grahovega ob Bači, kate-
re pot se vije v senci dreves 
in povezuje odmaknjene va-
sice ter popotniku dobršen 
del streže z razgledom na 
Porezen. Najtežje pa je bilo 
v 13. etapi med Kobaridom 
in Bovcem, na delu, kjer se 
je Soča odmaknila izpred 
oči, sonce je žgalo, vode ni 
bilo, pot pa se je vlekla po 
suhem makadamu in razbe-
ljenem asfaltu. Takoj, ko je 
bilo možno, sva skočili do 

reke, se osvežili in napolnili 
bidone. Hkrati pa je to tudi 
ena najlepših etap, vsaj tja 
do Trnovega, kjer poteka pot 
ob Soči, ki prevzema s svojo 
očarljivo barvo. V začetku te 
etape se le malo s poti naha-
ja veličasten slap Kozjak, 
vreden obiska. 

Očitno je pot speljana tako, 
da gre mimo kar nekaj ba-
jerjev, jezer, slapov … 
V večini etap je pot speljana 
mimo rek (Sava, Bača, Soča) 
ali jezer (Šobec, Bled, Bo-
hinj, jezero pri Mostu na 
Soči). Zadala sem si, da prav 
vsak dan na koncu etape (ali 
pa že prej) zaplavam, kar se 
mi je uresničilo in se je tudi 
zelo prileglo. Nekaj je tudi 
slapov ob ali zgolj malo s 
poti (Sopota, Kozjak, Zaro-
čenca). V poletnih dneh je 
že pogled na vodo osvežu-
joč, četudi gre zgolj na raz-
gled na jeseniški bazen, ki 
vabi tik pred koncem druge 
etape. Večinoma je ob poti 
dovolj tudi pitne vode (8., 9. 
in 10. etapa), kjer pa je ni, pa 
se da znajti.

V čem je po vajinem mne-
nju lepota poti Juliana Trail? 
Bi jo priporočili tekačem, 
tudi pohodnikom? 
Čar poti je, da večinoma 
vodi po manj znanih stezah 
med že poznanimi kraji, da 
odkriva kotičke, kamor dru-
gače mogoče ne bi nikoli 
stopili. Je precej ravninska 
in ni tehnično zahtevna. Pri-
merna za pohodnike, zelo 
primerna tudi za tekače, ki 
gredo radi daleč. Manj pri-
merna je za kolesarje, saj bi 
s kolesom bilo treba marsi-
kateri najlepši odsek poti iz-
pustiti. Pot se lahko opravi v 
več delih, po posameznih 
etapah, pri čemer in ima 
prav vsaka svoje čare. Vsaka 
etapa je zanimiva ter razno-
lika in lahko predstavlja več 
kot primeren enodnevni iz-
let za vso družino. 

Tekaško-uživaško po Juliani
Jeseničanki Tjaša Žnidar in Draga Žbontar sta konec julija pretekli novo daljinsko krožno pohodniško pot Juliana Trail. V petih dneh sta obkrožili Julijske 
Alpe; start in cilj je bil v Kranjski Gori, vmes pa sta premagali 275 kilometrov in 8200 višinskih metrov. O vtisih s poti smo se pogovarjali s Tjašo Žnidar.

Draga Žbontar in Tjaša Žnidar sta v petih dneh pretekli Juliana Trail. Start in cilj poti je bil 
v Kranjski Gori. / Foto: osebni arhiv

Žganci na Pokljuki

Zelenci

1. dan: 67 km, od Kranjske Gore do Šobca, 11 ur, 1.755 
višinskih metrov (E1, E2, E3 in del E4)

2. dan: 62 km, od Šobca do Nemškega Rovta, 11 ur, 
1.761 v. m. (del E4, E5, E6, E7)

3. dan: 51 km, z Nemškega Rovta do Tolmina, 10 ur, 
2.276 v. m. (E8, E9, E10, E11)

4. dan: 54 km, iz Tolmina do Loga pod Mangartom, 13 
ur, 1.382 v. m. (E12, E13, E14)

5. dan: 41 km, iz Loga pod Mangartom do Kranjske 
Gore, 8 ur, 1.043 v. m. (E15, E16)
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Ob rojstvu in po rojstvu je 
otrok zaščiten s protitelesi, 
ki mu jih je v nosečnosti, 
nato z dojenjem prenesla 
mati. V nekaj mesecih ta 
imunost postopoma slabi, 
otrok sam pa ob stiku z raz-
ličnimi mikrobi razvija svoj 
imunski sistem. Otroci, ki 
gredo zgodaj v vrtec, se tako 
srečajo s celo paleto povzro-
čiteljev, na katere (še) niso 
imuni in tako zbolijo. Ko 
govorimo o otroških bolez-
nih, govorimo o tipičnih 
boleznih, ki nastanejo ob 
prvem stiku mikroorganiz-
ma in malega človeka: otro-
ška paraliza, oslovski kašelj, 
ošpice, mumps, peta bole-
zen, šesta bolezen, rdečke, 
norice, škrlatinka. 
Proti večini teh bolezni so 
naši otroci cepljeni. Na sre-
čo. Večina teh bolezni nam-
reč lahko privede do resnih 
zapletov: nekoč so otroci 
zaradi ošpic in oslovskega 
kašlja umirali, zaradi mum-
psa v otroštvu so bili moški 
kasneje neplodni, zaradi 
otroške paralize, prebolele v 

