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S prisrčno slovesnostjo so 
namenu tudi uradno predali 
novo obvoznico mimo Lipc. 
Krajani Lipc in Blejske Do
brave so novo cesto čakali 
dolgo, prve pobude krajanov 
za izgradnjo ceste, ki bi raz
bremenila promet skozi Lip
ce in središče Blejske Do
brave, segajo že v čas pred 
letom 2010. Po pridobitvi 

potrebnih zemljišč in izde
lavi projektne dokumentaci
je so na Občini Jesenice ko
nec leta 2015 pridobili grad
beno dovoljenje, delati pa so 
začeli septembra lani. Izva
jalec del je bila Gorenjska 
gradbena družba, v sklopu 
projekta je bila zgrajena se
demsto metrov dolga obvo
zna cesta, ki poteka od križi
šča z regionalno cesto Jese
nice–Kočna–Gorje do indus

trijske cone Črna vas. Zgra
dili so tudi pločnik in uredili 
cestno razsvetljavo. Dela so 
bila zaključena julija letos, 
uporabno dovoljenje pa so 
prejeli v začetku septembra. 
"Obvoznica je največja ob
činska investicija na podro
čju cest v letu 2017. Sedem
sto metrov dolga obvozna 
cesta bo ne le razbremenila 
prometa skozi naselji Lipce 
in Blejska Dobrava, temveč 

bo tudi olajšala dovoz tovor
njakov do industrijske cone 
Črna vas na Blejski Dobravi 
in omogočila izgradnjo ka
nalizacije na Lipcah. Celoten 
projekt je stal kar pol milijo
na evrov, od česar smo na 
občini zagotovili štiristo ti
soč evrov, sto tisoč evrov pa 
je prispevala država,« je po
vedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.

Veselje ob odprtju 
obvoznice
Sedemsto metrov dolgo obvoznico mimo Lipc so tudi uradno predali namenu. 

Po novo odprti obvoznici so se sprehodili člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora. / Foto: Tina Dokl
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Dve odločbi inšpekcije
Potem ko je koncesionar 
Ekogor uspel predelati vso 
uskladiščeno težko frakcijo, 
pa je zdaj prejel novo odloč-
bo okoljske inšpekcije, po 
kateri mora do konca okto-
bra odstraniti tudi lahko 
frakcijo.
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Kdaj bo konec zastojev
Letošnjo poletno sezono so 
zaznamovali večkilometrski 
zastoji pred predorom Kara-
vanke in tudi skozi mesto 
Jesenice.
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Ko bolnik jemlje več 
vrst zdravil hkrati ...
V Zdravstvenem domu Jese-
nice poteka nov program far-
macevtskega svetovanja, ki 
je namenjen kroničnim bol-
nikom, ki jemljejo več zdravil 
hkrati.
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Tek bolnišnic za 
promocijo zdravja
Na tretjem teku gorenjskih 
bolnišnic med Kranjem in 
Jesenicami je sodelovalo 
kar dvesto petinštirideset 
tekačev.
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Turizem  
se razvija
Število ponudnikov 
turističnih namestitev 
v občini se je povečalo 
na dvajset, posledično 
je poskočilo tudi 
število nočitev.
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Dve novi 
ulični 
poslikavi
Umetnika Te Sera iz 
Trsta in Artez iz Srbije 
sta ustvarila dve novi 
ulični poslikavi.
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Simon Šubic

Gospodarska zbornica Slo
venije je konec septembra 
na Dnevu inovativnosti na 
Brdu pri Kranju že četrto 
leto zapored družbi SIJ 
Acroni (skupaj z Razvojnim 
centrom Jesenice) podelila 
zlato nacionalno priznanje 
za inovacijo Poletimo z je
klom SINOXX 4542, s kate
ro so razvili procesno pot iz
ločevalno utrjenega nerjav
nega jekla lastne blagovne 
znamke SINOXX 4542. Z 
njo so v proizvodni asortima 
vpeljali novo skupino nerjav
nih vrst jekel, je razložil Boš
tjan Bradaškja, vodja nagra
jene raziskovalne skupine, v 
kateri so še Boštjan Pirnar, 
Matevž Fazarinc, Grega 
Klančnik, Stanislav Jakelj, 
Viktorija Marušič, Milan Kli
nar, Robert Robič, Anton 
Košir, Anton Jaklič, Primož 
Jan in Borut Lešnik.  
"S tem smo vstopili še v zad
njega od petih segmentov 
nerjavnih vrst jekel in smo 
postali proizvajalec celotne
ga sklopa nerjavne debele 
pločevine. Značilnost te sku

pine je, da si kupec z različ
nimi toplotnimi obdelavami 
lahko sam prilagodi končne 
mehanske karakteristike 
materiala za zelo širok spek
ter uporabe – od papirne do 
vesoljske in letalske indus
trije," je povedal Bradaškja. 
Proizvodnja izločevalno utr
jenega nerjavnega jekla je v 
Acroniju stekla v letu 2016, 
ko so proizvedli 340 ton. 
"Letos smo proizvodnjo tega 
izdelka povečali za osemde
set odstotkov, še vedno pa 
predstavlja manjšinski delež 
celotne tonaže. Gre za izde
lek z visoko dodano vrednos
tjo, ker je specialen in obsta
ja zelo malo proizvajalcev na 
svetu, ki ga znajo zelo dobro 
narediti," je še dodal.
V Skupini SIJ so ob preje
mu novega zlatega prizna
nja (in srebrnega za inova
tivno orodno jeklo SI
THERM S360 R, ki so ga 
razvili v SIJ Metalu Ravne) 
poudarili, da je inovativnost 
v skupini na zelo visoki rav
ni in predstavlja temelj ra
zvoja, predvsem pa zagotav
lja njihovo nadaljnjo rast in 
konkurenčnost.

Zlata inovacija 
četrtič zapored
SIJ Acroni je skupaj z Razvojnim centrom Jesenice 
prejel zlato nacionalno priznanje za inovacijo.

Raziskovalna skupina podjetja SIJ Acroni in Razvojnega 
centra Jesenice je prejela zlato priznanje za inovacijo 
Poletimo z jeklom SINOXX 4542. / Foto: Tina Dokl
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Izgradnja komunalne opreme  
Cesta v Rovte–Trebež – II. faza

V prvi polovici meseca oktobra je predviden začetek gradnje 
kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta 
v Rovte–Trebež (II. faza). Zaradi finančne obsežnosti projekta 
je bil projekt razdeljen v dve fazi. Prva faza je bila zaključena 
leta 2016, v letošnjem letu je predviden začetek izgradnje dru-
ge faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 
približno 250 metrov, obnovo vodovodnega omrežja in 
rekonstrukcijo ceste na trasi od mostu prek vodotoka Javornik 
do hišne številke Cesta v Rovte 11. Predračunska vrednost 
investicije znaša 240.769,91 evra z DDV. Zemeljska dela naj bi 
se predvidoma izvajala do konca decembra 2017, asfaltiranje 
pa bo izvedeno spomladi 2018. Dela bo izvajal na javnem raz-
pisu izbrani izvajalec Kovinar - Gradnje ST, d. o. o., z Jesenic. 

Na omenjeni trasi je predvidena popolna zapora ceste. Izvaja-
lec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih 
hiš, in če bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom.

V času gradnje bo moten promet na obravnavanem območju 
in občasno oskrba s pitno vodo. Zahvaljujemo se za razume-
vanje in upoštevanje prometne ter druge signalizacije na 
gradbišču.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 04 5869 
222 ali pišete na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si.

»Današnji dan je za krajane 
kar manjši praznik!« je bil 
zadovoljen predsednik sve-
ta Krajevne skupnosti Blej-
ska Dobrava Anton Hribar. 
Kot je povedal, obvoznica 
ne bo samo razbremenila 
življenja krajanov, temveč 
bo olajšala tudi dostop vseh 
občanov Jesenic do osred-
njega pokopališča na Blej-
ski Dobravi in turistov, ki 
obiščejo kamp Perun in 
sotesko Vintgar. Hribar je 
tudi dejal, da se bo glede na 
sedanje načrte prihodnje 
leto začela tudi gradnja 
kanalizacije v naselju Lipce, 
krajani pa težko čakajo tudi 
ureditev ceste s pločnikom 
proti pokopališču.
Da je obvoznica velika pri-
dobitev tudi za podjetja v 
industrijski coni, pa je dejal 
direktor največjega podjetja 
na tem območju Sumida 
Slovenija Primož Ekart. 
Podjetje iz leta v leto pove-
čuje proizvodnjo in število 
zaposlenih, teh je že skoraj 
štiristo, težki tovornjaki, ki 
so bili prisiljeni voziti skozi 
Lipce, pa so pomenili obre-
menitev za kraj in krajane. 

Z novo zgrajeno obvoznico 
je teh težav konec, odprtje 
obvoznice pa sovpada tudi z 
zaključkom gradnje dodat-
nih proizvodnih prostorov 
podjetja Sumida Slovenija 
na Blejski Dobravi.
Ob tem je predsednik KS 
Anton Hribar pozval vozni-
ke, naj spoštujejo prometne 

predpise in po novi cesti ne 
divjajo. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
(SPV) Občine Jesenice je po 
besedah predsednika Aleša 
Koželja na začetku obvozni-
ce že postavil tablo Vi vozite, 
s katero spremljajo podatke 
o tem, kakšen je promet, ob 
katerih urah je gostota naj-

večja pa tudi o tem, kakšne 
so hitrosti. Na osnovi prido-
bljenih podatkov bodo po 
besedah vodje Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva Jesenice Boštjana 
Omerzela tudi začeli nadzor 
nad hitrostjo vožnje, pri 
čemer bodo sodelovali tudi s 
policijo.

Veselje ob odprtju 
obvoznice

Trak sta prerezala župan Tomaž Tom Mencinger in predsednik sveta KS Blejska Dobrava 
Anton Hribar. / Foto: Tina Dokl

Poleg Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora je 
deževno slovesnost ob odprtju obvoznice popestril mladi 
harmonikar Luka Planinšek.

Na šaljiv način sta prizadevanja krajanov, da bi le dobili 
obvozno cesto, predstavila gledališka igralca Ivan Berlot - 
Taubi in Bojan Dornik - Fonza, oba tudi člana sveta KS.

Urša Peternel

Koncesionarju Ekogor je v 
CERO Mala Mežakla vendar-
le uspelo predelati vse uskla-
diščene količine težke frakci-
je mešanih komunalnih 
odpadkov. Kot je znano, so 
celo lansko leto zaradi ovir 
pri pridobivanju dovoljenj 
težko frakcijo zgolj skladišči-
li, predelavo pa začeli šele 
letos pomladi. Zaradi zamu-
de (prvotni rok je bil 31. maj) 
je ukrepala okoljska inšpekci-

ja, ki je družbi izrekla kazen v 
višini deset tisoč evrov in 
postavila nov rok 30. septem-
ber. Vso uskladiščeno težko 
frakcijo jim je do tega roka 
torej vendarle uspelo predela-
ti. Kot je povedala Tea Ulaga 
iz podjetja Publicus, v čigar 
stoodstotni lasti je Ekogor, so 
prejšnji teden že začeli s 
sanacijo brežin in tal območ-
ja, kjer so bili omenjeni 
odpadki skladiščeni. 
A komaj so rešili ta problem, 
so se znašli pred novo teža-

vo. Zdaj so se na območju 
centra nakopičile bale tako 
imenovano lahke frakcije, 
saj je še vedno niso začeli 
izvažati v sežigalnico v tuji-
no. Kot je povedala Tea Ula-
ga, od prevzemnika iz tujine 
še vedno niso dobili zelene 
luči za začetek izvoza. Ker 
količina nakopičenih bal že 
presega količino, določeno v 
okoljevarstvenem dovoljen-
ju, je okoljska inšpekcija 
zoper Ekogor uvedla nov 
inšpekcijski postopek. Pre-

sežke lahke frakcije morajo 
odstraniti do 30. oktobra 
letos. Kot je zatrdila Tea Ula-
ga, bodo odpadke do določe-
nega roka vsekakor odstrani-
li, in sicer prestavili na dru-
go lokacijo. V ta namen so 
na območju druge občine že 
najeli dodatna zemljišča, 
kamor že mesec dni sproti 
odvažajo lahko frakcijo, ki 
nastaja pri obdelavi, v tem 
tednu pa so začeli odvažati 
tudi skladiščeno lahko frak-
cijo, so še pojasnili.

Dve odločbi inšpekcije
Potem ko je koncesionar Ekogor do konca septembra uspel predelati vso uskladiščeno težko frakcijo, 
pa je zdaj prejel novo odločbo okoljske inšpekcije, po kateri mora do konca oktobra odstraniti tudi 
lahko frakcijo, ki je še niso mogli začeti izvažati na sežig v tujino.

Z vami že 20 let
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"V preteklem tednu smo 
končno tudi uradno odprli 
obvozno cesto Lipce–Črna 
vas. Čeprav v slabem vreme-
nu smo investicijo, ki je 
pomembna ne le za krajane 
Lipc in Blejske Dobrave, 
temveč tudi za vsa podjetja v 
industrijski coni Črna vas, 
uspeli tudi uradno predati 
svojemu namenu. Ob tem 
se za potrpežljivost zahval-
jujem vsem, ki so nestrpno 
pričakovali zaključek inves-
ticije, in hkrati vse uporab-
nike ceste ponovno pozivam 
k upoštevanju omejitve hit-
rosti," je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
Investicije na področju 
sanacije cest pa se nadaljuje-
jo tudi v drugih delih mesta. 
Tako sta v teku gradnja kro-
žišča na Hrušici in sanacija 
magistralne ceste R2 na 
odseku med Hrušico in 
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce, ta teden pa se začenja 
tudi sanacija omenjene ces-
te na javorniškem odseku, 
to je okvirno med restavraci-
jo Turist in bencinskim ser-
visom Petrol. V času del so 
predvidene tudi delne in 
popolne zapore cest, ki pa 
bodo urejene tako, da bo 
prehod vseeno možen ali s 
pomočjo semaforjev ali pa z 
urejenim obvozom, zagotav-
lja župan. "Zavedam se, da v 
zadnjem času na Hrušici 

prihaja do prometnih zasto-
jev oziroma gneče. Ta je 
posledica zapore cest v času 
gradnje krožišča in obnove 
magistralne ceste ter hkrat-
ne zapore uvoza na avtoces-
to na Hrušici, ki ga je država 
zaprla zaradi obnove dela 
avtoceste," je dejal župan in 
poudaril, da so začetek 
obnove magistralne ceste 
R2 tako občani kot zaposle-
ni na Občini Jesenice čakali 
dolga leta. "Gre za zelo 
pomembno investicijo, ki bo 
voznikom močno olajšala 
vožnjo, zato občane in 
občanke ponovno pozivam k 
čim večji potrpežljivosti in 
strpnosti. Dela napredujejo 
po načrtu in prepričan sem, 
da izvajalec daje vse od sebe, 
da bo obnovo zaključil v naj-
krajšem možnem času," je 
dejal župan.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger
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Urša Peternel

Drugega oktobra se je začelo 
novo študijsko leto tudi na 
Fakulteti za zdravstvo Ange-
le Boškin na Jesenicah. Kot 
je povedala dekanja izr. prof. 
dr. Brigita Skela Savič, je v 
novem študijskem letu v prvi 
letnik programa zdravstvena 
nega prve stopnje vpisanih 
68 rednih študentov, to je to-
liko, kot imajo financiranih 
vpisnih mest s strani mini-
strstva za izobraževanje, zna-
nost in šport. Na izredni štu-
dij pa je v prvi letnik letos 
vpisanih 31 študentov. "Žal 
opažamo, da čeprav za po-
dročje izobraževanja zapo-
slenih v zdravstvu ne velja 

več Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), po-
godb za izredni študij, ki bi 
ga financirali delodajalci, 
praktično ni," je povedala de-
kanja. "To zelo preseneča, 
saj vemo, da tehniki zdra-
vstvene nege v procesu 24-
urne zdravstvene obravnave 
izvajajo tudi del kompetenc 
diplomiranih medicinskih 
sester in zdravstvenikov. Ker 
jim delodajalci nalagajo te 
naloge, bi jih morali usmeri-
ti v šolanje in jim ga tudi so-
financirati," je prepričana. 