otroštvu, so bili hudo teles-
no prizadeti, zaradi prebole-
lih rdečk so ženske rojevale 
slepe in gluhe ali celo mrt-
vorojene novorojenčke. 
Cepljenje spada med najve-
čje uspehe v zgodovini 
medicine in hkrati tudi med 
največja upanja za medicino 
prihodnosti (Kraigher in 
sod., 2011). Pri nekaterih 
boleznih (npr. škrlatinka) se 
trajna imunost ne razvije in 
otrok lahko zboli večkrat. 
Zaradi nerazvitega imun-
skega sistema, tesnih stikov, 
radovednosti in socialne 
nezrelosti so pogoji v vrtcih 
idealni za razvoj in širjenje 
okužb. Prej ko je otrok vklju-
čen v vrtec, več in bolj obole-
va. Po četrtem letu starosti 
se imunski sistem okrepi, 
tudi sicer je odpornost pri 
različnih otrocih različna, 
odvisna tudi od ostalih fak-
torjev (število sorojencev, 
razmere v domačem okolju 
…). 
V prvih letih življenja se po 
nekaterih statističnih podat-
kih srečamo z več kot dvesto 

različnimi vrstami povzroči-
teljev bolezni, ki povzročajo 
predvsem okužbe zgornjih 
dihal. Poleg tipičnih otroš-
kih bolezni, proti katerim so 
otroci cepljeni, se v vrtcih in 
šolah srečujemo z ostalimi 
»otroškimi« boleznimi: 
navadni prehlad, vnetje oči, 
laringitis (vnetje glasilk), 
vnetje srednjega ušesa, 
angina, bronhitis, impetigo 
(gnojno vnetje kože), čreve-
sne nalezljive bolezni (naj-
bolj pogoste so rotavirusna 
driska, adenovirusna driska, 
noravirusna driska), naglav-
na ušivost, glistavost. Vsem 
boleznim sta skupni vsaj 
dve osnovni pravili prepre-
čevanja: dosledna higiena 
kašlja in higiena rok. 
Letošnje leto je še posebej 
zaznamovano z novim koro-
navirusom SARS-CoV-2. Za 
covidom-19 zbolevajo tudi 
otroci, bolezen je redkejša in 
poteka v blažji obliki. Bole-
zen je precej kužna, povpre-
čna inkubacijska doba je od 
štiri do šest dni. Pri otrocih 
se večinoma kaže z nespeci-

fičnimi znaki, najpogostejša 
sta vročina in kašelj, pri 
deležu otrok popolnoma 
brez vseh znakov. Večina 
otrok jo brez posledic prebo-
li v enem do dveh tednih. 
Ker je bolezen nova, iz ted-
na v teden prihajajo nova 
medicinska znanstvena dog-
nanja, zdravljenje se je izpo-
polnilo, poznamo pa tudi že 
prve komplikacije prebolele-
ga covida-19. 
Ukrepi za preprečevanje 
covida-19 so enaki kot za vse 
ostale kapljične okužbe. 
Naša nova realnost so posta-
le obrazne zaščitne maske. 
Zakaj maska da? Maske lah-
ko zadržijo pot kapljic, ki se 
sproščajo v okolico ob kaš-
ljanju, kihanju in tudi ob 
govorjenju in v katerih so 
prisotni povzročitelji nalez-
ljivih bolezni. Stopnja zašči-
te je odvisna od materiala, iz 
katerega je maska izdelana. 
Maske iz blaga zadržijo več 
kot 50 odstotkov kapljic, kar 
ni malo. Raziskave kažejo, 
da so osebe, ki jih nosijo, 
bolj previdne in ne segajo z 

rokami k ustom in očem, s 
tem pa maska osebo, ki jo 
nosi, lahko zaščiti pred oku-
žbo. Splošna korist uporabe 
naj pretehta neprijetnost 
maske na obrazu.
V vrtec ali šolo naj gre otrok 
zdrav, brez prehladnih zna-
kov, brez vročine. Nerealno 
in neživljenjsko je od otrok 
pričakovati upoštevanje 
vseh ukrepov za preprečeva-
nje okužb v vrtcih in šolah. 
Že mesece živimo bolj pre-
vidno, natančno, bolj strogo 
se držimo splošnih navodil 
in upamo, da s tem prepre-
čujemo tudi ostale bolezni, 
ne le covid-19. 
Otroci za zdravje potrebuje-
jo zdravo okolje, zdravo in 
uravnoteženo prehrano in 
dovolj vode, veliko gibanja, 
dobro higieno spanja z zdra-
vimi rutinami, prijetno pre-
življanje prostega časa brez 
telekomunikacijskih naprav 
ter občutek, da so varni in 
ljubljeni. Le tako bo njihov 
imunski sistem kos vsemu, 
kar mu v življenju prihaja 
nasproti.

Zdravi v vrtec in šolo
Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege,  
vodja Zdravstveno 
vzgojnega centra, 
Zdravstveni dom 
Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Urša Peternel

"Taiji je osnovan na kitajski 
tradicionalni medicini in 
tako zdravilno učinkuje na 
telo kot akupunktura ali 
masaža. Pomeni prehajanje 
iz polnega v prazno, iz 
odprtega v zaprto, jin jang. 
Vse to izvajamo s telesom 
in tudi umom. Rezultat je 
zdravje, moč in harmonija. 
Zato je rečeno, da je taiji 
tudi meditacija v gibanju. 
Umirja nas in sprošča. 

Izkušnje vseh vadečih so, 
da z vadbe odidejo napol-
njeni, umirjeni, sproščeni 
in poživljeni," pravi Marko 
Bedina iz društva Chen tai-
jiquan Slovenija, ki že sko-
raj desetletje organizira 
vadbe taijija tudi na Jeseni-
cah. Skupina vadi ob petkih 
zvečer v telovadnici Gimna-
zije Jesenice, v novi sezoni 
bo prvo srečanje začetne 
skupine v petek, 25. sep-
tembra, ob 20. uri v Gim-
naziji Jesenice. 