Magistrski in doktorski 
študij
Na fakulteti izvajajo tudi dva 
magistrska programa, zdra-
vstvena nega in promocija 
zdravja. Gre za izredni štu-
dij, ki poteka v Študijskem 
središču v Ljubljani, letos pa 
imajo na novo vpisanih 19 
študentov. Novost v leto-

šnjem študijskem letu pa je 
doktorski študij, vpisanih je 
prvih osem doktorskih štu-
dentov, pet na smeri zdra-
vstveni management, trije pa 
na smeri promocija zdravja 
(na smer zdravstvena nega 
letos ni bilo prijav). Doktor-
ski študij poteka v Študij-
skem središču v Ljubljani, 
kar omogoča boljšo dosto-
pnost študentom iz cele Slo-
venije. "Dostopnost je boljša 
tudi za gostujoče profesorje 
iz tujine in Slovenije, saj na 
Jesenicah ni hotela, pa tudi 
prostorsko smo na Jesenicah 
zelo omejeni," je razloge za 
to opisala dekanja. Pa okolje 
sploh potrebuje medicinske 
sestre z doktoratom? "Okolje 

seveda potrebuje medicinske 
sestre in druge zdravstvene 
strokovnjake z doktoratom 
znanosti, saj se nobeno stro-
kovno področje ne more raz-
vijati, če ne preverja spo-
znanj in znanj, na katerih 
temelji neposredno delo s 
pacienti. Vsaka stroka v zdra-
vstvu je dolžna z znanstveno-
-raziskovalnim delom odkri-
vati nove dokaze, kako izbolj-
šati zdravstveno obravnavo, 
njene izide in jo narediti še 
bolj učinkovito," odgovarja 
dr. Skela Savičeva. Kot doda-
ja, naj bi tudi v skladu z med-
narodnimi priporočili dvaj-
set odstotkov vseh medicin-
skih sester v državi imelo 
strokovni magisterij, dva od-
stotka pa doktorat znanosti.

Študij fizioterapije
Že prihodnje študijsko leto 
pa bodo na edini jeseniški 
fakulteti začeli izvajati tudi 

nov visokošolski program, 
in sicer fizioterapijo. Vpisali 
bodo štirideset rednih in šti-
rideset izrednih študentov. 
"Zanimanje za študij je veli-
ko. V tem času pa moramo 
rešiti še prostorsko stisko, 
saj primernih prostorov za 
izvedbo študija še nimamo, 
prav tako ostaja odprto še fi-
nanciranje rednega študija, 
ki ga bomo izvajali na sede-
žu fakultete na Jesenicah," 
je pojasnila dekanja. Akredi-
tacijo za študij so dobili na 
osnovi javno dostopnih po-
datkov, ki kažejo, da ima 
Slovenija po podatkih Zdra-
vstvenega statističnega leto-
pisa, ki ga pripravlja NIJZ, 
samo 56 fizioterapevtov na 
sto tisoč prebivalcev, kar nas 
v primerjavi z mednarodni-
mi podatki uvršča v zadnjo 
tretjino držav Evropske uni-
je. Podatki za Gorenjsko ka-
žejo, da v tej regiji deluje 45 
fizioterapevtov na sto tisoč 
prebivalcev, kar nas uvršča v 
skupino najbolj podhranje-
nih večjih regij v Sloveniji. 
Slovenija ima tudi nadpov-
prečne čakalne vrste za to 
področje v primerjavi z dru-
gimi državami. "Tako kot 
vse zdravstvene stroke je 
tudi fizioterapija pred veliki-
mi izzivi, kako odgovoriti na 

potrebe, ki izhajajo iz demo-
grafije, predvsem zaradi sta-
ranja populacije in potrebe 
na področju krepitve zdravja 
v družbi," je dodala dekanja. 

Jasna vizija, odličnost 
izobraževanja
Fakulteta za zdravstvo An-
gele Boškin, katere ustano-
viteljica je Občina Jesenice, 
je sicer letos praznovala de-
setletnico delovanja. Po be-
sedah dr. Skela Savičeve 
uveljavljanje prve samostoj-
ne visoke šole izven univerz 
ni bilo enostavno, tudi zara-
di nekaterih dvomov, če je 
lahko takšna šola zares ka-
kovostna. "Da bi upravičili 
zaupanje svojih podporni-
kov in ustanoviteljice Obči-
ne Jesenice, smo zato razvoj 
že od začetka postavili z ja-
sno vizijo, ki stavi na odlič-
nost izobraževanja in razi-
skovanja, poslovno odlič-
nost in družbeno odgovor-
nost. S številnimi pionirski-
mi dosežki smo tako v dese-
tih letih iz ideje regijsko za-
snovane šole prerasli v fa-
kulteto, ki je danes vodilna v 
Sloveniji po svojem prispev-
ku k razvoju zdravstvene 
nege kot znanstvene disci-
pline," pravi sogovornica. 
Kot dodaja, so tudi presegli 
začetne regionalne okvire, 
med drugim tudi s študij-
skimi programi druge in 
tretje stopnje, ki jih izvajajo 
v Ljubljani. "Hkrati smo 
vseslovensko prepoznani 
po kakovostnem pedago-
škem delu, dobrem znanju 
svojih študentov in njihovi 
zavzetosti za pridobivanje 
novih znanj ter odlični za-
posljivosti diplomantov. V 
desetih letih smo sodelovali 
v več kot 55 domačih in 
mednarodnih raziskovalnih 
in razvojnih projektih ter 
stkali več kot trideset med-
narodnih sporazumov."

Novo študijsko leto
Redni in izredni študij zdravstvene nege prve stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je letos 
začela že enajsta generacija študentov prve stopnje. Letošnja novost je doktorski študij, prihodnje 
leto pa začenjajo nov visokošolski program, in sicer fizioterapijo.

Izr. prof. dr. Brigita Skela 
Savič / Foto: FZAB

Fakulteta ima doslej 308 diplomantov prve 
stopnje in 23 diplomantov druge stopnje. Prvi 
naziv doktorice ali doktorja zdravstvenih ved 
pričakujejo v petih letih.  

Ob evropskem dnevu civil-
nega prava bodo 26. oktobra 
notarske pisarne po Sloveni-
ji, tudi na Jesenicah, v času 
uradnih ur (od 9. do 12. in od 
13. do 16. ure) odprle svoja 
vrata in nudile brezplačno 
svetovanje in nasvete v vseh 
zadevah, kjer prebivalci po-
trebujejo notarske storitve. 
Prav tako bodo notarji na vo-
ljo, da ljudem obrazložijo, 
kako jim lahko pomagajo pri 
varovanju njihovega premo-
ženja. Temeljni namen dne-
va civilnega prava je, da se 
državljani seznanijo s civil-
nim pravom in da bi to po-
stalo dosegljivo vsem drža-
vljanom. Notarska zbornica 
zato občane vabi, da se ob 
tem dnevu oglasijo v notar-
skih pisarnah. 

Brezplačni nasveti  
v notarskih pisarnah

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, 
Ble i we i so va ce sta 4, 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: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, 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. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 15/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 82, ki je iz šel 13. oktobra 2017.
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. d., 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: 
Bleiweisova cesta 4, 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 in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Jesenice, C. Maršala Tita 50, T: 04 586 24 16
Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si

JESENICE - LESCE

LIBERTY ŽE OD 69 EUR 69 EUR 

O K U L I S T I Č N A  A M B U L A N T A  B E R C E

- velika izbira progresivnih stekel vseh cenovnih razredov

- brezplačno določanje dioptrije

- specialistični okulistični pregledi

- pregledi za vozniške izpite

Ob dnevu mobilnosti, ko so na Jesenicah občanom omogo-
čili brezplačen prevoz z avtobusi javnega mestnega prome-
ta, se je z avtobusi peljalo kar 1164 potnikov. V povprečju se 
sicer (na šolski dan) z avtobusi pelje 345 potnikov, ki vozov-
nico plačajo na avtobusu. Povečanje je bilo torej kar 3,4-kra-
tno,« so povedali v družbi Alpetour, Potovalna agencija.

Število potnikov se je potrojilo
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Urša Peternel

Domačini Jesenic so v letoš-
nji poletni sezoni ugotavlja-
li, da se je promet skozi 
mesto močno povečal, v naj-
bolj prometno zgoščenih 
dneh so bile Jesenice pov-
sem ohromljene, vozila sko-
zi mesto pa so se premikala 
po polžje. A zastoji nastajajo 
tudi v teh jesenskih dneh, 
zdaj zaradi hkratne obnove 
magistralne ceste skozi 
občino in obnove avtocest-
nega odseka.

Rešitev bo druga cev
Zaradi poostrene varnostne 
kontrole avstrijskih varnost-
nih organov in čedalje večje-
ga prometa v turistični sezo-
ni so pred predorom Kara-
vanke tudi letos nastajali 
zastoji. Mnogi vozniki so se 
zato odločali za obvoz skozi 
Jesenice. Kot so nam pojas-
nili na Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (DARS), 
je v letošnji turistični sezoni 
največ vozil prevozilo Kara-
vanke v soboto, 29. julija, in 
sicer 37.041 v enem dnevu. 
Najdaljši zastoj je bil dolg kar 
dvanajst kilometrov, so poja-
snili. Največ zastojev je bilo 
ob koncih tedna v avgustu. 
Povprečna prepustnost pre-
dora je od devetsto do tisoč 
vozil na uro. "Dejstvo je, da 
ena predorska cev, skozi 
katero poteka promet dvos-
merno, ne 'požira' tolikšne-
ga prometa. Če je povprečni 
dnevni promet na letni ravni 
približno deset tisoč vozil, je 
na primer na kako od pro-
metno zelo obremenjenih 
sobot v turistični sezoni tudi 
najmanj trikrat več vozil, 
torej več kot trideset tisoč. 
Normalno pretočnost lahko 
zato zagotovi le novozgraje-
na cev," so povedali na 
DARS-u. A da bo promet ste-
kel po obeh cev predora 
Karavanke, bo treba počakati 
še vsaj do leta 2025. DARS je 
letos podal vlogo za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo druge cevi karavan-
škega predora, izdelava pro-
jektov za izvedbo pa je v 
zaključni fazi. Po načrtih bo 
razpis za graditelja predora 
objavljen do konca letošnje-
ga leta. "Po projektantski 
oceni je za zdaj predviden 
rok izgradnje v štirih letih in 
pol od uvedbe izvajalca v 
delo. Po izgradnji in predaji 
druge cevi prometu se bo ves 
promet preusmeril skozi 

novo cev, kjer bo prav tako 
začasno potekal dvosmerno, 
saj se bo obstoječa, stara cev 
celovito obnovila v roku pre-
dvidoma dveh let," so pojas-
nili na DARS-u. Šele potem 
bo vsaka predorska cev 
namenjena dvema promet-
nima pasovoma v posamez-
no smer in bo zastojev pred 
predorom končno konec.

Obnova gorenjske 
avtoceste
V začetku septembra pa se 
je začela tudi obnova gorenj-
ske avtoceste med Hrušico 
in Lipcami. Obnovili bodo 
pet kilometrov vozišča v 
smeri proti Ljubljani med 
priključkoma Jesenice 
zahod (Hrušica) in Jesenice 
vzhod (Lipce) ter oba viadu-
kta Podmežakla 1 in Podme-
žakla 2. Dela naj bi potekala 
do sredine novembra, na 
smernem vozišču proti Lju-
bljani je postavljena popolna 
zapora, ves promet pa so 
preusmerili na sosednje 
smerno vozišče, kjer poteka 
dvosmerni promet po dveh 
zoženih pasovih. 

Obnova magistralne 
ceste
Ob tem je država začela 
obnavljati tudi najbolj dotra-
jane odseke magistralne ces-
te R2 skozi občino. Odsek od 
bolnišnice proti Hrušici že 
obnavljajo, hkrati poteka gra-
dnja krožišča na Hrušici, 
zaradi česar je na tem delu 
promet močno oviran. V teh 
dneh pa se začenja tudi obno-
va magistralne ceste od resta-
vracije Turist na Javorniku do 
Petrola na Koroški Beli in 
skozi Jesenice na odseku 
med bolnišnico in zdravstve-
nim domom. Na Občini Jese-
nice ob tem poudarjajo, da so 
si za začetek obnove državne 
ceste prizadevali dolgo časa, 
zato občane prosijo za potrp-
ljenje. "Obnova magistralne 
ceste R2 je, hkrati z že pote-
kajočo izgradnjo krožišča na 
Hrušici, ena najpomembnej-
ših investicij v cestno infras-
trukturo v občini Jesenice v 
zadnjem času. Na Občini 
Jesenice, ki se je za obnovo 
teh najbolj kritičnih delov 
magistralne ceste trudila vrs-
to let, odločitev države, ki je 
končno zagotovila denar in 
začela obnovo, pozdravljamo 
in se investicije veselimo. 
Občane pa ob tem prosimo 
za razumevanje v času obno-
ve," so povedali.

Kdaj bo konec 
zastojev
Letošnjo poletno sezono so zaznamovali 
večkilometrski zastoji pred predorom Karavanke 
in tudi skozi mesto Jesenice. 

Hkrati poteka več obnov: obnova avtoceste ... ... in državne ceste R2 skozi občino.
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V nedeljo zvečer se je kolona stoječih vozil vila 
vse od odcepa za Mojstrano do Hrušice, torej 
več kilometrov, samo za ta odsek so vozniki 
potrebovali eno uro. Na spletnih omrežjih se je 
zato ob posnetku stoječe kolone razbesnel gnev 
nekaterih voznikov. 

BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 22.990 EUR 
ALI 231 EUR NA MESEC.* 

OSTANI 
DRUŽABEN. Užitek v vožnji

* Informativni primer izračuna za BMW 216i Active Tourer JOY2 Edition, posebna ponudba za omejeno število vozil: fi nančni leasing • 
predračunska vrednost vozila: 22.990 EUR • plačilo na začetku: 6.990,00 EUR • znesek fi nanciranja: 16.348,62 EUR • trajanje 
fi nanciranja: 84 mesecev • mesečni obrok: 231,07 EUR  • skupni znesek za plačilo: 26.399,88 EUR • efektivna obrestna mera: 5,80% na 
dan 26.07.2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 28.392 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in 
transporta vozila. 

Ponudbe veljajo do 31. 12. 2017. Finančna ponudba je neobvezujoča in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe 
pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne 
obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. 

Ponudnik fi nančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in  
GB Leasing d.o.o. 

Na vozila iz ponudbe se lahko poljubno dodaja dodatna oprema. Pri izbiri druge motorne različice ali modela, se glede posebne ponudbe 
posvetujte s pooblaščenim trgovcem za vozila BMW. Več informacij dobite na 01 88 88 208 ali pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW. 

Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve.

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 2 Active Tourer: od 3,8 do 6,4 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 148 g/km. Emisijska 
stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0606 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

OBIŠČITE BMW AVTO AKTIV KRANJ.
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Janko Rabič

Sobota, 30. september, je 
bila za člane Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrušica 
pomemben dan. Slavnostno 
so namenu izročili novo vo-
zilo za prevoz gasilskega 
moštva pri posredovanjih ob 
nesrečah in drugih izrednih 
dogodkih. Sredstva v višini 
43 tisoč evrov je iz programa 
za požarno varnost zagotovi-
la Občina Jesenice. Donaci-
jo v višini petsto evrov je 
prispeval nekdanji domačin 
Mirko Jakupovič.
Poudariti velja, da ima dru-
štvo zaradi bližine cestne-
ga predora skozi Karavan-
ke še posebno pomembno 
vlogo pri posredovanjih, 
vozilo pa bo lahko služilo 
tudi za prevoz ljudi ob eva-
kuacijah. O pomembni pri-

dobitvi za društvo je spre-
govoril predsednik PGD 
Hrušica Janez Marinčič, 
poveljnik občinskega gasil-
skega poveljstva Jesenice 
Robert Kejžar je poudaril, 
da so vsa gasilska društva v 
občini v osmih letih dobila 
nova vozila, nabavljeno je 
bilo veliko druge gasilske 
opreme. V imenu občine 
Jesenice je gasilcem za po-
membno pridobitev česti-
tal poveljnik občinskega 
štaba civilne zaščite Igor 
Arh, vozilo je blagoslovil 
župnik France Urbanija. 
Predaje vozila so se udele-
žili predstavniki vseh sose-
dnjih gasilskih društev in 
domačini. Popestrili so jo s 
kulturnim programom, ki 
so ga izvedli člani Folklor-
ne skupine Juliana in har-
monikar Božo Kramar. 

Novo vozilo za 
gasilce na Hrušici

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Sava 
na Jesenicah vsako leto ko-
nec septembra praznujejo v 
spomin na prvo omembo 
naselja Sava leta 1538. Ta-
kratni lastniki, družina Bu-
celleni, so ob reki Savi zgra-

dili prve talilne peči, kovač-
nice, graščino, cerkev in 
druge objekte. S tem so po-
stavili temelje za nastanek 
naselja in kasnejši gospo-
darski, kulturni in politični 
razvoj. Člani sveta Krajevne 
skupnosti Sava so v počasti-
tev praznika v soboto, 30. 

septembra, organizirali po-
hod krajanov od kopališča 
Ukova na Jesenicah do Pri-
stave v Javorniškem Rovtu. 
Sledilo je prijetno druženje 
ob glasbi in zabavnih igrah. 
Zbrane sta pozdravili pred-
sednica sveta Krajevne sku-
pnosti Sava Tina Repovž in 

podžupanja Jesenic Vera 
Pintar. V okviru praznika 
so nekaj dni prej v Bazi na 
Jesenicah organizirali odpr-
ti balinarski turnir trojk za 
Memorial Draga Tarmana. 
Zmagala je ekipa Hrušice 
pred ekipama Balinarskega 
kluba Jesenice. 

Praznik s pohodom 
in srečanjem
V krajevni skupnosti Sava so praznovali krajevni praznik.

Predsednica sveta KS Tina Repovž in podžupanja Vera Pintar Srečanje na Pristavi

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Plavž 
na Jesenicah od leta 1999 iz-
vajajo akcijo, s katero prebi-
valce spodbujajo, da imajo 
čim več cvetja na balkonih 
ter skrbijo za lepe vrtove in 
urejeno okolico. Letos je ko-
misija pod vodstvom predse-
dnice Albine Seršen v pole-
tnih mesecih trikrat na tere-
nu ocenjevala njihov trud in 
prizadevanja. Rezultati so 
bili spet spodbudni. V sredo, 
4. oktobra, so na sedežu kra-
jevne skupnosti pripravili 
srečanje z vsemi, ki so se na 
podlagi ocenjevanja najbolj 

izkazali. Predsednica komi-
sije Albina Seršen je pohvali-
la vse in poudarila, da je bilo 
težko izbrati najboljše. Pred-
sednica sveta KS Ivanka Zu-
pančič je dejala, da z ljube-
znijo do cvetja in skrbnim 
negovanjem balkonov po-
membno prispevajo k lepši 
podobi tega dela mesta. Na-
grade je 29 krajankam in 
krajanom izročil župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencinger 
in jim čestital za delo, ki so 
ga opravili. Za popestritev 
srečanja je poskrbel ženski 
pevski zbor Mavrica pod vod-
stvom zborovodkinje Mojce 
Čebulj.

Skrbijo za lepo 
urejeno okolico

Župan Tomaž Tom Mencinger je podelil priznanja in 
praktične nagrade za najlepše balkone in vrtove v KS Plavž.

Hitro 
  na delo

Informacije na        www.damatech.com→

¬ skladišnik/operater
¬ operater na CNC strojih
¬ komercialist/ka

prosta delovna mesta:

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Civilna iniciativa Plazovi nad Koroško Belo je v torek zvečer v 
gasilskem domu na Koroški Beli pripravila zbor krajanov, na 
katerem so krajane seznanili z dosedanjimi aktivnostmi inici-
ative, ki je bila ustanovljena maja letos. Na zboru so govorili 
o tem, kaj so glede ukrepov za zagotovitev večje varnosti vasi 
dosegli doslej in kaj od občine in države pričakujejo v priho-
dnje. To je bil že tretji zbor krajanov o problematiki plazov, 
udeležilo se ga je okrog štirideset domačinov, več o dogodku 
pa bomo objavili v naslednji številki Jeseniških novic.

Zbor krajanov Koroške Bele
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Urša Peternel

"Klemen Klemenc je eden 
tistih ljubiteljskih igralcev, 
ki se vse svoje življenje gle-
dališču predaja absolutno – 
z vso svojo dušo, telesom in 
srcem. Svojo nalogo igralca 
vedno jemlje resno in odgo-
vorno, kar se kaže v njegovi 
točnosti, vestnosti, priprav-
ljenosti in disciplini – tako 
na vajah kot tudi na predsta-
vah," so zapisali na Javnem 
skladu RS za kulturne deja-
vnosti v obrazložitvi podeli-
tve Linhartove listine Klem-
nu Klemencu, članu igral-
skega ansambla Gledališča 
Toneta Čufarja. Priznanje 
je prejel na nedavnem Lin-
hartovem srečanju v Postoj-
ni, in sicer za obsežen igral-
ski opus. Ob več kot petde-
setih vlogah, ki jih je ustva-
ril v Gledališču Toneta 
Čufarja, je igral tudi v gleda-
liških skupinah Linhartov 
oder Radovljica, KUD Rudi-
ja Jedretiča Ribno, gledališ-
čih Aksa Slovenski Javor-
nik, KUD Bohinjska Bela, 
Oder treh herojev Pirniče in 
v Prešernovem gledališču 
Kranj. V petdesetih letih in 
v skoraj sedemdesetih vlo-
gah je zbral za drobec manj 
kot tisoč odrskih nastopov 
ter je tako nedvomno eden 
najbolj prepoznavnih obra-
zov gorenjskega ljubitelj-

skega gledališča. "Našel se 
je v manjših vlogah in jih 
znova in znova napolnjeval 
s strastjo, življenjem in 
iskro ustvarjalnosti," so 
zapisali v obrazložitvi. Tudi 
ko je v predstavi Pokvarjeno 
igral truplo, se je v dvorani 
čutila njegova prezenca ... 
"Skupni imenovalec njego-
vih vlog je specifičen, psiho-
loško in vizualno precizno 
izdelan gledališki lik, ki je, 
nadgrajen z njegovim smi-
slom za kolektivno igro 
predstavljal pomemben 

kamen v mozaiku vsake 
predstave, v kateri je bil," so 
zapisali.
Klemen Klemenc je sicer 
zaključil študij metalurgije v 
Ljubljani, nekaj časa delal v 
Železarni Jesenice, zatem 
pa v Osnovni šoli Toneta 
Čufarja poučeval tehnični 
pouk in računalništvo. Je 
tudi predsednik Fotograf-
skega društva Jesenice, sou-
stanovitelj in predsednik 
Astronomskega društva 
Nova Jesenice, sodeluje pa 
tudi v projektu Gornjesav-

skega muzeja Jesenice Oži-
vitev spomina na fužinars-
tvo v jeseniškem koncu. 
Da je letošnje leto res "Kle-
menčevo", pa dokazujeta še 
dve priznanji, ki ju je prejel: 
za najboljšo stransko vlogo v 
predstavi Peep show na 13. 
festivalu v Pekrah marca 
letos, za isto vlogo pa še priz-
nanje na 20. Festivalu 
gorenjskih komedijantov 
junija na Dobu pri Domža-
lah, je povedala direktorica 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice Branka Smole.

Priznanje za igralca
Jeseniški ljubiteljski igralec Klemen Klemenc je prejemnik Linhartove listine za leto 2016.

Klemen Klemenc, prejemnik Linhartove listine

Urša Peternel

Policijsko veteransko druš-
tvo Sever Gorenjska letos 
obeležuje dvajsetletnico 
delovanja. Ob tem jubileju 
pripravljajo v petek, 20. 
oktobra, slavnostni dogo-
dek na Jesenicah. Ob 16. 
uri bo najprej v dvorani 

kina slavnostna akademija 
s podelitvijo priznanj, 
zatem pa ob 19. uri koncert 
Policijskega orkestra s soli-
stom, tenoristom Janezom 
Lotričem.
Društvo Sever je prostovolj-
no, nepridobitno, samostoj-
no, nepolitično združenje 
udeleženk in udeležencev 

vojne za Slovenijo, ki so kot 
pripadniki organov za not-
ranje zadeve ali kot držav-
ljani sodelovali pri aktivno-
stih za zaščito demokratič-
nih procesov v Sloveniji ali 
so bili s svojimi aktivnos-
tmi neposredno vključeni v 
vojno za osamosvojitev 
Republike Slovenije. 

Koncert ob dvajsetletnici 
društva Sever Gorenjska
Ob jubileju Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska v dvorani 
kina in gledališča na Jesenicah pripravljajo slavnostno akademijo in koncert 
Policijskega orkestra s solistom Janezom Lotričem.

Jeseniški godbeniki letos izvajajo bogat program samostoj-
nih koncertov in nastopov na prireditvah. V nedeljo, 15. 
oktobra, ob 18. uri v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na 
Jesenicah pripravljajo koncert, s katerim bodo obeležili dvaj-
set let, odkar imajo naziv Pihalni orkester Jesenice - Kranj-
ska Gora, ter stoto obletnico zadnje soške bitke. Na koncer-
tu bodo godbenikom podelili Gallusove značke in priznanja 
Zveze slovenskih godb za dolgoletno igranje v orkestru. 

Jesenski koncert pihalnega orkestra

V galeriji Kosova graščina so sinoči odprli razstavo akadem-
skega slikarja, grafika, oblikovalca, ilustratorja in pedagoga 
Dareta Birse z naslovom Message = Massage. Razstava bo 
na ogled do 24. novembra.

Message = Massage v Kosovi graščini

Pri Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so v sodelova-
nju z družino Čušin oktobrsko likovno razstavo z naslovom 
Kozolci v Kulturnem hramu namenili domačinu, slikarju 
Branku Čušinu, ki je umrl leta 2009. Kot slikar je pustil 
pomembno sled v likovni umetnosti doma in v širšem slo-
venskem prostoru. Kot je na odprtju poudaril njegov sin 
Gregor Čušin, so bili poleg čebelnjakov in znamenj kozolci 
eden najljubših očetovih motivov. Poleg slik v akvarelu so 
bile na ogled še njegove nepodpisane in nedokončane slike. 
Pa skice in popotni zapiski, iz katerih je potem v svojem 
ateljeju ustvarjal akvarele. Na odprtju sta za glasbeni pro-
gram poskrbela harmonikar Matija Jošt Čušin in Matija 
Palovšnik za klavirjem. Z razstavo in obletno mašo v farni 
cerkvi svetega Ingenuina in Albuina na Koroški Beli so svoj-
ci obeležili osmo obletnico Čušinove smrti.

Razstava o likovni zapuščini Branka Čušina 

O razstavi je spregovoril slikarjev sin Gregor Čušin.

V četrtek, 19. oktobra, ob 18, uri bo v Kosovi graščini potekal 
muzejski večer, na kateri bo Lojze Budkovič govoril o savski 
liniji, pozabljeni zgodbi prve svetovne vojne.

Muzejski večer o savski liniji

20. OBLETNICA DELOVANJA
1997 - 2017SEVER GORENJSKA

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO 

KONCERT POLICIJSKEGA ORKESTRA

solist:

PETEK, 20. OKTOBER 2017, OB 19.00

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

SLAVNOSTNA AKADEMIJA ob 16.uri

JANEZ LOTRIČ
tenorist, operni in koncertni pevec
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se prvič resneje sre-
čali s košarko?
"Oče je igral nogomet. Z no-
gometom sem tudi sam za-
čel v Lescah, a ta šport ni bil 
zame. Po končani osnovni 
šoli sem treniral odbojko in 
košarko. Slednji sem se re-
sneje posvetil po služenju 
vojaškega roka. Najprej na 
Jesenicah, kasneje v Rado-
vljici. V radovljiško ekipo 
sem prišel leto preden smo 
se uvrstili v 1. B-ligo. Leta 
2000 sem v Radovljici tudi 
zaključil z igralsko kariero."

Ste šli v trenerske vode 
spontano ali je bila to dolgo-
letna želja?
"V obdobju, ko sem igral v 
Radovljici, sem pomagal pri 
Veseli košarki. Vodil sem ko-
šarkarski krožek v Radovljici 
in v Lescah. Takrat še nisem 
imel neke želje in ambicij za 
trenersko delo. Prelomno je 
bilo leto 2007, ko me je Pri-
mož Samar povabil k projek-
tu košarke na Jesenicah. Že-
lja je bila, da se košarka na 
Jesenicah spet premakne na 
raven, ko je ta šport nekaj 
pomenil v tem okolju. Ta-
krat sem že stanoval na Jese-
nicah in z veseljem sprejel 
izziv. Začela sva praktično iz 
nič in v teh desetih letih je 
viden napredek."