Vadba taijija tudi  
v novi sezoni

Pri Društvu diabetikov Jesenice so pred nekaj leti športno in 
rekreativno dejavnost razširili z balinanjem. Lepo število čla-
nov trikrat na teden trenira na baliniščih v Bazi na Jesenicah. 
Avgusta so organizirali društveni turnir, na katerem je nas-
topilo osem ekip. Poleg štirih društvenih ekip so na turnir 
povabili še člane društev diabetikov iz Kranja in Škofje Loke 
ter balinarje s Hrušice in iz Žirovnice. Najboljši sta bili ekipi 
Društva diabetikov Jesenice. V finalu je prvo mesto zasedla 
ekipa Bojan v postavi Bojan Kos, Čazim Babič in Peter Čuli-
brk, premagala je ekipo Jelka v postavi Jelka Volarič, Julijana 
Režek in Lilijana Kos. Tretja je bila ekipa Žirovnice v postavi 
Janja Bešter, Helena Škantar in Ivanka Košelnik. V finale se 
je uvrstila tudi ekipa Hrušice, ki je zasedla četrto mesto.

Najboljši balinarji Društva diabetikov Jesenice

Najboljše balinarske ekipe

Janko Rabič

Pri Zvezi društev prijateljev 
mladine Jesenice so v nede-
ljo, 23. avgusta, predčasno 
zaključili letošnjo poletno 
sezono v svojem otroškem 
letovišču Pinea v Novigradu 
na Hrvaškem. Ob uvedbi 
karantene za državljane Slo-
venije ob vrnitvi iz sosednje 
države so ocenili, da izvedba 
nadaljnjega letovanja, sicer 
predvidenega do sredine 
septembra, ne bo več izved-
ljiva. Letošnja sezona je bila 
že od vsega začetka zaradi 
koronavirusa negotova.

Letovišče so odprli teden dni 
kasneje kot običajno, ves čas 
so delo prilagajali veljavnim 
ukrepom. V posameznih 
izmenah so letovali otroci in 

mladostniki iz občin Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Žirovni-
ca, športniki, gasilci, mlade 
družine, tudi iz drugih občin 
in krajev. Glede znane situa-

cije je bil obisk manjši kot 
preteklo leto, precej je bilo 
odpovedi. Kljub precejšnemu 
optimizmu in dobri zasede-
nosti sredi sezone se je v 
nadaljevanju vse spremenilo. 
Prve ocene kažejo, da ne bodo 
dosegli niti polovice lanske 
zasedenosti kapacitet letoviš-
ča. Sedaj čakajo na obračun 
stroškov poslovanja, potem 
pa se bodo lotili reševanja 
nastale situacije. Med člani 
ZDPM Jesenice je kar nekaj 
dvomov, kako ob takšnih 
pogojih delati naprej oziroma 
je po njihovem vprašljiv tudi 
nadaljnji obstoj letovišča.

Letovišče v Pineti 
predčasno zaprli
Ob uvedbi karantene za državljane Slovenije ob vrnitvi iz sosednje države so ocenili, da izvedba 
nadaljnjega letovanja, sicer predvidenega do sredine septembra, ne bo več izvedljiva. Med člani 
ZDPM Jesenice je kar nekaj dvomov, kako ob takšnih pogojih delati naprej oziroma je po njihovem 
vprašljiv tudi nadaljnji obstoj letovišča.

Urša Peternel

Konec avgusta sta za veselo 
presenečenje stanovalcev 
Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 
poskrbela dva klovna in 
ena klovnesa iz Društva 
Rdeči noski. Uprizorili so 
dve petnajstminutni zabav-
ni predstavi in starejše raz-
veselili z igrivostjo in 

humorjem. Obkroženi z 
milnimi mehurčki so izve-
dli tudi nekaj čudovitih 
čarovniških trikov ter vse 
navzoče osupnili s cirkuš-
kimi spretnostmi, kot so 
vrtenje krožnikov na pali-
cah in vrtenje zastavic. 
Tako sta se dobra volja in 
smeh razširila med stano-
valce, klovni pa so obljubi-
li, da se še vrnejo.

Rdeči noski na obisku  
v domu

Klovni iz društva Rdeči noski so zabavali stanovalce 
jeseniškega doma starejših. / Foto: arhiv doma

"Delovanje otroškega letovišča Pinea je v 
izrazitem javnem interesu, s tem pa tudi v 
interesu Občine Jesenice. Dejavnost je treba 
nadaljevati, zato bomo vložili vse napore v to, da 
bomo z upravitelji v okviru zakonskih možnosti 
našli ustrezno rešitev za premostitev težav, s 
katerimi se srečujejo zaradi posledic 
koronakrize," je dejal župan Blaž Račič.
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Marjana Ahačič

Boris Čebulj se je rodil ju-
nija 1930 na Jesenicah v te-
daj znani družini Čebulj; 
očetov stari oče je bil veletr-
govec in krojač z delavnico, 

v kateri je bilo dvajset zapo-
slenih, ki so šivali v glav-
nem oficirske uniforme za 
balkansko vojsko. Dva man-
data je bil tudi župan Jese-
nic. Oče je bil računovodja, 
pristojen za vseh več kot 
štirideset tedanjih jeseni-
ških občinskih podjetij, 
pove iskrivi sogovornik, ki 
je mladost preživel na Jese-
nicah, zdaj pa z družino že 
več kot petdeset let živi v 
Radovljici. 
V družini so se rodili štirje 
sinovi, najstarejši, že pokoj-
ni režiser Bojan Čebulj, 
Aleks, Boris in najmlajši 
Mitja. "Oče je bil član dru-
štva Sokol, tako da ni čudno, 
da smo bili vsi štirje že kma-
lu zapisani športu."

Drsati se je naučil na začetku 
vojne, ko je prvič videl tako 
imenovano ekshibicijsko 
tekmovanje v tem športu. Pri 
13 letih je bil že v hokejski 
ekipi in sodeloval na tekmo-
vanjih v Beljaku in Špitalu. 

In ko se je po vojni na Jeseni-
cah s hokejem začelo zares, 
je bil seveda zraven, od prve-
ga občnega zbora leta 1947. 
Za člansko ekipo je igral do 
svojega 33. leta, kasneje pa je 
do sredine sedemdesetih v 
hokeju ostal kot sodnik. Še 
danes je član Hokejskega 
društva Jesenice.
Dobro se spomni svojega 
osvojenega naslova z Jeseni-
cami. "Bil zgodovinski, ne-
pozaben," je povedal že pred 
časom, v pogovoru ob se-
demdesetletnici jeseniškega 
hokeja. "V Beogradu nam je 
leta 1957 uspelo nepričako-
vano premagati Partizan in 
osvojiti naslov državnega pr-
vaka. Vsekakor vrhunec te 
generacije, ki pa ni samo 

igrala. Veliko smo pomagali 
pri vsem, kar se je dogajalo 
na ledeni ploskvi in okrog 
nje. Veliko smo se družili 
tudi v prostem času. Radi 
smo imeli hokej, ki je bil del 
našega življenja."

Z Jesenicami je bil kar pet-
krat državni prvak, a tista 
prva osvojitev naslova preka-
ša vse kasnejše, pravi. "Pot 
domov iz Beograda in spre-
jem na jeseniški železniški 
postaji sta nekaj, kar se mi 
je vtisnilo v spomin za vse 
življenje. Od Brežic do Jese-
nic so nas pozdravljali, kot 
da smo prišli z Lune! Kdor 
česa podobnega ni doživel, 
mu je to težko opisati."
Leta 1968 je bil hokejski so-
dnik na zimskih olimpijskih 
igrah v Grenoblu, sodil je 
tudi na štirih svetovnih pr-
venstvih. Rad pokaže foto-
grafijo s sprejema pri pred-
sedniku Titu in njegovi so-
progi Jovanki v Beogradu, 
kamor so bili po olimpijskih 

igrah povabljeni športniki. 
"Lepo je bilo na tistih veli-
kih tekmovanjih, čeprav se 
ne da primerjati s spekta-
kli, kakršni so olimpijske 
igre postale v zadnjem ob-
dobju. Takrat je bil pouda-
rek na športu, druženju, 
tekmovanju, ne pa na šovu 
in poslu ... A stvari se spre-
minjajo, tako je življenje. 
Virus, s katerim se sooča-
mo zdaj, ga je malo ustavil 
in nam morda vendarle dal 
misliti, da je še kaj druge-
ga, kar je več vredno kot 
denar – narava, spoštova-
nje, odnosi ..." razmišlja.
Poklicno pot je začel že pri 
15 letih, ko je stari mami, 
potem kot so ga vzeli iz 
nemške šole, dve leti poma-
gal pri prodaji cigaret v trafi-
ki. Nato je vendarle nadalje-
val šolanje na trgovski in 
ekonomski akademiji v Lju-
bljani in se januarja 1949 
prvič redno zaposlil v Žitu 
– kot praktikanta so ga po-
slali v Čakovec.

A ni dolgo zdržal stran od 
doma, našel si je službo v 
vojaškem podjetju Smodni-
šnica v Kamniku, nato pa 
prišel nazaj na Jesenice, kjer 
je dobil službo v okrajnem 
magazinu, po odsluženi vo-
jaščini pa prišel v Elan kot 
vodja domačega trga. Po de-

setih letih je odšel v Vezeni-
ne Bled, delovno dobo pa 
zaključil leta 1989, po 13 le-
tih vodenja smučišča Kobla 
v Bohinju.
Čili devetdesetletnik po duši 
ostaja športnik. Zadnji nekaj 
let, pravi, sicer ne obuje več 
drsalk in tudi smuča ne več, 

še vedno pa rad sede na kolo 
in se odpravi na krajšo turo, 
običajno po Radovljici, kjer v 
starem mestnem jedru živi 
tudi njegov leto dni starejši 
brat Aleks Čebulj.
Športne dogodke redno in 
navdušeno spremlja, prav 
tako je pozoren na družbeno 

dogajanje okoli sebe. Zelo 
ga zanima tudi zgodovina, 
zato veliko bere in raziskuje. 
Zadovoljen je, da jesen ži-
vljenja lahko preživlja v kro-
gu svojih najbližjih, ki jim 
je, kot vedno poudari, za vso 
skrb in potrpežljivost globo-
ko hvaležen.

Za vedno zavezan hokeju
Boris Čebulj je že od rane mladosti zapisan športu. Z jeseniškim hokejskim klubom, katerega član je vse od ustanovitve, je osvojil pet naslovov državnih 
prvakov. Poleti je dopolnil devetdeset let, pa še vedno skoraj vsak dan sede na kolo.

Boris Čebulj je v začetku poletja praznoval devetdeset let. S Hokejskim klubom Jesenice, 
katerega član je že vse od ustanovitve, je osvojil pet naslovov državnih prvakov. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri 13 letih je bil že v hokejski ekipi in sodeloval 
na tekmovanjih v Beljaku in Špitalu. In ko se je 
po vojni na Jesenicah s hokejem začelo zares, je 
bil seveda zraven, od prvega občnega zbora leta 
1947. Za člansko ekipo je igral do svojega 33. 
leta, kasneje pa je do sredine sedemdesetih v 
hokeju ostal kot sodnik.