V letošnjem letu boste treni-
rali člansko ekipo Jesenic. 
Ste prvič v vlogi članskega 
trenerja?
"V vlogi samostojnega tre-
nerja članske ekipe sem pr-
vič. Lansko sezono sem bil 
pomočnik Primožu Samar-
ju v članski ekipi. Ob tem 
sem treniral še kadete. Pri 
tem delu sem se veliko nau-
čil od Primoža, od fantov. 

Verjamem, da so se tudi 
fantje kaj naučili od mene."

Je bilo težko sprejeti odloči-
tev, da prevzamete vlogo 
glavnega trenerja?
"Ko sta mi predsednik kluba 
Rajko Peternel in Primož 
Samar predlaga, da prevza-
mem mesto glavnega tre-
nerja v članski ekipi, sem 
brez zadržkov sprejel."

Razlika je trenirati neko 
mlajšo selekcijo in na drugi 
strani člansko ekipo.
"Razlika je očitna. Po neki 
logiki igralec, ko pride v 
člansko ekipo, že zna tisto, 
kar se od njega pričakuje. 
Žal nekateri niso šli skozi 
»košarkarsko osnovno šolo« 
in je nekatere stvari treba 
obdelati na novo." 

Kdaj ste začeli priprave na 
novo sezono?
"Priprave smo začeli 1. sep-
tembra. Treniramo trikrat 
tedensko. S tistim, kar smo 
opravili do sedaj, sem zado-
voljen, saj so igralci na tre-

ningih pokazali veliko željo. 
Upam, da bo tako tudi skozi 
sezono."

Bi si vi želeli, da bi bil še ka-
kšen trening več?
"Mislim, da ne. Treba je ve-
deti, da imajo fantje službe, 
družine, šolske obveznosti. 
Kdor ima željo za kakšen 
trening več, se lahko brez 
problema priključi mladin-
skemu treningu. Mlajši 
igralci to kar dobro izkori-
ščajo." 

So spremembe v članski 
ekipi?
"Škoda je, da se je poškodo-
val Matej Pirija, zagotovo 
eden najbolj izkušenih v 
ekipi. Poškodba je take vr-
ste, da je zanj sezona konča-
na. Vrnil se je perspektivni 
Benjamin Bešič. Iz Bosne in 
Hercegovine je prišel mladi 
center Haris Djekić. Kot je 
znano, se je v Real iz Madri-
da preselil mladi Žiga Sa-
mar. Žiga je nedvomno ka-
zalnik, da je bilo v tem obdo-
bju nekaj postorjenega."

Lansko leto je ekipi malen-
kost zmanjkalo za preboj v 
1. B-ligo. Kakšni so letošnji 
cilji?
"Lanska sezona je bila odlič-
na, a se je videlo, da nam je 
v odločilnih tekmah v dru-
gem polčasu oziroma konč-
nici zmanjkalo moči in kon-
centracije." 

Bi bili vi osebno zadovoljni, 
če bi se spet uvrstili med pr-
vih šest?
"S to uvrstitvijo bi bil zelo 
zadovoljen. Skupina Center, 
v kateri igramo, je izredno 
težka. Naj samo naštejem 
Črnomelj, Litijo, Ježico, 
Smodišev klub Troti. Če 
nam slučajno ne uspe, tudi 
ne bo tragedija. Ob vsem 
tem si želimo, da dobimo še 
kakšnega mladega igralca za 
člansko ekipo. Nekaj igral-
cev je takih, ki obetajo."

Je naslov evropskega prvaka 
slovenske reprezentance po-
večal zanimanje za košarko 
na Jesenicah?
"Uspeh slovenske košarke 
na evropskem prvenstvu je 
prinesel veliko zanimanja za 
vpis v našo košarkarsko šolo 
med mladimi. Podatek, da 
je bilo na enem od trenin-
gov prisotnih kar 61 fantov, 
starih od sedem do štirinajst 
let."

Se pravi, da imate v klubu 
vse selekcije?
"Imamo vse selekcije od U10 
do članske ekipe."

Kakšni so vaši trenerski cilji 
v prihodnosti?
"Pogoj, da bi bil še naprej 
trener, je zdravje. Upam, da 
bom še naprej užival v treni-
ranju košarke, pa naj bo to 
članska ekipa ali katera od 
mlajših selekcij."

Postal trener članov
Člansko košarkarsko ekipo Jesenic bo vodil petdesetletni Samo Tonejc z Jesenic, ki bo na tem mestu 
zamenjal Primoža Samarja.

Samo Tonejc

Matjaž Klemenc

Zadnjo soboto v septembru 
se je v Zabreznici v Dvorani 
pod Stolom odvijal odbojkar-
ski dan. V skupnem projek-
tu so trije klubi, OK Bled, 
OK Mladi Jesenice in TVD 
Partizan Jesenice, združili 
moči in pripravili zanimivo 
odbojkarsko popoldne. Mla-
de selekcije so se ''podile'' 
po pripravljenem poligonu, 
kjer so bili vključeni razni 
odbojkarski elementi. Ob-
činstvo, ki se je razporedilo 
skozi celotno popoldne, je 
bilo najbolj številno ob kon-
cu, ko sta se v revijalni tekmi 
pomerila ženska ekipa Zgor-
nja Gorenjska in moška eki-
pa National Žirovnica. Za 
glasbeni vložek sta poskrbe-
la raperja Trkaj in Nipke. O 
pomenu dneva odbojke je 
spregovoril eden od vodij 
prireditve, nekdanji igralec 
odbojke in dolgoletni odboj-
karski delavec Aleš Jerala: 
''Današnji dan odbojke pred 
Dvorano pod Stolom in v 
njej je pokazal, da smo vsi 
trije klubi zmožni skupaj or-
ganizirati velik dogodek. So-
delovanje traja že več let in 
tega hočemo ohraniti. Z da-
našnjim dnem smo hoteli 
spodbuditi vse tiste, ki so že 
v klubu, in vse tiste, ki raz-
mišljajo, da bi se nam pri-
družili. Današnji dan je bil 
tudi lepa priložnost, da se 

naši pokrovitelji pokažejo 
širšemu občinstvu. Predsta-
vile so se vse selekcije treh 
klubov. Pika na i je bila pro-
mocijska tekma med žensko 
ekipo Zgornja Gorenjska, ki 
nastopa v prvi ligi, in moško 
drugoligaško ekipo National 
Žirovnica. Da je bilo vse še 
bolj pestro, je poskrbel glas-
beni program. V vseh treh 
klubih je skupno 250 regi-
striranih igralcev in igralk. V 
preteklosti je bila ta številka 
še približno za sto večja. 
Stremimo k trem ciljem. 
Prvi je množičnost, pred-
vsem v mlajših selekcijah. 
Drugi je, da čim več igralcev 
in igralk doseže najvišji nivo. 
Tretji, zelo pomemben cilj je 
ta, da jih skozi šport pripra-
vimo na življenje.''
Na športnih straneh našega 
časopisa smo v preteklosti 
spremljali žensko ekipo 
Zgornja Gorenjska in tudi 
letos ne bo nič drugače. Po-
leg naših igralk v ligi nasto-
pajo še Luka Koper, Kema 
Puconci, Aliansa Šempeter, 
Ankaran Hrvatini, Calcit 
Volley, Ljubljana, Formula 
Formis, GEN-I Volley in 
Nova KBM Branik. Gorenj-
ke so v soboto odigrale prvo 
tekmo z ekipo Aliansa Šem-
peter. Izgubile so s 3 : 0. Ju-
tri z začetkom ob 19.30 go-
stijo Kemo Puconci. Glavni 
cilj pomlajene ekipe je ob-
stanek v ligi. 

Odbojkarski dan
V uvod v odbojkarsko sezono 2017/2018 so v 
Dvorani pod Stolom zadnjo soboto v septembru 
namenili odbojkarskemu dnevu.

Šport na kratko

Jeseničani spremenljivo
Zaradi dežja so imeli jeseniški nogometaši v tretji ligi Center 
še zaostalo tekmo v gosteh z močno Ivančno Gorico. Tekma 
se je končala z rezultatom 1 : 1 (Huseinbašič). Sledila je 
odlična domača tekma proti Komendi in visoka zmaga s 5 : 
0 (Huseinbašič 2, Čamdžič, Kazič, Čirkič). Žal se dober niz 
ni nadaljeval, saj so v soboto visoko izgubili v Zagorju s 4 : 
0. Jeseničani so trenutno osmi z desetimi točkami. Jutri 
doma gostijo Bohinj.

Zgodovinska točka kegljačev
Za kegljači v 1. A-ligi je že tretje kolo, ki je bilo za Jeseničane 
zgodovinsko. Prvič so gostili tekmo na najvišjem nivoju, ob 
tem pa so osvojili prvo točko na tej ravni. Nasprotnik je bila 
ekipa Bresta iz Cerknice. Končni rezultat je bil 4 : 4. Jutri 
ekipa SIJ Acroni gostuje pri ekipi Litija 2001.

Matjaž Klemenc

Veliko novih, mladih igral-
cev, nov trener. To je bila 
slika članske ekipe HDD 
SIJ Acroni Jesenice. Težko 
je bilo reči, kaj se lahko od 
te ekipe pričakuje. To vpra-
šanje je pred sezono AHL 
pustil odprto tudi trener 
Gaber Glavič. Ta je glasno 
obljubil borbeno igro z veli-
ko drsanja. Za Jeseničani je 
osem tekem v AHL in 
obljube o igri so že vidne 
na ledu. Zadnje poročilo o 
hokeju v Jeseniških novi-
cah je bilo po tekmi s Salz-
burgom 2 doma, ki so jo 

železarji z nekaj sreče dobi-
li s 3 : 2. Od takrat naprej 
mirno lahko rečemo, da 
jim je steklo. Zapored so 
padli Pustertal v gosteh s 4 
: 0, Lustenau in Kitzbühel 
doma z 2 : 1 in 8 : 1, Cortina 
v gosteh s 4 : 2 in za piko 
na i še zmaga s 4 : 3, sicer 
po kazenskih strelih, proti 
ekipi Bregenzerwald. Izku-
piček po nedeljski osmi 
tekmi – šest zmag, zmaga 
po kazenskih strelih in po-
raz po podaljšku– je Jeseni-
čane vsaj za tri dni postavil 
na vrh lestvice AHL. V ne-
deljski tekmi so varovanci 
trenerja Gabra Glaviča po-

kazali, da imajo tudi karak-
ter. Gostje so v slabi minuti 
dosegli dva gola. Jeseničani 
so izenačili in celo povedli 
s 3 : 2. Na koncu so se mo-
rali zadovoljiti ''le'' z dve-
ma točkama. Sedma tekma 
brez poraza je zagotovo še 
bolj dvignila samozavest. 
Ta bo pomembna na jutri-
šnjem derbiju, začel se bo 
ob 18. uri, ko v Podmežaklo 
prihaja Olimpija. ''Zmaga 
po kazenskih strelih je lepa 
popotnica za derbi z Olim-
pijo. Kot na vsaki tekmi 
gremo tudi proti Olimpiji 
na zmago. Upam, da bo 
čim več gledalcev. Ljudje bi 

morali videti, da se dela 
odlično, da mlada ekipa na 
tekmah zmaguje. Igramo 
atraktiven hokej na viso-
kem nivoju. Olimpijo smo 
pred kratkim premagali v 
slovenskem pokalu. Vsee-
no, vsak derbi je zgodba 
zase in nobeni ekipi se ne 
more vnaprej vpisati zma-
ge,'' je povedal napadalec 
Luka Kalan.
Ena od želj Gabra Glaviča je 
bila čim bolj polna Dvorana 
Podmežakla. Jutri je že pri-
ložnost, zakaj pa ne? Jutri ni 
samo tradicionalni derbi. 
Jutri se srečata dve ekipi z 
vrha AHL.

Jutri prvi hokejski derbi
Po pokalni tekmi, na kateri so Jeseničani zmagali s 3 : 0, se bodo jutri v Dvorani Podmežakla spet 
pomerili z večnimi rivali – ljubljansko Olimpijo.
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Urša Peternel

Maja letos so v zdravstvenih 
domovih na Gorenjskem 
uvedli nov program farma-
cevtskega svetovanja, ki je 
namenjen predvsem kronič-
nim bolnikom, ki jemljejo 
več zdravil hkrati. Mnogi 
med njimi jemljejo tudi po 
pet ali celo osem različnih 
vrst zdravil, ki lahko nežele-
no medsebojno delujejo. 
Program temelji na sodelo-
vanju osebnih zdravnikov in 
farmacevtov, ki za vsakega 
bolnika pripravijo individual-
ni posvet o jemanju zdravil s 
ciljem, da bi bilo težav, pove-
zanih z jemanjem več vrst 
zdravil, čim manj. Prav 
Zdravstveni dom Jesenice je 
primer dobre prakse in dose-
danje izkušnje je predstavila 
zdravnica Marjeta Zupančič, 
specialistka družinske medi-
cine. Kot je povedala, od 
maja uspešno sodelujejo s 
klinično farmacevtko Barba-
ro Koder, ki prihaja enkrat 
tedensko, ob četrtkih, v jese-
niški zdravstveni dom. Zdra-
vniki k njej na posvet napoti-
jo bolnike, ki jemljejo več 
vrst zdravil, starostnike, bol-
nike s simptomi ali laborato-
rijskimi izvidi, ki bi bili lahko 

povezani z jemanjem več 
vrst zdravil, bolnike, ki zač-
nejo jemati kakšno novo 
zdravilo ... Nekateri kronični 
bolniki zdravila jemljejo 
neredno ali nepravilno, spet 
tretji jemljejo veliko prehran-
skih dopolnil. "Bolniki so 
sprva skeptični, potem pa so 
zelo zadovoljni s strokovno 
obravnavo in pogovorom s 
klinično farmacevtko. Naš 

cilj je zadovoljen bolnik, ki 
ve, zakaj in kako jemlje dolo-
čeno zdravilo," je povedala 
zdravnica Zupančičeva. 
"Klinična farmacevtka bolni-
kom takoj na začetku povem, 
da jim ne bom ukinjala tera-
pije ali je spreminjala," pa je 
o svojem delu povedala Bar-
bara Koder. V pogovoru z 
bolnikom najprej pregleda 
zdravila, ki jih ta jemlje, 
pogovorita se o načinu jema-
nja in o morebitnih napakah 
pri jemanju. Kodrova bolni-
ka povpraša o morebitnih 
težavah, denimo zaprtju, 
omotici, ki bi jih lahko pove-
zali z jemanjem zdravil. 
Zanima jo tudi, ali bolnik 
morda jemlje kakšna pre-

hranska dopolnila, saj neže-
lenih učinkov velikokrat ne 
povežejo s součinkovanjem 
zdravil in prehranskih dopol-
nil. Na posvetu Kodrova pri-
pravi tabelo z vsemi zdravili, 
ki jih jemlje bolnik, in pisno 
mnenje s predlogi glede opti-
mizacije terapije. S tem 
mnenjem gre bolnik k oseb-
nemu zdravniku, ki se potem 
odloči za morebitno spre-
membo terapije. Doslej so v 
jeseniškem zdravstvenem 
domu opravili več kot štiride-
set takšnih farmakoterapevt-
skih posvetov s klinično far-
macevtko. Zagotavlja jih 
Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, za pacien-
te pa je storitev brezplačna.