Matjaž Klemenc

Prejšnji konec tedna se je 
začelo nogometno tekmova-
nje v 1. gorenjski ligi za čla-
ne. Poleg ekipe SIJ Acroni 
Jesenice bo v ligi nastopilo 
še dvanajst ekip: Zarica 
Kranj, Bitnje, Britof, Viso-
ko, Velesovo-Cerklje, Polet, 
Niko Železniki, Bled Hirter, 
Bohinj, Preddvor, Kranjska 
Gora in Naklo. Jeseničani so 
odlično odprli sezono in s 5 
: 0 doma premagali Predd-
vor (Bešič 3, Tubič 2). Jutri 
gostujejo v Kranjski Gori. S 
tekmami so začeli tudi »pr-
voligaši« v ligi U15 zahod. 
Poleg ekipe SIJ Acroni Jese-
nice v ligi igrajo še: Olimpi-

ja, Bravo, Domžale, Ilirija, 
Gorica, Jadran Železničar, 
Brinje Grosuplje, Koper, 
Šenčur, Triglav, Jadran De-
kani, Krka, Slovan, Ilirska 
Bistrica in Primorje. Jeseni-
čani so ligo odprli s štirimi 
porazi. Doma so izgubili z 
Bravom z 1 : 6 (Bogataj), Ja-
dran Dekani z 1 : 3 (Stanoje-
vič), Domžale (0 : 7). V go-
steh so tesno z 2 : 1 (Boga-
taj) izgubili z ekipo Jadran 
Železničar. 
V Nogometnem klubu SIJ 
Acroni Jesenice so obrnili 
nov list. Klub, za katerim je 
več kot sto let nogometne 
zgodovine, je v začetku po-
letja pripravil nogometni 
dan. V ta namen so medse, 

prvič do sedaj, povabili No-
gometni klub Bravo. V 
sproščenem prijateljskem 
vzdušju, kjer rezultat ni bil 
v ospredju, so se med seboj 
merile selekcije od U9 do 
U12. Povabilo je imelo svoj 
namen, saj si kluba želita 
dolgoročnega sodelovanja, 
zato so tudi podpisali dogo-
vor o tem. Jeseničani se že-
lijo dvigniti v strokovnem 
znanju in v ta namen bi 
večkrat obiskali Bravo, ki 
ima bolj kakovostne trener-
je, večina selekcij pa je ka-
kovosti višje od jeseniških 
selekcij. V zameno bi Jese-
ničani najperspektivnejše 
igralce od U15 naprej posla-
li v Bravo.

Člani začeli s »petardo«

HOKEJ SE PO DALJŠEM PREMORU 
VRAČA V ŽELEZARSKO MESTO
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Skoraj pol leta je minilo, odkar so se Železarji nazad-
nje potili po ledeni ploskvi dvorane Podmežakla. Po 
uspešni, a žal nedokončani lanski sezoni, je sledil 
daljši premor, med katerim so fantje trdo trenirali in 
si nabirali moči za nove izzive. V vmesnem času se 
je marsikaj spremenilo, v ekipo se vrača nekaj star-
ih obrazov, pridružili pa so se ji tudi nekateri mladi 
obetavni hokejisti, ki bodo dobili priložnost prvič 
zaigrati v članski jeseniški ekipi. Cilj fantov, ki so 24. 
8. opravili prvi skupni trening na ledu pa je jasen – 
dokončati uspešno lansko delo!

Telesna pripravljenost igralcev je fantastična
Pred prvimi tekmami je misli o pripravljenosti svojih 
varovancev strnil Mitja Šivic, ki nam je zaupal, da so 
igralci odlično telesno pripravljeni.
»Telesna pripravljenost je v primerjavi z lanskim 
letom res fantastična. Če fante primerjam s časom, 
ko smo se dobili prvič po začetku pandemije, pa je 
v povprečju zagotovo vsaj 30 % boljša. S tem sem 
seveda izredno zadovoljen. Videlo se je, da smo res 
trdo trenirali in dobro stopnjevali svojo pripravljen-
ost. Seveda kakšen od fantov še ni na optimalnem 
nivoju, generalno gledano, pa je slika res dobra.«

Navkljub številnim omejitvam v prodaji  
tudi sezonske vstopnice
V klubu se je začela tudi prodaja sezonskih vstopnic. 
Vodstvo kluba se zaveda vseh omejitev s strani 
pristojnih inštitucij, za obiskovalce domačih tekem 
bo ustrezno poskrbljeno. Kratek komentar na to je 
podal športni direktor in generalni sekretar društva 
Marcel Rodman.
»Pred začetkom prodaje sezonskih vstopnic smo 
morali biti zelo pazljivi pri naših obljubah, saj je bilo 
treba upoštevati vsa priporočila in navodila s strani 
pristojnih inštitucij. Vesel sem, da smo se na koncu 
vseeno odločili za začetek prodaje, saj si hokeja na 
Jesenicah pred praznimi tribunami ne znam pred-
stavljati. V tem trenutku je nakup sezonske vstopnice 

lahko tudi v veliko pomoč klubu, saj se je šport 
znašel v zelo težkih časih. Upam, da bodo navijači to 
prepoznali in nas podprli!«

Poletna liga, Pokal Slovenije in zanimive  
prijateljske tekme pred začetkom AHL
Jeseničani bodo pred začetkom AHL odigrali kar ne-
kaj zanimivih srečanj. Med drugim se bodo udeležili 
tradicionalne Poletne lige, ki bo med 10. in 12. 9. 
2020 na Bledu. Na turnirju se bodo pomerili s starimi 
znanci iz Beljaka in večnimi tekmeci iz Ljubljane. 
Med 16. in 19. 9. 2020, bodo v Ljubljani na Pokalu 
Slovenije lovili prvo letošnjo lovoriko. Ob zaključku 
priprav, pa bodo 26. 9. 2020, ob 18.00, odigrali še 
domačo tekmo proti ekipi HC Pustertal Wölfe.