Ko bolnik jemlje več 
vrst zdravil hkrati ...
V Zdravstvenem domu Jesenice poteka nov program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen 
kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. Prve izkušnje so dobre, bolniki so zadovoljni.

Klinična farmacevtka Barbara Koder iz Gorenjskih lekarn in družinska zdravnica Marjeta 
Zupančič iz Zdravstvenega doma Jesenice / Foto: Tina Dokl

Klinična farmacevtka bolnike spodbuja tudi k 
rednemu jemanju zdravil. Pogosto opaža, da 
bolniki ne jemljejo predpisanih zdravil, kar 
lahko poslabša zdravstveno stanje in vodi celo v 
hospitalizacijo.

Urša Peternel

Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Radovljica 
(CUDV Radovljica) je prejel 
certifikat o pridobljenem 
standardu kakovosti ISO 
9001:2015 kot prvi med 
centri za usposabljanje, 
delo in varstvo in varstve-
no-delovnimi centri (VDC) 
v Sloveniji. Pod okrilje 
CUDV Radovljica sodita 
tudi VDC Jesenice in bival-
no-stanovanjska enota na 

Jesenicah. ''S tem smo se 
zavezali, da v vseh procesih 
dela zagotavljamo kakovost-
ne, strokovne in individual-
no prilagojene storitve ose-
bam z motnjami v dušev-
nem razvoju," je ob preje-
mu certifikata dejala direk-
torica CUDV Slađana 
Anderle. Kot je dodala, 
delajo za posebno skupino 
ljudi v naši družbi. "Samo 
zadovoljstvo naših varovan-
cev daje našemu delu pravi 
smisel," je poudarila.

Certifikat kakovosti
CUDV Radovljica, pod okrilje katerega sodi tudi 
VDC Jesenice, je prejel certifikat ISO 9001.

Ekipa zaposlitvenega portala MojeDelo.com že trinajst let 
deluje na trgu dela in ponuja številne priložnosti za zaposlo-
vanje. "Brezposelnim želimo pomagati, da hitreje najdejo 
novo zaposlitev, podjetjem pa omogočiti neposreden stik z 
ustreznimi kandidati iz njihove okolice," pravijo. Priložnosti 
za to bodo ustvarjali na Kariernem sejmu v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, ki bo potekal v sredo, 29. novembra, med 
10. in 19. uro. Sejem omogoča spoznavanje potencialnih 
delodajalcev, karierno svetovanje, karierna predavanja, 
brezplačno psihometrično testiranje, foto kotiček ... Vstop 
in vse spremljevalne dejavnosti so brezplačne.

Regionalni karierni sejem

V članku z naslovom Na Malnežu spet stoji križ je bilo 
objav ljeno napačno ime župnika, pravilno se glasi Jože Tre-
ven. Za nenamerno napako se opravičujemo.

Popravek

Deset članov Karate kluba Mi-Ki je v okviru reprezentance 
nastopilo na mednarodnem prvenstvu v Visokem v Bosni in 
Hercegovini. Vsi so se dobro odrezali in nobeden od njih ni 
ostal brez medalje. Denis Čatak je osvojil kar štiri zlate in 
dve bronasti medalji, Nina Rupnik pet zlatih in eno srebrno 
medaljo, Matija Legat po eno zlato, srebrno in bronasto, 
Aleksander Jovanovič dve zlati medalji, Alem Kalender dve 
srebrni in eno bronasto medaljo, Matic Panjtar eno zlato, 
srebrno in bronasto medaljo, Danaja Podlipnik eno srebrno 
in dve bronasti medalji, Mitja Dobovišek eno bronasto 
medaljo, Timotej Mlakar eno zlato in dve bronasti medalji, 
Manca Urh pa dve bronasti medalji. Nina Rupnik in Denis 
Čatak sta osvojila vsak svoj pokal za najboljšega tekmovalca 
turnirja.

Dva pokala za najboljša tekmovalca turnirja

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Luka Novak,  
Tilka Klinar 

Vasi in pobočja pod Golico 
so bile še pred nekaj desetle-
tji gosto posejane z večjimi 
in manjšimi njivami, na ka-
terih so kmetje pridelovali 
širok nabor žit oz. kulturnih 
rastlin. Kmetijstvo takrat ni 
bilo usmerjeno predvsem v 
živinorejo (kot danes), am-
pak je bilo močno oprto tudi 
na poljedelstvo. Na kmetijah 
so tako na primer gojili in 
pridelovali od žit: pšenico, 
oves, ječmen, rž, ajdo ter 
tudi zelo pomemben lan. 
Žita so služila za kruh ali 
hrano za konje (oves), praši-
če (ječmen), večji del pa so 
porabili za peko kruha zase. 
Tudi slamo so vso spravili in 
pokrmili z rezanco. Žitno 
pleve so hranili v plevniku 
in poparili za hrano živini, 
nekaj pa porabili tudi pri iz-
delavi plevnic, blazin za po-
stelje. 
Vse večje kmetije so za mle-
tje žit uporabljale svoje mli-

ne (v Sv. Križu so delovali 
Ambruškov, Betelov, Men-
tnov, Budnarjev, Peredlov, 
Kajžnkov, Konarjev, Kopi-
šarjev/Uricov, Smolejev, 
Marklnov, Pečnikov, Čare-
jev, Udamčov, Žbatnekov, 
Jeričev ter Kosmatov mlin; v 
Plavškem Rovtu pa Kokoši-
čev, Zakamnikov, Martin-
čev, Šimnovčev, Pogačarjev, 
Kajžarjev, Burjovčev in Smo-
lejev), doma pa so v prejo in 
nadalje v platno pridelovali 
tudi lan – za ta namen so 
imeli pažtbe, trlice, preslice, 
kolovrate in ponekod tudi 
statve. Platno je služilo izde-
lavi oblačil, perila, posteljni-
ne in tudi nosilnih rjuh za 
prenašanje mrve.
Ker so bile na vseh rodovi-
tnih in za oranje primernih 
zemljiščih njive, je seveda 
zmanjkalo površin, ki so 
bile prepotrebne za košenje 
trave oz. sena za klajo živi-
ne. Zato so kmetije imele 
senožeti na Golici (od vzho-
da proti zahodu se je Golica 
delila na Šimnovčevo, 

Udamčevo, Fentovo, Žanče-
vo (prej Krvavčeva, kasneje 
Fabrška Golica), Betelovo, 
Marklnovo, Štefelinovo, Gr-
monovo, Čarejevo, Šimano-
vo (Šimanka), Budnarjevo, 
Tončevo, Pucovo, Mentnovo 
in Konarjevo (Konarica) in 
po rovtih na pobočjih višje 
ležečih hribovitih delih Špa-
novega vrh ter vznožja Goli-
ce ter Rožce.
Pridelovanje žit in s tem po-
vezane aktivnosti in infra-
struktura so začeli upadati 
po drugi svetovni vojni (pro-
padanje mlinov ter žag, opu-
ščanje košnje Golice in ne-
katerih rovtov ipd.) in se je 
stopnjevalo do nekako 80. 
let prejšnjega stoletja, ko 
lahko rečemo, da je obstalo 
na nekem minimalnem ni-
voju. Poljedelstvo ni bilo več 
nuja, marveč zgolj prosto-
voljna dejavnost oz. ohranja-
nje tradicije. Razloga za to 
dogajanje sta bila predvsem 
dva: s povojnim razvojem 
kmetijstva je bilo tudi žito 
mnogo ceneje kupiti, saj se 

je poljedelstvo v nižinskem 
svetu zaradi neprimerno 
lažje in cenejše pridelave 
bolj razvilo in mehaniziralo. 
Drugi razlog pa je korenita 
sprememba kmečkega ži-
vljenja v naših podgoliških 
vaseh v povojnem obdobju. 
Zmeraj več kmetovalcev je 

opuščalo ekstenzivne dejav-
nosti na kmetijah in se za-
poslilo v razmeroma dobro 
plačanih službah v Železar-
ni in dolini. Te službe so 
prevladale nad težkim in ga-
raškim (tu je mišljeno kme-
tovanje brez motorne meha-
nizacije – delo s konji in 

voli) kmetovanjem v strmih 
nedrjih Golice in Rožce. S 
tem je bilo postopoma opu-
ščenih ogromno aktivnosti 
kmetovanja. Tisti, ki so 
vztrajali in obdržali kmetije, 
pa so se povečini usmerili v 
živinorejo. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Tradicija visokogorskega poljedelstva (1. del)

Urša Peternel

Ob 27. septembru, ko obele-
žujemo svetovni dan turiz-
ma, so pred Turistično-in-
formacijskim centrom (TIC) 
Jesenice postavili stojnico, 
na kateri so predstavljali tu-
ristično ponudbo Jesenic in 
okolice, kolesarski sistem 
JeseNICE Bikes, obiskovalci 
so vrteli kolo sreče, za pope-
stritev pa sta poskrbela lika 
iz Savskih jam Viktor Ruard 
(ki ga igra Klemen Košir) in 
zadnji rudar v jamah Tona 
(upodablja ga Bojan Dor-
nik). 
Ob tej priložnosti smo turi-
stično informatorko v TIC 
Jesenice Neno Koljanin pov-
prašali, kakšna je bila pole-
tna turistična sezona na Je-
senicah. Kot je povedala, se 

v sezono ozirajo z velikim 
zadovoljstvom. Ugotavljajo, 
da se število nočitev na Jese-
nicah in v okolici povečuje, 
letos od januarja do konca 
julija so jih tako našteli več 
kot 10.500, kar je bistveno 
več kot v enakem obdobju 
lani, ko jih je bilo 7.500. 
Najbolj obiskana meseca sta 
bila julij in avgust. Da se tu-
rizem na Jesenicah razvija, 
kažejo tudi podatki o številu 
ponudnikov turističnih sob 
in apartmajev. Če v prete-
klih letih na Jesenicah z 
okolico skorajda ni bilo po-
nudnikov turističnih sob, pa 
je letos takšnih, ki prenoči-
tvene zmogljivosti ponujajo 
preko Bookinga in Airbnb, 
že dvajset. Po besedah Ko-
ljaninove je bil poleti odlič-
no obiskan tudi Kamp Pe-

run. Kateri obiskovalci pa so 
se poleti ustavljali v TIC-u 
nasproti železniške postaje? 
Koljaninova je omenila 
predvsem češke, slovaške in 
poljske goste, ki prihajajo na 
Gorenjsko s ciljem pohodni-
štva, italijanski gostje, mno-
gi se pripeljejo z avtodomi, 
so želeli informacije o kul-
turnih in naravnih zname-
nitostih. "Na roko pa nam 
gre tudi gneča pred predo-
rom Karavanke in vinjete, 
saj nekateri prav zato zavije-
jo z avtoceste," je še dodala 
sogovornica, ki je prepriča-
na, da imajo Jesenice z neo-
krnjeno naravo, zgodovin-
sko Staro Savo, Karavanka-
mi veliko bogastvo in prilo-
žnost za razvoj turizma.

Turizem se razvija 
Število ponudnikov turističnih namestitev v občini se je povečalo na dvajset, posledično je poskočilo 
tudi število nočitev. Teh je bilo poleti bistveno več kot leto prej.

Nena Koljanin iz TIC Jesenice v družbi Viktorja Ruarda in 
zadnjega rudarja v Savskih jamah Toneta

Stojnico ob svetovnem dnevu turizma so obiskali otroci iz vrtca, učenci turističnega 
krožka, naključni mimoidoči, ustavil pa se je tudi župan Tomaž Tom Mencinger.

Urša Peternel

Slovenski planinski muzej v 
Mojstrani, ki sodi pod okri-
lje Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, je prejel najvišjo 
nagrado živa za najboljši 
slovanski muzej. Med 23 
kandidati iz 11 držav (Belo-
rusija, Rusija, Češka, Slova-
ška, Srbija, Makedonija, 
Poljska, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Bolgarija) je 
žirijo prepričal z domačim 
vzdušjem, izdelano vizijo in 
edinstvenostjo. Sodniki so 
ob obisku muzeja v aprilu 
opazili tudi dober stroko-
ven, ustvarjalen, predan 

team sodelavcev, razširjen 
na nepogrešljivo "upravo" 
na Jesenicah, v Kranjsko 
Goro in v Rateče. 
"Ponosni smo, da smo med 
tristo milijoni Slovanov naj-
boljši in hkrati prvi slovenski 
muzej, ki je prejemnik na-
grade živa. Nagrada potrjuje, 
da smo na pravi poti in da 
smo Slovenci planinski na-
rod, kakor tudi to, da je Slo-
venski planinski muzej naci-
onalnega pomena – ne glede 
na to, da je enota Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice," je 
ob tem dejala direktorica 
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice Irena Lačen Benedičič.

Najboljši muzej
Slovenski planinski muzej je prejel nagrado živa 
kot najboljši muzej v konkurenci muzejev iz 
enajstih slovanskih držav.

Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice so sporočili, da so z me-
secem oktobrom prešli na zimski delovni čas. Železarski 
muzej v Ruardovi graščini in v Kasarni sta tako za obiskoval-
ce odprta ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih med 8. in 
16. uro, ob sredah pa med 8. in 17. uro. Do konca leta vabijo 
na ogled občasne razstave Jeseničani, od kod in kam? v Ru-
ardovi graščini.

Zimski delovni čas muzejskih zbirk

V Gornjesavskem muzeju Jesenice nadaljujejo sklop muzej-
skih večerov ob razstavi Jeseničani, od kod in kam? – Zgod-
be iz železarskega mesta, ki je do konca leta na ogled v Ru-
ardovi graščini na Stari Savi. Tako so pod okriljem muzej-
skih večerov že potekala srečanja Primorcev, športnikov in 
zdravstvenih delavcev, ki so se na Jesenice priselili od dru-
god ali pa so ime Jesenic ponesli v svet. Naslednji muzejski 
večer bo 17. oktobra, ko bodo na vrsti glasbeniki (srečanje 
bo potekalo v Ruardovi graščini), potem pa se bodo 14. no-
vembra srečali še dramski igralci (srečanje bo v avli gledali-
šča), 21. novembra priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih 
republik (muzejski večer bo potekal v Ruardovi graščini), 1. 
decembra pa še železarji (srečanje bo v Kolpernu). V muze-
ju še vedno zbirajo tudi predmete in zgodbe o selitvah.

Muzejski večeri
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Urša Peternel

Informacijska točka Evrop-
ske unije Europe Direct 
Gorenjska je na evropski 
dan jezikov, ki ga obeležuje-
mo 26. septembra, pripravi-
la akcijo Pogovori se z 
menoj, s katero so poudarili 
pomen učenja tujih jezikov. 
Sodelovali so dijaki Gimna-
zije Jesenice in Srednje šole 
Jesenice ter študentje Višje 
strokovne šole za turizem in 
gostinstvo Bled. Z občani in 
turisti ob Blejskem jezeru so 
se pogovarjali v tujem jezi-
ku, ki so ga imeli navedene-
ga na prepoznavnih rume-
nih majicah: angleščini, 
nemščini in italijanščini. 

Pogovori so tekli v različne 
smeri – šolstvo, zdravstvo, 
turizem, gospodarstvo in 
davki države. ''Srečali smo 
turiste iz Kanade, Velike 
Britanije, Južne Koreje, 
Madžarske, Kitajske, Hava-
jev, Turčije, Nemčije, Indije, 
ZDA, Japonske, Mehike ... 
Tri ure so minile, kot bi 
mignil, in kljub sivemu vre-
menu so naše barvaste maji-
ce ustvarjale živahno vzduš-
je. Naši sogovorniki so od 
nas odhajali z nasmehom 
na obrazu, mi pa tudi nismo 
ostali ravnodušni. To je bila 
izkušnja, ki bi jo vsi z vesel-
jem še kdaj ponovili'', je 
povedala dijakinja Gimnazi-
je Jesenice Lucija Mežek. 

Ob dnevu jezikov 
klepetali s tujci
Ob evropskem dnevu jezikov so pripravili akcijo Pogovori se z menoj, v kateri so se tudi jeseniški 
dijaki na Bledu pogovarjali s tujimi turisti.

Dijaki in študenti so se pogovarjali s tujimi turisti. 

Urša Peternel

Dijakinja tretjega letnika 
športnega oddelka Gimnazi-
je Jesenice, športna plezalka 
Vita Lukan iz Radovljice, ki 
pleza za ŠPO PD Radovljica, 
je v ruskem Permu osvojila 
naslov evropske mladinske 
prvakinje 2017 v težavnosti. 
Postala je tudi skupna zma-
govalka evropskega mladin-
skega pokala 2017 v težav-
nosti in si priplezala vstop-
nico za mladinske olimpij-
ske igre prihodnje leto. 
"Resnično bi si težko pred-
stavljala boljši zaključek 
mladinske sezone, saj mi je 
zlata medalja na tej tekmi 
poleg naslova mladinske 

evropske prvakinje prinesla 
tudi prvo mesto v skupnem 
seštevku evropskega pokala. 
S tem je evropska mladin-
ska sezona za to leto konča-
na, novembra pa je na spo-
redu še članski svetovni 
pokal v Kranju, ki se ga že 
zelo veselim," je dejala 
16-letna Radovljičanka.
Viti so na Gimnaziji Jesenice 
pripravili sprejem. Kot je 
dejala ravnateljica Lidija Dor-
nig, Vita ni samo odlična 
športnica, temveč tudi uspe-
šna dijakinja, ki je lahko 
zgled vsem. "Ponosni smo, 
da je dijakinja naše gimnazi-
je in ji želimo še veliko uspe-
hov na športni poti," je dejala 
Dornigova.

Vita je mladinska 
evropska prvakinja
Dijakinja Gimnazije Jesenice Vita Lukan je 
postala evropska mladinska prvakinja v 
težavnosti in skupna zmagovalka evropskega 
mladinskega pokala.

Viti so na Gimnaziji Jesenice pripravili sprejem.

Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice 
sta v tednu otroka v Kolpernu pripravila Ta prav' živ žav. 
Otroci so si lahko ogledali igrico Junaški jelen v izvedbi Dru-
žinskega gledališča Kolenc, zatem pa so sledili glasbena 
zabava z junaškim jelenom, jesenske ustvarjalne delavnice 
v družbi animatorjev Dežela zabave, animacijska igra dreve-
sne vrste, gozdne pobarvanke ...

Veselo ob tednu otroka

Junaški jelen / Foto: Nik Bertoncelj

Janko Rabič

Letošnji maturanti Gimna-
zije Jesenice so se septem-
bra še vrnili nazaj v prosto-
re, kjer so štiri leta usvajali 
srednješolska znanja. Na 
srečanju s starši in profe-
sorji je ravnateljica mag. 
Lidija Dornig še enkrat 
predstavila odlične rezulta-
te mature. Opravljajo jo je 
76 dijakov, ki so dosegli 
97,4-odstotni uspeh. Čestit-
ke z željami za uspešen 
nadaljnji študij je vsem 
izrekel župan Občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencin-
ger. Na srečanju so dijakom 
čestitali za pridobljene cer-
tifikate iz znanja angleščine 
in nemščine. Prejelo jih je 
61 dijakov, nekateri tudi po 
dva – iz obeh predmetov. 
Letos so prvič na Gimnaziji 
Jesenice opravljali tudi izpit 

za nemško jezikovno diplo-
mo. Vseh 16 dijakov in dija-
kinj je bilo uspešnih. V kul-

turnem programu so nasto-
pili Gimnazijski pevski 
zbor Janka Pribošiča, a 

capella skupina dijakov tre-
tjega letnika in Gimnazijski 
teater.

Maturanti stopili na novo pot 
usvajanja znanj

Prejemniki certifikatov za angleški in nemški jezik oziroma nemško diplomo
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V preteklih letih se je na odrih prireditev Mladinskega centra 
Jesenice zvrstilo že veliko fantov in deklet, ki so nastopili 
bodisi solo bodisi v glasbeni skupini. Stene dvorane centra 
so krasila likovna dela in fotografije, ki so jih razstavili mladi 
likovniki in slikarski talenti ter fotografi. Potekala je razstava 
tekstilnih izdelkov in celo modna revija, mladim so pomaga-
li pri izdaji njihovih prvih poezij. V Mladinskem centru Jese-
nice zdaj spet vabijo mlade, ki želijo svoj talent ali ustvarja-
nje predstaviti prijateljem, sorodnikom, znancem ali širši 
javnosti, naj se jim javijo. Pomagali jim bodo pri uresničitvi 
njihovih ciljev.

Vabijo mlade ustvarjalce

dolgoletno tradicijo.

Na Jesenicah v bližini srednje šole ŽIC 
oddamo zelo dobro vpeljan gostinski 
lokal z dolgoletno tradicijo.  
Vse informacije v zvezi z najemom dobite 
v Pizzeriji Aura ali na tel št. 041 398 956.
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Iz Planinskega društva Jesenice so sporočili, da so planin-
ske postojanke Zavetišče pod Špičkom, Koča pri izviru Soče 
v Trenti in Tičarjev dom na Vršiču pred zimo že zaprle svoja 
vrata. Predvidoma do 20. oktobra bo odprta Koča na Golici, 
v oktobru pa ostaja odprta tudi Erjavčeva koča na Vršiču.

Zapiranje planinskih postojank

Janez Kuhar

Že tretje leto zapored so se 
člani Društva koscev in ko-
sic Slovenije, ki so vešči roč-
ne košnje, odzvali na prija-
zno prošnjo Jeseničanke 
Veronike Polajnar za košnjo 
travnika na strmini za njeno 
hišo vilo Vally in dobrodel-
no pokosili 4600 kvadra-
tnih metrov velik travnik. 
Kot pravi Veronika, bi rada 
ohranila travnik, ki se je 
pred leti že močno zarasel. 
Pod že zasneženim Stolom 
so se košnje udeležili Marija 
in Viktor Borštnik iz Kamni-
ka pod Krimom, Marija in 
Heinz Veršič z Brezovice pri 
Ljubljani, Ljuba in Jože 
Škrabec iz Škofljice, Marta 
in Karlo Brelih iz Polic na 
Cerkljanskem ter Majda in 
Janez iz Bratoncev v Prek-
murju. Janez Koren je o ko-
šnji povedal: ''To ni košnja, 
kot smo je vajeni na tekmo-
vanjih, saj je trava stara, po-

ležana, na nekaterih krajih 
prerasla z robidami in pleve-
lom. Kosa ne sme imeti pre-
fino izdelanega (klepanega) 
rezila. Tudi dolžina ne sme 
presegati 90 centimetrov. 
Dodatna težava je še strm in 
zelo nevaren teren.'' 
Marija Veršič  z Brezovice 
pri Ljubljani je pridala: 
''Zato sem morala koso po-
gosteje brusiti. Utrudila se 
pa nisem, sem vajena, saj 
doma kosim kar vsak dan.'' 
Kljub vsem težavam so izku-
šeni kosci 4600 kvadratnih 
metrov veliko površino po-
kosili od devete do dvanajste 
ure. Še posebno sta se izka-
zali obe Mariji, saj sta kosili 
enakovredno moškim. Med 
tem časom so preostale žen-
ske z gospodinjo Veroniko 
koscem pripravile okusno 
malico. 
Društvo koscev in kosic Slo-
venije se zavzema za ohra-
njanje ročne košnje v hribo-
vitih delih Slovenije. 

Na Jesenicah tretjič 
dobrodelno kosili

Člani društva koscev in kosic Slovenije so travnik pokosili v 
slabih treh urah. / Foto: Janez Koren

Urša Peternel

Društvo Pot svetlobe v sode-
lovanju z Andrejem Debe-
ljakom pripravlja sklop de-
setih predavanj z naslovom 
Popotovanje v najgloblje 
skrivnosti človeka. Potekala 
bodo v konferenčni dvorani 
Kolperna na Jesenicah od 

19. oktobra do 11. novembra. 
Kot je povedal Andrej Debe-
ljak, so predavanja name-
njena vsem, ki želijo še bolje 
spoznati sebe in poiskati od-
govore na svoja življenjska 
vprašanja. Predstavili bomo 
varen in zdrav način reševa-
nja življenjskih izzivov. 
"Ni človeka, ki ne bi imel 

problemov. Vsi jih imamo. 
Gre predvsem zato, da jih 
človek s pomočjo svojega 
uma lahko pretvori v izzive 
in uspešno rešuje. Zanika-
nje, tiščanje glave v pesek, 
bežanje od nastale situacije 
ali pa umik v različne odvi-
sniške situacije, kot so delo-
holizem, alkoholizem, po-

polna kontrola ali odklop 
niso zdravi in tudi ne varni 
načini reševanja nastalih te-
žav. Tudi večina telesnih te-
žav in obolenj ima svoj 
vzrok v potlačenih čutenjih, 
ki se jih posameznik ne za-
veda," je povedal. Vsako pre-
davanje bo trajalo devetde-
set minut.

Popotovanje v skrivnosti človeka

Urša Peternel

Deseti oktober je svetovni 
dan duševnega zdravja. V je-
seniški enoti Nacionalnega 
združenja za kakovost ži-
vljenja Ozara Slovenija so se 
pridružili sklopu prireditev 
in pripravili kuharsko delav-
nico, na kateri so se naučili 
pripraviti jesenske dobrote 
iz gozda in vrta. Potekala pa 
je tudi predstavitev prosto-
voljca o prehojeni romarski 
poti El camino de Santiago, 

je povedala strokovna sode-
lavka v jeseniški Ozari Maja 
Kunčič.
Letošnji dan duševnega 
zdravja je sicer posvečen du-
ševnemu zdravju na delov-
nem mestu. V Ozari so se 
odločili za izvedbo e-poštne 
kampanje, s katero želijo 
slovenske delodajalce opo-
mniti, da vlaganje v dobro 
duševno zdravje zaposlenih 
prinaša številne koristi tako 
njihovim podjetjem kot tudi 
njihovim zaposlenim.

Ozara ob dnevu 
duševnega zdravja
Na Jesenicah so pripravili kuharsko delavnico in 
potopisno predavanje.

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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Našli poškodovanega moškega 
Na Blejski Dobravi so našli moškega, ki je poškodovan ležal 
na dovozu pred stanovanjsko hišo. Moškega, ki so ga kraja 
odpeljali v zdravstveno ustanovo, so našli svojci. Ugotovlje-
ne okoliščine dogodka in telesne poškodbe pri poškodovan-
cu so bile značilne za prometno nesrečo. Policisti so dan 
zatem v zelo intenzivnem zbiranju obvestil izsledili osebni 
avtomobil, za katerega sumijo, da je bil udeležen v dogod-
ku, in tudi domnevnega voznika. O dogodku policisti še 
vodijo postopek in zbirajo obvestila.

Preobremenjen ustavljen pred predorom 
Uslužbenci DARS so ponoči obvestili policiste, da je voznik 
tovornega vozila z naloženo hlodovino na Hrušici prevozil 
kontrolo višine in se na mestu, čeprav je bil previsok, ni 
ustavil. Voznika so ustavili pred predorom Karavanke, poli-
cisti pa so pri kontroli voznika in vozila ugotovili kršitve. 
Vozilo je bilo preobremenjeno s tovorom, voznik pa je bil v 
prekršku še zaradi nezadostnega počitka in uporabe dveh 
voznikovih kartic, kar se nedovoljeno uporablja za prikriva-
nje dejanskega časa vožnje. Voznika in vozilo so izločili iz 
prometa.

Vlomi
V centru Jesenic je bilo vlomljeno v lesen pomožni objekt. 
Na Kosovi ulici je storilec vlomil v stanovanjsko hišo, iz 
katere ni odtujil ničesar, na Cesti Cirila Tavčarja pa je stori-
lec poskušal vlomiti v stanovanje.

Tatvina
Na Jesenicah je neznani storilec v trgovini oškodovancu 
odtujil neprevidno odloženo denarnico z vsebino. Pred tat-
vino je lastnik v trgovini plačal nakup, potem pa je denarni-
co neprevidno odložil na površino, na kateri je pospravljal 
nakupljene stvari, in mu jo je storilec v tem času odtujil. 

Iz policijskih beležk

Urša Peternel

Oktober je mesec ozavešča-
nja o raku dojk. Številnim 
akcijam so se pridružili tudi 
na Jesenicah, v Zdravstve-
nem domu Jesenice bodo 
tako trikrat postavili stojnico 
s promocijskim materia-
lom, obiskovalke se bodo 
lahko naučile pravilnega 
samopregledovanja dojk, 
dobiti bo mogoče informaci-
je o raku dojk in tudi rožna-
te pentljice. Prva akcija je 
potekala 2. oktobra, priprav-
ljajo pa še dve, in sicer 16. in 
25. oktobra. 
Kot je povedala vodja Zdrav-
stveno-vzgojnega centra 
Jesenice diplomirana medi-
cinska sestra Ksenija Noč, je 
v Sloveniji rak dojk po smrt-
nosti najpogostejši rak pri 
ženskah. Letno zboli okrog 
1300 žensk, skoraj štiristo jih 
umre. Zelo pomembno je 
samopregledovanje dojk, pri 
ženskah, starejših od petde-
set let, pa tudi pregled v cen-
tru za bolezni dojk, kjer 
opravijo mamografijo ali 
ultrazvok dojk. Centra za 
bolezni dojk na Jesenicah žal 
ni več, tako da ženske mora-
jo na pregled v Kranj ali Lju-
bljano. Dobra novica pa je ta, 
da naj bi decembra tudi na 
Jesenicah vendarle začela 
delovati mobilna enota za 

zgodnje odkrivanje raka dojk 
v sklopu programa Dora. Vse 
ženske med 50. in 69. letom 
starosti naj bi tako povabili 
na preventivni pregled dojk. 
Ob tem Ksenija Noč svetuje 
ženskam, naj se v primeru, 

da v dojki zatipajo zatrdline, 
oglasijo pri svojem osebnem 
zdravniku ali ginekologu. 
Zdravnik jih bo poslal v ene-
ga od centrov za bolezni dojk 
na mamografijo, ultrazvok 
ali na nadaljnje preglede na 
onkološki inštitut. Kot pou-
darja Nočeva, je rak dojke 
osemdesetodstotno ozdrav-
ljiv, zdravljenje je ponavadi 
kombinacija kirurške opera-
cije in obsevanja oziroma 
sistemskega zdravljenja. 
Pri organizaciji dogodkov v 
sklopu rožnatega oktobra so 
moči združili Zdravstveni 
dom Jesenice – Zdravstve-
no-vzgojni center, Europa 
Donna, Gorenjsko društvo 
za boj proti raku in Društvo 
onkoloških bolnikov Slove-
nije. 