Seznam tekem v septembru:
Petek, 4. 9. 2020, ob 19.00 VS KAC II (Jesenice) 
Četrtek, 10. 9. 2020, ob 19.00 VSV (Bled) 
Petek, 11. 9. 2020, ob 19.00 Selekcija Slovenije (Bled) 
Sobota, 12. 9. 2020, ob 19.00 HK SŽ Olimpija (Bled) 
Četrtek, 17. 9. 2020, HDK Maribor (Ljubljana) 
Petek, 18. 9. 2020, Pokal Slovenije (Ljubljana) 
Sobota, 19. 9. 2020, Pokal Slovenije (Ljubljana) 
Četrtek, 24. 9. 2020, ob 20.00 VS HC Pustertal Wölfe 
(Bruneck) 
Sobota, 26. 9. 2020, ob 18.00 vs HC Pustertal 
Wölfe (Jesenice)
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 14. septembra 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je KOLESARSKI SISTEM GORENJSKE. Spon-
zor je www.gorenjska.bike. Podarjajo tri nagrade: uporabni-
no za paket električna kolesa za sezono 2020. Nagrajenci 
so: Mateja Štrakl, Spodnje Duplje; Božena Koblar Jan, Javor-
niški Rovt; Martin Rihtaršič, Jesenice. Za nagrade pokličite 
Aleksandro Orel na Občino Jesenice na 04 586 92 66.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je GOSTILNA IN PICERIJA TURIST na Cesti Borisa Kidriča 37c na Slovenskem Javorniku. Bogata izbira 
malic in kosil, tudi po naročilu, pic in jedi z žara. Hrano lahko naročite tudi po telefonu 0592 52 290 in vam jo dostavijo na 
želeni naslov. Za naše zveste reševalce so pripravili štiri nagrade: 4-krat po dve malici. Nagrade vam postrežejo v prostorih 
gostilne oziroma na terasi. Vljudno vabljeni, da jih obiščete in pokusite njihove dobrote.

Jelka Koselj

Za pripravo polnjenega 
paradižnika izberemo večje, 
mesnate in čim bolj zrele 
plodove. Na vrhu jim odre-
žemo »kapice«, z žlico izdol-
bemo sredico, ki jo lahko 
uporabimo za juhe ali oma-
ke. Napolnjene položimo na 
liste solate, okrasimo z oli-
vami in vejicami bazilike ali 
peteršilja in priložimo k 
narezkom in kruhu (bage-
tam). K rižu ali testeninam 
pa pripravljamo popečen 
polnjen paradižnik. Recepte 
zanj pa bom pripravila kdaj 
drugič. Na osebo potrebuje-
mo 1 večjega ali 2 manjša 
paradižnika.
Nadevi, ki jih doma zelo radi 
pripravljamo, posebno letos, 
ko je bilo paradižnika veliko, 
so zelo različni in se prilaga-
jajo sestavinam, ki so na raz-
polago v shrambi. Pustimo 
prosto pot svojim idejam. 
Zato navajam le glavne ses-
tavine za pripravo jedi.

Nadevan surov 
paradižnik
Prvi nadev: skuta po koroš-
ko – skuta, kisla smetana, 
sesekljana čebula (šalotka), 
sol, kumina in bučno olje. 
Namesto čebule lahko upo-
rabimo papriko.

Drugi nadev: kuhana gove-
dina iz juhe, narezana na 
rezinice, narezana čebula, 
kuhano jajce, sol, olje ter 
kis; sestavine potreseno s 
sesekljanim drobnjakom. 
Solato pustimo nekaj časa 
stati, da se govedina navza-

me dišav. Okras: rezine jajc, 
črne olive, majonezo v obliki 
rožic.
Tretji nadev: kuhana zelen-
java v solati: grah, cvetača, 
stročji fižol, narezani blitvi-
ni listi in stebla, korenje ... 
Dodamo še olje, kis, sol in 
koščke fete. Okras: listi bazi-
like in koromač.
Četrti nadev: tunina iz kon-
zerve, pretlačena s toplje-
nim sirom, malo ajvarja, 
gorčice in sesekljana šalot-
ka. Dodamo še poper, žlico 
majoneze in kanček limoni-
nega soka.
Peti nadev: posebna salama 
in kuhano jajce, narezana 
na kocke, dve ali tri kisle 
kumarice, čebula ali šalotka, 
žlica gorčice, majoneza, 
poper in oljčno olje.
Zaradi boljšega izkoristka 
karotena, likopena in drugih 
dragocenih snovi, ki so top-
ne v maščobah, moramo 
paradižnik vedno uživati z 
dodatkom olja. Meni najbolj 
ugaja bučno olje.

Polnjen paradižnik
Znano je, da paradižnik preprečuje bolezni srca in ožilja, menda celo raka. Ima veliko koristnih snovi, 
kot so betakaroten, vitamin C in druge.
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SLOVARČEK: ZLET: polet, vzlet,  BRA: mesto jz od Torina,  PITEKANTROP: pračlovek iz pleistocena,   ALOHTON: tujec, priseljenec,  TROKAR: votla kirurška igla
OROSZ: madžarski slikar in grafik (Istvan),     EKSAMINACIJA: izpraševanje,     TINIAN: koralni otok v Tihem oceanu,  SATRAP: oblasten človek

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

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

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

                        + poštnina

15Trda vezava, 290 strani

EUR

samo

Sobota, 5. september

Raziskovanje Stare Save z vodenjem, železarskimi igrami, 
delavsko kavo

FUŽINARSKO NASELJE STARA SAVA, MUZEJ DELAVSKE KULTURE 
(Kasarna), ob 10. uri

Četrtek, 10. september

NOREIA »irska glasba z naglasom«, koncert za glasbeni 
abonma

Kinodvorana Železar, ob 19.30

Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, odprtje 
likovne razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Ponedeljek, 14. september

DRUŽABNO SREČANJE z znanimi ljudmi iz našega okolja
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Petek, 18. september

VRUJA, istrska glasba, koncert za glasbeni abonma
Kinodvorana Železar, 19.30

Aktivnosti za mlade
IGRIŠČE JAVORNIK, SLOVENSKI JAVORNIK 

Mladinsko ulično delo, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in 
četrtek od 18. do 20. ure 

Program dogajanja na igrišču Javornik se lahko spremeni glede na vre-
menske razmere in potrebe mladih. Spremljajte aktualne informacije 
na https://www.facebook.com/mcjesenice, Instagramu mcjesenice ali 
spletni strani Mladinski center Jesenice https://www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam.

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob 
kartanju, info: Žiga 040 912 618

Vsaka nedelja ob 18. uri: JOGA Z NADICO, vodena vadba z Nadico 
Petrovo – obvezne prijave na nadica.petrova4@gmail.com

Vsak torek od 15.30 do 18.30: Slikarska šola Brine Torkar; prijave in 
informacije na tel. 041/644-475, novazorainfo@gmail.com

DNEVNI CENTER DRUŠTVA ŽAREK: 
NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA (kletni prostori ZD Jesenice – zadnji 
vhod) 

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

Vsak ponedeljek in petek Kuharske delavnice, družabne igre

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

Vsako sredo Različne delavnice, ogled filma, družabne igre

Dogodki od 4. do 18. septembra

V četrtek, 10. septembra, bo v Gledališču Toneta Čufarja v 
sklopu glasbenega abonmaja nastopila skupina Noreia.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure: Ogled razstave »UTRIP 
MARIBORA« mladega fotografa Žana Osima, ki je v objektiv ujel so-
žitje urbanega okolja in narave.

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, likovna razstava, od 
10. septembra do 15. novembra 2020, torek–petek, od 10. do 12. ure 
in od 16. do 18. ure

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI

Urša Peternel

V sredo, 9. septembra, bo v 
muzeju na prostem na Stari 
Savi med 14. in 18. uro pote-
kala Parada učenja. 
Organizator je Ljudska uni-
verza Jesenice, ki skupaj s so-
delujočimi partnerji pripra-

vlja predstavitve izobraževal-
ne ponudbe, ustvarjalne de-
lavnice, ogled vozil za reševa-
nje, pevske in plesne nastope, 
merjenje krvnega tlaka in 
sladkorja, kostne gostote ... 
Predstavila se bodo različna 
društva, organizacije, zavodi, 
šole, vrtci in posamezniki.

Parada učenja
Trka na cesti in prehodu za pešce
Na Jesenicah sta trčila voznik skuterja in osebnega avtomobi-
la. Krivda je na strani voznika skuterja, ki je odvzel prednost 
vozniku avtomobila. Prav tako na Jesenicah pa je voznik na 
prehodu za pešce trčil v peško. "Znova opozarjamo na varno 
udeležbo v prometu in bolj defenzivno vožnjo, pri kateri ima-
jo udeleženci več manevrskega prostora za ukrepanje v pri-
meru nepričakovanih situacij," svetujejo gorenjski policisti.

Iz policijskih zapisnikov

Pohvala

V vaseh pod Golico, kjer ni turistične pisarne, je vendarle po-
skrbljeno, da obiskovalci in pohodniki lahko dobijo zemljevide, 
karte in promocijski material. Na voljo so v posebnih škatlah iz 
pleksi stekla ob turističnih tablah, da materiala ne zmanjka, pa 
skrbi TIC Jesenice. Prijazna informatorka Nena Koljanin pravi, 
da morajo promocijski material dostavljati tedensko, kar 
dokazuje, da so kraji pod Golico zelo zanimivi za obisk. Ta čas 
je obiskovalcem v škatlah na voljo Pohodniška karta Jesenic, ki 
je nedavno doživela že tretji ponatis. / U. P.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si,  
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Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 207 – 137 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Nesreče kolesarjev
Jeseniški policisti so obrav-
navali prometno nesrečo s 
telesnimi poškodbami, na 
Jesenicah je kolesar padel 
zaradi neprilagojene hitrosti 
vožnje kolesa. V drugi pro-
metni nesreči pa sta bila 
udeležena kolesarka in voz-
nik osebnega avtomobila. 
Nesreča se je zgodila po ne-
pravilnem prehitevanju s 
strani voznika osebnega av-
tomobila. V še eni nesreči 
pa je kolesar, ki je na krmilu 
prevažal potnika, trčil v pe-
ško. "Glede na večje število 
nesreč kolesarjev pozivamo 
k večji previdnosti in upo-
števanju prometnih pravil. 
Morali bodo več storiti za 
lastno varnost. Kolesarji so 
poškodovani v skoraj vsaki 
prometni nesreči, kar je ra-
zumljivo, saj so glede na 
svojo opremljenost zelo iz-
postavljeni poškodbam," je 
povedal Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj.

Kriminaliteta
Na Cesti revolucije na Jese-
nicah je bilo vlomljeno v klet 
bloka in odtujeno kolo 
znamke Bianchi Magma 
rdeče barve. Na Cesti Fran-
ceta Prešerna na Jesenicah 
pa je bilo vlomljeno v po-
slovni objekt.