O raku dojk
Akcijam ob rožnatem oktobru, ki je mesec ozaveščanja o raku dojk, so se 
pridružili tudi na Jesenicah.

Ksenija Noč in Nevenka Vrhovnik iz 
Zdravstveno-vzgojnega centra Jesenice ob v rožnato ovitem 
grmu pred jeseniškim zdravstvenim domom.

Na stojnici v zdravstvenem domu se je mogoče naučiti 
pravilnega samopregledovanja dojk, na voljo so letaki, 
rožnate pentljice ...

Rožnati september simbolizirajo tudi v rožnato 
ovita drevesa na Jesenicah. Rožnate šale, prtičke 
in rožice so izdelale ženske iz projekta Razkrite 
roke v Hiši sreče in stanovalke doma 
upokojencev.

OTO 
PESTNER
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 SPREMLJEVALNA SKUPINA

HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Tudi na zadnji, šesti tekmi 
jesenskega dela so jeseniški 
balinarji ostali brez točk. V 
gosteh so izgubili z ekipo 
Center Kranj z rezultatom 15 
: 7. Med osmimi ekipami so 
na zadnjem, osmem mestu 
brez osvojene točke. 

Balinarji jeseni brez 
točk

Do konca jesenskega dela v 
malonogometni medobčin-
ski ligi sta še dva kroga. Od 
jeseniških ekip so v najbolj-
šem položaju Fasaderstvo 
Kumalič-Biser, ki so še nap-
rej brez poraza in z enim 
remijem na prvem mestu z 
19 točkami. Hrušica-Pizzaria 
Trucker je peta z 11 točkami, 
Lipce pa desete s tremi toč-
kami. V skupini B je Venez-
zia na osmem mestu s 7 
točkami. Team Orange v 
skupini C je peti z 9 točkami.

Malonogometaši blizu 
polovice

V telovadnici Športne dvora-
ne Podmežakla vsak pone-
deljek med 10.30 in 11.30 
poteka telovadba za starej-
še. Vsak obisk stane en 
evro. Organizatorja sta 
Zavod za šport Jesenice in 
Občina Jesenice.

Telovadba za starejše 
za en evro

 

Rovi pod starim Kranjem

za odrasle

20. - 23. in 27. - 29. 10.

ob 16., 17. in 18. uri

30. - 31. 10.

od 16. do 22. ure

za otroke

10. in 11. PE
TE

K

SO
B
O
TA

17. in 18. PE
TE

K

SO
B
O
TA

www.visitkranj.si

NOVEMBER

10
let

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 30 degustacijskih točk

Vstopnice so v prodaji
na Petrol servisih in v Kranjski hiši
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Urša Peternel

Kar 245 tekačev je sodelova-
lo na letošnjem teku gorenj-
skih bolnišnic Povezani s 
srcem za Gorenjsko, tretjem 
po vrsti, katerega namen je 
promocija zdravega načina 
življenja. Na 46 kilometrov 
dolgi trasi od Kranja do Jese-
nic so tekli zaposleni vseh 
štirih gorenjskih bolnišnic, 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske, Gorenjskih lekarn, 
domov za starejše občane, 
ZZZS, Policijske uprave 
Kranj, predstavniki ministr-
stva za zdravje, občin Jeseni-
ce, Naklo, Radovljica in Tr-
žič, pripadniki Gorske reše-
valne službe Slovenije, Slo-
venske vojske, gasilcev, me-
dijev, znani gorenjski špor-
tniki ... Trasa je bila razde-
ljena na devet etap, kar 26 
tekačev pa je preteklo vseh 
46 kilometrov, med njimi 
tudi paraolimpijec Sandi 

Novak. »Z izvedbo teka smo 
zelo zadovoljni, vzdušje je 
bilo enkratno, vsi so tekli z 
nasmehom na obrazu, pri-
šlo ni do nobenih poškodb,« 
je v imenu organizatorjev, 
Splošne bolnišnice Jesenice, 

povedala Sandra Jerebic. 
Del zadnje etape so pretekli 
tudi vsi štirje direktorji so-
delujočih bolnišnic. Nasle-
dnje leto bodo pripravili že 
četrti tek, organizator bo Kli-
nika Golnik. 

Tek bolnišnic za 
promocijo zdravja
Na tretjem teku gorenjskih bolnišnic med Kranjem in Jesenicami je 
sodelovalo kar dvesto petinštirideset tekačev.

Na tretjem teku gorenjskih bolnišnic je teklo kar 245 tekačev. / Foto: Primož Pičulin

Na zadnjem postanku sta tekače spodbujala tudi direktor 
Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar in jeseniški 
župan Tomaž Tom Mencinger. / Foto: Občina Jesenice

Maja Bertoncelj

Muzikal Mamma Mia! oži-
vlja glasbeno zapuščino le-
gendarne skupine ABBA. 
Od premiere leta 1999 na 
West Endu v Londonu, si ga 
je v več kot štiridesetih drža-
vah in 170 mestih po vsem 
svetu ogledalo več kot 54 mi-
lijonov gledalk in gledalcev. 
Slovensko različico muzika-
la si je v dveh letih ogledalo 
že več kot 110 tisoč gledal-
cev. Prihodnji mesec bo mu-
zikal mogoče videti tudi na 
Jesenicah, in sicer 24. no-

vembra ob 19.30 v dvorani 
kina Železar. Predstava bo 
prilagojena velikosti odra. 
Mamma Mia! je romantična 
komedija o nasprotujočih si 
prizadevanjih in sanjah ene-
ga dekleta iz 70. in drugega 
iz 90. let. Skozi čarobno pri-
povedovalno moč glasbe in 
pesmi skupine ABBA spo-
znamo Donno, neodvisno 
mater samohranilko, ki za 
izpolnjeno življenje ne po-
trebuje moškega, ter njeno 
dvajsetletno hčer Sophie, ki 
si želi romanco, otroke in 
veliko pravljično poroko. 

Romantično zgodbo polno 
optimizma in življenjske 
energije, ki se odvija na gr-
škem otoku, izvajajo vrhun-
ska slovenska umetniška 
imena: Simona Vodopivec 
Franko (Donna), Lea Bartha 
Pesek/Veronika Kozamer-
nik/Lina Rahne (Sophie), 
Alenka Godec (Rosie), Da-
mjana Golavšek (Tanya), 
Uroš Smolej/Jure Sešek 
(Sam), Gojmir Lešnjak - 
Gojc/Jaša Jamnik (Bill), 
Marjan Bunič (Harry), Ma-
tjaž Kumelj (Sky) ter mnogi 
drugi. 

Muzikal Mamma Mia!  
na Jesenicah
Najbolj gledani muzikal v Sloveniji bo 24. novembra v dvorani kina Železar 
na Jesenicah.

Urnik domačih tekem:
Sobota, 21. 10. 2017, ob 18. uri: HDD SIJ ACRONI JESENICE : VEU FELDKIRCH
Sreda, 1. 11. 2017, ob 19. uri: HDD SIJ ACRONI JESENICE : HC FASSA

Po tekmi vabljeni v HDD Bar Joker!
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Če boste na derbi odpotovali iz Ljubljane  
proti Jesenicam in boste s seboj imeli sezonsko/
dnevno karto ali navijaški artikel, bo prevoz  
z vlakom brezplačen. 
*Velja samo za linijo Lj - Jesenice. Odhod vlaka iz Lj je ob 15.32.

Jeseničani z zmago skočili na prvo 
mesto Alpske hokejske lige

HDD Sij Acroni Jesenice : EC Bregenzerwald 4 : 3 (po izvajanju kazenskih strelov),  
Dvorana Podmežakla, gledalcev 750. Strelci: 0:1 Hohenegg (Ban, Wolf, 7', PP1), 0:2 Wolf (Ban, 
Kauppila, 8', PP1), 2:1 Kalan (Piispanen, Brus, 20'), 2:2 Magovac (Tavželj, Pem, 25', PP1), 3:2 
Tomaževič (Logar, 29'), 3:3 Mörsky (Haidinger, Kauppila, 44'), 4:3 Jezovšek (PS, 65')

Bon se lahko uveljavi na domačih tekmah v dvorani Podmežakla in velja do 31. 10. 2017.

 BON ZA 
 10 % POPUSTA  

 PRI NAKUPU NAVIJAŠKIH ARTIKLOV. 
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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, 23. oktobra 2017, na Go renj ski glas,  
Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

Jelka Koselj

Mešana marmelada iz 
kutin, hrušk, grozdja in 
jabolk
(Za 10 kozarcev po 3,5 dl)
Ta marmelada je zelo okus-
na in aromatična. Aromo ji 
dajejo predvsem kutine in 
grozdje (sorte izabela), lepo 
barvo pa grozdje. Želiranje 
ji dajejo kutine in kisla 
jabolka, tako da ni treba 
uporabljati nezdravih želir-
nih sredstev.
Potrebujemo: 1 kg očiščenih 
kutin, 1,2 kg uležanih hrušk, 
1 kg modrega grozdja (očiš-
čenega kože in pečk), 80 
dag jabolk (bolj zelenih, ki 
imajo več pektina), 3 cm 
dolg koren svežega ingverja, 
sok 4 limon, 1 kg kristalnega 
sladkorja, 5 nageljnovih 
žbic, 3 cimetove skorjice in 

malo ruma (po želji).
Priprava: 1. dan – Kutine 
operemo, olupimo, zrežemo 
na četrtine, odstranimo peš-
čičevje in okrog njega trde 
dele ter jo zrežemo na košč-
ke. Hruške operemo, olupi-
mo, odstranimo koščice in 
narežemo na koščke. Ingver 
ostrgamo in drobno nareže-
mo. Vse te narezane sestavi-
ne damo v večjo ponev za 
kuhanje marmelade. Doda-
mo še limonin sok in slad-
kor. Posodo pokrijemo in 
pustimo stati čez noč, da se 
izloči sok. 
2. dan – Grozdje operemo 
in osmukamo. Jagode podu-
šimo v lastnem soku, da se 
zmehčajo. Nato jih prepasi-
ramo skozi cedilo. Grozdno 
zmes, ki je brez pečk in 
kože, damo k preostalim 
sestavinam. Pričnemo s 
kuhanjem. Ko zmes zavre, 

malo zmanjšamo ogenj. Pri 
zmernem ognju kuhamo in 
stalno mešamo, da se koščki 
sadja zmehčajo, kar traja 
približno pol ure. Nato košč-
ke pretlačimo s tolkačem za 
pire in paličnim mešalni-
kom, da postane zmes glad-
ka. Dodamo še nageljnove 
žbice in cimet. Marmelade 
ne smemo kuhati na prevro-

čem ognju, ker bi zelo škro-
pila. Kuhamo še približno 
dvajset minut, da želira. 
Napravimo preizkus želira-
nja. Marmelado še vročo 
nalijemo v pasterizirane in 
še malo tople kozarce. Če je 
marmelada za odrasle, ji 
lahko dodamo še malo 
ruma. Kozarce takoj zapre-
mo in ohlajamo pod odejo.

Darovi narave  
iz sadovnjaka
Težko bi se odločili, katero sadje, ki dozori v oktobru, je boljše, lepše, bolj zdravo, okusno. Meni so 
zelo všeč kutine. Ni čudno, da so jih v Nemčiji lani razglasili za naj sadež leta v kulinariki. Srce pa me 
boli, ko vidim ponekod pri nas na vrtovih neobrane ali nepobrane kutine.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

KASTRAT
TUKAJ 

VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

RADIOAK-
TIVEN

KEMIJSKI
ELEMENT (AT)

PREBIVALCI 
RTIČ

POGOST 
VEZNIK

MESTO V 
JUŽNI
SRBIJI

IME NOGO-
METAŠA 
KARIĆA

AVTOME-
HANIKA

ALIJA BRKIĆ
031 687 146

BOGOVI V 
NORDIJSKI
MITOLOGIJI

MENIH IZ 
REDA

SVETEGA
BENEDIKTA

OGEL
(ZASTAR.) GESLO

IZHLAPINA,
IZPARINA

1 ŠVEDSKO IME
PRISTANIŠČA

TURKU
TIRNICA NEB.

TELESA

1 3

KRVO-
TVORNO
TKIVO V
KOSTEH

12 2 13

SARAJEVSKI
PESNIK
(JOSIP)

ŠIROKOST

BASKOVSKA
PROVINCA V

ŠPANIJI

3 6

FRAČA
RADO

BOHINC

BRISAČA

EVA 
LONGYKA

NADA
VIDMAR

4 10

AVION

4
AZIJSKI

VELETOK
GLAVNO

PRISTANIŠČE
ALBANIJE

5 11

JANEZ
DRNOVŠEK

PERJE PRI 
REPI

KRAJ PRI
HRASTNIKU

TEŽKA
VOLNENA
TKANINA

ŽID

2 14 8

VRSTA
SOLATE

IZLETNIŠKA
TOČKA NA
POHORJU

ZAČETEK
KRIZE

SPOJINE
AMONIAKA

6 6

AVTOMEHA-
NIKA BRKIĆ

(POLEG VUL-
KANIZER-

STVA  ČOP)

EDINI 
OTROK

PETI DEL
ČESA

VRSTA
VRBE

TOMAŽ
ERTL

TOVARNA
OBUTVE
V ŽIREH

AMERIŠKA
TOVARNA
AVTOMO-

BILOV 

HITRI 
SERVISI,
MENJAVA 

OLJA, ZAVOR-
NI SISTEMI

MAZILO,
KREMA

REKA V SEV.
ITALIJI
ISKRA,

OGOREK
(NAREČNO)

8 OTOČJE V
NOVI GVINEJI

PTICA
IZ VRST

ŠKORCEV

3 OČE

IME PEVCA
ŠIFRERJA

7 14

NAGROBNI
NAPIS

10 IZVOR ČESA

STROKOV-
NJAK ZA 
KEMIJO

9 NAŠ NEKDAN.
KOMPONIST

(BOJAN)
LETOVIŠČE V

ČRNI GORI

13 8 12

ŽIVAL Z DE-
BELO KOŽO

11
ALENKA
GODEC

JAHAČEV
PRIBOR
NEMŠKA 

SMUČARKA
(MIRIAM)

ZGOD. KRAJ 
PRI ZADRU

KRAJ PRI
MARIBORU

ROBERT
ALTMAN

9 10

DEL PSEVDO-
NIMA NAŠE

IGRALKE
IDE KRA-

VANJA

GIB ENE 
NOGE ČEZ
BRADLJO
POJAV NA

VODI

NEKDANJA
AMERIŠKA
IGRALKA

NASPROTJE
DOBREGA

6 4 11

KEMIJSKI
ZNAK ZA 
NIKELJ

NAŠ BALETNI
PLESALEC

(VOJKO)
GEORG
ROSEN

ZGODBA

ANTON
AŠKERC

MANJŠA
URA

SREDINA
SOHE

9 UGODNE 
CENE,

STROKOVEN
PRISTOP 

NEKDANJI
NORVEŠKI 

SMUČARSKI
SKAKALEC

7
NAJVIŠJI 

VZOR, 
SMOTER

GUMIJASTO 
OBUVALO
NEPRO-

PUSTNNO
ZA VODO

14
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PP. 124, 4001  KRANJ

IME 
ITALIJANSKE 
MANEKENKE

BRUNI

KAKAV
(REDKO)

5 PESNIŠKA 
STOPICA IZ 
POUDAR. IN 
NEPOUDAR.

ZLOGA

SLOVARČEK: PREMAH: telovadni element,     ANIO: reka v severni Italiji,     TROHEJ: pesniška stopica,     AMINI: spojine amoniaka     POMADA: krema, mazilo,
ENGAN: nek. norveški smučarski skakalec,     AZI: bogovi v nordijski mitologiji,     ALAVA: baskovska provinca v Španiji,     IND: azijski veletok

Pravilno geslo je: VEDNO SVEŽE JEDI IZ KRUŠNE PEČI. Spon-
zor križanke je PICERIJA DOMINO, gostinstvo Luka Urbas, s. 
p., ki nudi bogato izbiro jedi iz krušne peči. Podarjajo tri nagra-
de, postrežene v Piceriji Domino: 1. dve pici po izbiri: Milena 
Neumann, Jesenice; 2. dva sendviča iz krušne peči: Branko 
Štefe, Jesenice; 3. dva hamburgerja: Petra Dežman, Bled. Česti-
tamo! Po nagrade pridite v Picerijo Domino.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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=O, 2=E, 3=N, 4=K, 5=I, 6=P, 7=R, 8=S, 9=D), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz 
prejšnje številke je  KUHARSTVO. Opravičujemo se za 
napako v prejšnjem sudokuju.