Poškodbe občana
Na Jesenicah so policisti 
preverjali nastanek poškodb 
pri občanu na javnem kraju. 
Okoliščine kažejo, da je pa-
del po stopnicah. Gre za laž-
je poškodbe. Tuja krivda je 
glede na zbrana obvestila 
izključena.
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Janko Rabič

Člani Planinskega društva 
Jesenice že desetletja oskr-
bujejo Zavetišče pod Špič-
kom v triglavskem pogorju. 
To je njihova najvišja od pet-
ih postojank, ki stoji na nad-
morski višini 2064 metrov. 
Oskrbniki in gospodarji 
zavetišča si vsako leto priza-
devajo, da je kljub težkim 
delovnim pogojem prijazno 
za vse, ki ga obiščejo. Oskr-
bovanje je možno le s heli-
kopterjem in vsako sezono z 
njim pripeljejo okoli štiri 
tone prehranskih izdelkov 
in drugega materiala. Letos 
sta oskrbnici Sara Šabjan in 
Urša Košir, doma iz Vojnika 
pri Celju. Čeprav prvič v 
zavetišču in s čisto drugač-
nimi delovnimi opravili kot 
v dolini, sta se zelo dobro 
znašli v zadovoljstvo vseh, ki 
ju obiščejo. "Od slabšega 
začetka sezone v juliju se je 
v avgustu obisk povečal," 
pripovedujeta. "Prihaja pisa-
na druščina planincev, tujih 

je bilo nekaj na začetku, 
sedaj prevladujejo Slovenci. 
Veliko se jih povzpne na 
Jalovec, nekateri pridejo le 
do zavetišča. Pri prenočeva-
nju jih veliko uporabi turis-
tične bone. Delovni dan je 
pester z različnimi opravili 
od jutra do večera. Treba je 
slediti ukrepom za prepre-
čevanje širjenja koronaviru-
sa, vendar tega tukaj ne 
občutimo kot v dolini. Pos-

redujeva različne informa-
cije, ki planince zanimajo o 
poteh in vrhovih. Glede 
obutve jasno poveva, da na 
Jalovec pač ni moč priti v 
opankah. Planinci so sicer 
dobro opremljeni, najdejo 
pa se tudi takšni s slabo 
opremo." Največ planincev 
prihaja ob koncih tedna in 
takrat je treba še bolj popri-
jeti za delo. Zelo se trudita 
ustreči z jedmi, ki jih na 

takšni nadmorski višini ni 
lahko pripraviti, saj ni red-
nega vsakodnevnega oskr-
bovanja. Znata pa kar malo 

razvajati planince. "Poleg 
klasičnih enolončnic pos-
treževa s štruklji, jabolčnim 
zavitkom in riževim narast-

kom, sami pečeva kruh. 
Glede na odzive so planinci 
zadovoljni, veseli sva tudi 
vsake pohvale." 

Prijetno vzdušje pod Špičkom
V Zavetišču pod Špičkom oskrbnici Sara Šabjan in Urša Košir planince razvajata z enolončnicami, štruklji, jabolčnim zavitkom in riževim narastkom, 
sami pa pečeta tudi kruh.

Zavetišče pod Špičkom na nadmorski višini 2064 metrov je najvišja postojanka 
Planinskega društva Jesenice.

Oskrbnici Sara Šabjan in Urša Košir

Šestega avgusta letos je minilo sedemdeset let, 
odkar so člani prejšnjih generacij v društvu 
nekdanjo italijansko vojaško opazovalnico 
preuredili v zavetišče. Večkrat so ga obnavljali in 
dograjevali. Ker je postalo pretesno, so ga podrli 
in na istem mestu leta 1983 zgradili novega. Po 
tolikih letih tudi sedanjega načenja zob časa in 
potrebna bo celovita prenova oziroma ponovna 
gradnja. Ob sedemdeseti obletnici jeseniški 
planinci večjega praznovanja ne bodo pripravili, 
ob zaključku sezone načrtujejo pohod do 
zavetišča in manjše srečanje. 

Urša Peternel

Občina Jesenice je članica 
Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije. Na spletni 
strani združenja mesta 
predstavljajo tudi značilne 
jedi v rubriki Okusi mest. 
Jesenice se med drugim 
predstavljajo s staro jedjo, 
imenovano glavnač oziroma 
govnač po jeseniško.
In kako ga pripravimo? Sve-
že zelje zrežemo na rezan-
ce, zalijemo z malo vode in 
zavremo. Posodo odkrijemo 
in postavimo na prosto, da 
snovi, ki napenjajo, izhlapi-
jo. Prvo vodo odlijemo, zali-
jemo ponovno z malo vode. 

Medtem ko se zelje počasi 
kuha, olupimo krompir in 
ga zrežemo na četrtine. Če 
hočemo gost govnač, naj bo 
krompirja količinsko toliko 
kot zelja. Krompir damo na 
vrh zelja. Dodamo še čebu-
lo, zrezano na četrtine, in 
nekaj strokov česna, solimo. 
Kuhamo eno uro. Pretlači-
mo s pretlačevalko, zgosti-
mo s podmetom in zabeli-
mo z ocvirki ali s praženo 
čebulo. Zraven ponudimo 
kuhano govedino, kranjsko 
klobaso ali gorenjski želod-
ček. Lahko pa je to tudi 
samostojna jed.
Jesenice se predstavljajo 
tudi z Betelovimi krapi in 

sladicama Alenkin zavoj in 
Edvinov plošček. In s kateri-
mi okusi se predstavljajo 
druga zgodovinska mesta? 
V Metliki je to belokranjska 
povitica, v Radovljici juha 
dimljene postrvi, v Žužem-
berku fižolov štrukelj, v 
Novem mestu skutni štruk-
lji s pregreto smetano, v 
Piranu Fonda piranski bran-
cin v soli, v Šentjurju Koz-
janski krapki, v Slovenskih 
Konjicah ajdovi cmoki z aro-
nijo in kislim mlekom, na 
Ptuju ptujska kurentova 
juha, v Kostanjevici na Krki 
krhki flancati tete Fanike, v 
Idriji smukavc, prfarski 
štruklji, ocvirkovca ...

Okusi mest: glavnač

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 650,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv

že od 850,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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