Alija Brkić, s. p.
Ul. Heroja Verdnika 23a
4270 Jesenice

GSM: 031 687 146
e-pošta: alijabrkic4@gmail.com

Sudoku s končno rešitvijo

Sponzor križanke je AVTOMEHANIKA BRKIĆ, Alija Brkić, s. p., Ulica heroja Verdnika 23a, (v stavbi Vulkanizerstva 
Čop). Vse vrste popravil, veliki, mali servis, menjavo olja, popravila podvozja. Za servis se dogovorite po telefonu št. 
031 687 147 ali e-pošti alijabrkic4@gmail.com. Kvalitetne storitve in konkurenčne cene. Za naše reševalce so pripravi-
li tri nagrade: prva in druga nagrada: 20 evrov, tretja nagrada: 10 evrov, popusti pri storitvi popravil v njihovi delavnici.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni spo-
min izrazite z objavo zahvale v 
Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 13. oktober
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Big band Bled s solistoma Ivo Stanič in Blažem Vrbičem, dirigent 
Primož Grašič, vstopnina: 10 evrov

Sobota, 14. oktober
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU – 
TURIST, ob 18. uri

4. otroški festival folklore – posebni gosti KUD Una Novi Grad

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,  
od 20. ure dalje

Zabava KPŠHD Vuk Karadžić

Nedelja, 15. oktober
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Vaša-naša matineja, Fran Milčinski: Butalci, predstava za otroke Gle-
dališča Toneta Čufarja Jesenice

Ponedeljek, 16. oktober
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Kako vzpo-
staviti dober odnos – vzpodbudna vzgoja

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje Madeira – predavateljica Simona Smolej

Torek, 17. oktober
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Kreativna delavnica: Steklene jesenske lanterne

ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 18. uri

Muzejski večer: Jeseničani, od kod in kam? Glasbeniki 

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Šola boljšega življenja – brezplačno predavanje z naslovom: Vitamin 
D – neznani znanec, predava Tihomir Odorčić, dr. med.

Sreda, 18. oktober 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – 
FOTOGALERIJA, ob 19. uri

Odprtje razstave Fotografskega društva Jesenice z naslovom Dobro 
jutro, Slovenija 2018 (predstavitev koledarja za leto 2018)

Četrtek, 19. oktober 
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Muzejski večer: dr. Lojze Budkovič: 1. svetovna vojna – savska linija

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop godalnega oddelka

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Predelava sadja, zelenjave in zelišč brez kuhanja in sladkorja

Petek, 20. oktober 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri

Koncert Policijskega orkestra s solistom Janezom Lotričem

Ponedeljek, 23. oktober
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30

Predavanje Klemen Klemenc: Amerika

Torek, 24. oktober
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, od 9. do 12. ure in 
od 14. do 17. ure

Razstava Svetih pisem ob 500. obletnici reformacije

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop kitaristov

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Šola boljšega življenja – brezplačno predavanje z naslovom Razreše-
vanje vsakdanjih konfliktov, predava mag. Zmago Godina

KINODVORANA JESENICE, ob 19. uri
Ruski večer: Zbor duhovenstva sanktpeterburške metropolije

Sreda, 25. oktober
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, od 9. do 12. ure in 
od 14. do 17. ure

Razstava Svetih pisem ob 500. obletnici reformacije

Prireditve od 13. oktobra  
do 2. novembra

Četrtek, 26. oktober
KINO ŽELEZAR, ob 10.30

Koncert Glasba slovenskih pokrajin(projekt Od tona do glasbe)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop pihalnega oddelka

Petek, 27. oktober
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 9. ure do 
12.40

II. Festival poezije Verzionar, Srečanje s slovenskima pesnico in pe-
snikom: Bina Štampe Žmavc in Feri Lainšček

KINO ŽELEZAR, ob 10.30 in ob 11.30
Baletna predstava Bistvo je očem nevidno(projekt Od tona do glasbe)

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 16. uri
Mala šola poslikave obraza z Alenko Peternel Huber 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, od 18. ure do 19.30
II. Festival poezije Verzionar, Pesniški večer z Borisom A. Novakom

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri
II. Festival poezije Verzionar, Carmina Burana – glasbeni koncert: 
Imperij, Panda, Noctiferia s projektom Transnatura; spremljevalni 
program Ritualke

Sobota, 28. oktober
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, od 9.30 do 12. ure

II. Festival poezije Verzionar, Pesniška delavnica s Petro Kolmančič

KONFERENČNA DVORANA KOLPERNA, od 15. do 19. ure
II. Festival poezije Verzionar, Mednarodni verzi: pesniki in pesnice iz 
Slovenije in tujine 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, od 20. ure do 21.30
II. Festival poezije Verzionar, Igrani recital Rodinovi grehi (koproduk-
cija Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Kluba Artrista; režija: Vid 
Klemenc)

Nedelja, 29. oktober
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Vaša-naša matineja, Matjaž Koman, Deklica v vlogi detektiva, predstava 
za otroke Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, vstopnina: 3 evre

Ponedeljek, 30. oktober
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Joga za otroke (od 3. do 6. leta in od 6. do 12. leta) z licencirano uči-
teljico vadbe Vinyasa Flow Ano Pirih 

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Nepal

Sreda, 1. november
SPOMINSKI PARK NA PLAVŽU, ob 9. uri

Spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve

PARK TALCEV NA KOROŠKI BELI, ob 10. uri
Spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve

BREZOV GAJ NA POKOPALIŠČU NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 
11. uri

Koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

Četrtek, 2. november
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Joga za mlade (+15 let) z licencirano učiteljico vadbe Vinyasa Flow 
Ano Pirih 

Aktivnosti za mlade do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, od ponedelj-
ka do petka, od 12. do 16. ure

Dnevni klub MCJ – namizne športne in družabne igre, informiranje o 
priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam 
(za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva, 22 Jesenice, vsak torek, 
ob 16. uri: Cirkuška šola klovna Jaka – več informacij: jaka.srpcic@
gmail.com ali 040 635 549

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo, od 14.30 do 16. 
ure: Pripravimo se na nov šolski dan

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, vsak ponedeljek v mesecu, od 
16.30 do 18.55: Angleške urice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, vsak torek v mesecu, od 17. ure do 
18.35: Nemške urice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, vsaka sreda v mesecu, od 17. ure 
do 18.30: Ustvarjalne delavnice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, vsak četrtek v mesecu, od 17. ure 
do 17.45: Ure pravljic

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, vsak petek v mesecu, od 10. ure 
do 10.45: Brihtina pravljična dežela 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, prvi četrtek v mesecu, ob 13.30: 
Modri kviz

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, zadnji četrtek v mesecu, od 18. ure 
do 18.45: Lepo je biti bralec 

Razstave

Do 30. 11. 2017, od ponedeljka do petka, od 12. ure do 15. 30, Mladin-
ski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice, Ogled razstave Poslikano 
telo fotografa Nika Bertonclja 

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!, 
medinstitucionalna razstava

Do 3. 11. 2017, Banketna dvorana Kolpern, Gozdovi Kranjske industrij-
ske družbe, razstava

Do 24. 11. 2017, Kosova graščina, Dare Birsa: Message = Massage, 
likovna razstava.

Do 31. 12. 2017, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Zaradi slabega vremena je bil letošnji kolesarski izlet po 
zad nji kolesarski poti Jureta Robiča odpovedan. Vendar pa 
so se njegovi prijatelji kljub temu na sedmo obletnico njego-
ve smrti zbrali pri spominskem obeležju v Plavškem Rovtu 
in na ta način počastili spomin na tega tragično in prehitro 
preminulega kolesarja.

V spomin na Jureta Robiča

Juretovi prijatelji pri spominskem obeležju 
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Urša Peternel

V soboto, 4. novembra, bo 
potekal Gorski tek na Špa-
nov vrh. Kot je v imenu 
organizatorjev Woodz Soci-
al in Projekta Natura pove-
dal Grega Škufca, je cilj 
organizatorjev predvsem 
povezovanje vseh, ki ljubijo 
naravo. "Promoviramo zdra-
vo, s kančkom tekmovalno-
sti začinjeno 'športanje' in 
ponudbo lokalnih dobrot 
bližnjih kmetij," je dejal.
Start bo ob 10. uri izpred 
Mercator centra Jesenice na 
Spodnjem Plavžu. Trasa 
gorskega teka bo speljana 

večinoma po gozdnih in tra-
vniških poteh, zaključek bo 
na Španovem vrhu. Tekmo-
valna trasa je dolga slabih 
sedem kilometrov, treba bo 

premagati nekaj več kot 700 
višinskih metrov. Absolutno 
najhitrejši v moški in ženski 
konkurenci bodo prejeli 
denarne nagrade, najhitrejši 

v posameznih kategorijah 
pa praktične nagrade.
Poleg gorskega teka organi-
zirajo tudi pohod, start bo od 
10. do 12. ure iz Planine pod 
Golico, še zlasti vabijo orga-
nizirane skupine pohodni-
kov, ki se bodo potegovale za 
sladko nagrado. Zmaga tista 
ekipa, ki prva v celoti prispe 
na vrh. Namen ni dirka, tem-
več ekipno povezovanje – 
teambuilding. Vsi udeležen-
ci se bodo na Španovem 
vrhu lahko okrepčali z 
domačimi žganci, kislim 
mlekom in sladkimi dobro-
tami lokalnih kmetij. Prijave 
zbirajo na spletni strani.

Gorski tek na Španov vrh
V soboto, četrtega novembra, bo potekal Gorski tek na Španov vrh. Poleg tekmovalnega gorskega 
teka pripravljajo tudi pohod, še posebno vabijo organizirane skupine pohodnikov.

Urša Peternel

Potem ko so lani v okviru 
Festeelvala na Jesenicah 
nastale prve tri velike ulične 
poslikave, je zdaj mesto 
dobilo še dve novi zidni 
umetnini, imenovani mural. 
Dva umetnika, Teresa Nep-
pi - Te Sera iz Trsta in Artez 
iz Srbije sta naslikala dva 
nova murala, pri katerih gre 
za mešanico grafita in ilus-
tracije. Te Sera je poslikavo 
ustvarila ob pokritem prire-
ditvenem prostoru na Stari 
Savi, Artez pa na objektu na 
Skladiščni ulici. "Ko so mi 
poslali fotografije stene, 
sem opazila, da gre za pre-
hod, da mimo hodijo ljudje, 
zato sem želela ustvariti 
motiv, ki mimoidočega usta-
vi, zatem pa ga napelje, da 
pogleda naprej in sledi svo-
jim ciljem," je povedala Te 
Sera. Srbski umetnik Artez 
pa je v sklopu velike poslika-
ve naslikal dva lika svojega 
dekleta, eden predstavlja 
naravo, drugi urbanost, 
vmes pa je umestil čudovito 
podobo mesta Jesenice.
Kot je povedala Manca Jer-
šin, vodja Mladinskega sveta 
Jesenice, projekt uličnih 
poslikav sodi v sklop letoš-
njega Festeelvala. "Organi-
zatorji Festeelvala Klub jese-
niških študentov in Mladin-
ski svet Jesenice smo opazi-
li, da ljudje Jesenice še ved-
no dojemajo kot degradira-
no industrijsko mesto, čep-
rav ni več tako. Poslikave se 

nam zdijo odlična prilož-
nost, da obrnemo industrij-
sko preteklost v svoj prid in 
površine, ki so ostale iz teh 
časov, izkoristimo za posli-
kave. Morda bo prav zaradi 
poslikav kdo prišel na Jese-
nice in se na lastne oči pre-
pričal, da so v resnici pov-
sem prijetno mesto. Obe-
nem pa želimo domačinom 
dati nekaj, na kar bodo lah-
ko ponosni," je dejala. 
Lani so murale naslikali 
umetniki Azram in Lunar 
(podobi vlaka in mačka na 
opornem zidu pri železniš-
kem podhodu), poljski ume-
tnik M-city pa največji mural 
v Sloveniji, več kot tristo 
kvadratnih metrov veliko 
umetnino z industrijskim 
motivom v pokritem priredi-
tvenem prostoru na Stari 
Savi. Tovrstne velike sten-
ske poslikave javnih površin 
krasijo mnoga evropska 
mesta. Po besedah Mance 
Jeršin bodo projekt v priho-
dnjih letih nadaljevali in 
celo razširili. "Glavna težava 
pa je seveda denar. Poslika-
ve predvsem zaradi materia-
lov in stroškov dvigala niso 
poceni, naš proračun pa ni 
velik. Upamo, da bodo v pri-
hodnosti naš trud prepozna-
la uspešna jeseniška podjet-
ja in nam finančno pomaga-
la," je dejala. Je pa projekt 
sofinanciran iz razpisa za 
turistične prireditve Občine 
Jesenice, študenti pa so hva-
ležni občini za podporo tovr-
stnemu ustvarjanju.

Dve novi ulični 
poslikavi
Umetnika Te Sera iz Trsta in Artez iz Srbije sta 
ustvarila dve novi ulični poslikavi.

Mural v nastajanju mlade Tržačanke, ki ustvarja pod 
imenom Te Sera

Artez, ki je ustvarjal na Skladiščni ulici, je eden največjih 
umetnikov poslikav na Balkanu. / Foto: Gorazd Kavčič


