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V sredo se je začelo novo 
šolsko leto tudi na štirih je
seniških osnovnih in dveh 
srednjih šolah. Osnovno 
šolo Toneta Čufarja Jesenice 
bo v novem šolskem letu 
obiskovalo 735 učencev, 
Osnovno šolo Prežihovega 
Voranca 632, Osnovno šolo 
Koroška Bela pa 445. Na 
Osnovni šoli Poldeta Straži
šarja bo osnovno šolo z niž
jim izobrazbenim standar
dom obiskovalo 33 učencev, 
posebni program vzgoje in 
izobraževanja pa 16. Skupaj 
bodo tako na jeseniških 
osnovnih šolah v novem šol
skem letu imeli 1861 učen
cev, kar je za enajst več kot v 
lanskem šolskem letu.
Na Gimnaziji Jesenice ima
jo v novem šolskem letu 
skupaj 285 dijakov, od tega 
79 v prvem letniku. Na 
Sred nji šoli Jesenice je dija
kov 551, od tega 196 v pr
vem letniku.
V Glasbeno šolo Jesenice 
je vpisanih 446 učencev, v 
Vrtec Jesenice pa 682 
malčkov.
Pouk za zdaj poteka po mo
delu B, torej v šolah, ob upo

števanju higienskih ukre
pov, kot so nošenje mask, 
upoštevanje varnostne ra
zdalje in prezračevanje pro
storov. Učenci zadnje triade 
in dijaki pa se bodo tudi sa

motestirali. Iz Gorenjskih 
lekarn so sporočili, da je v 
vseh njihovih enotah že mo
goče prevzeti hitre antigen
ske teste, vsakemu učencu 
oziroma dijaku jih pripada 

pet na mesec. Smiselno je, 
da se učenec oziroma dijak 
samotestira v nedeljo zvečer 
ali v ponedeljek zjutraj 
doma, so poudarili v Go
renjskih lekarnah.

Začelo se je novo 
šolsko leto
Jeseniške osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo 1861 učencev, obe srednji šoli pa 868 
dijakov. Pouk za zdaj poteka po modelu B, torej v šoli, ob upoštevanju higienskih ukrepov, kot so 
nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in prezračevanje prostorov.

Začetek šolskega leta je posebej vznemirljiv za prvošolčke, med njimi je tudi Glorija, ki je v 
sredo prvič sedla v šolsko klop Osnovne šole Koroška Bela. Na šoli imajo sicer letos 
sedeminpetdeset prvošolčkov. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese
nice naročanje na cepljenje ni 
več potrebno, dodatno pa na 
termine vabijo tudi osebe, ki 
se prijavijo na portalu zVEM. 
Kot so pojasnili, je možno iz
brati med dvema vrstama ce
piv, in sicer Janssen (proizva
jalca Johnson&Johnson) in 

Comirnaty (proizvajalca Pfi
zer). Tisti, ki so bili cepljeni s 
prvim odmerkom cepiva 
proizvajalca AstraZeneca, 
lahko za drugi odmerek izbe
rejo tudi cepivo Pfizer. Cepi
jo tudi otroke, starejše od 
dvanajst let (mlajši od pet
najst let se morajo cepljenja 
udeležiti s starši, da ti podpi
šejo izjavo o cepljenju).

Naročanje na 
cepljenje ni potrebno

OBČINSKE NOVICE

Sanacija lesne gobe bo 
zahtevna in draga
Potem ko so pri obnovi Ru-
ardove graščine odkrili obse-
žna žarišča zelo nevarne le-
sne gobe, zdaj izbirajo izva-
jalca, ki bo izvedel zahtevno 
sanacijo.
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Nekaj otrok je ostalo 
na čakalni listi
S prvim septembrom se je 
začelo tudi novo vrtčevsko 
leto. Enote Vrtca Jesenice bo 
obiskovalo 682 otrok, nekaj 
otrok pa je tudi letos ostalo 
na čakalni listi. 
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ZANIMIVOSTI

Iz zamaškov nastajajo 
prave umetnine
Jeseničan Franci Bizjak iz 
zamaškov od steklenic že 56 
let izdeluje različne uporab-
ne in okrasne predmete.
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ZANIMIVOSTI

Kako reševalcem 
sporočimo lokacijo
Jeseniški gorski reševalci so 
v zadnjem času imeli kar ne-
kaj primerov, ko so prejeli 
klic na pomoč, pa klicatelj ni 
znal povedati, kje se nahaja.
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Nov podvig 
Tjaše in Drage
Izkušeni rekreativki Tjaša 
Žnidar in Draga Žbontar sta v 
sedmih dneh opravili z novim 
izzivom: prehodili sta krožno 
pohodno pot po slovenskih 
gorah Krona Slovenije.
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Delavska malca 
že na jedilnikih
V šestih jeseniških restavracijah 
je že mogoče naročiti Delavsko 
malco, to je jedi, ki so jih včasih 
jedli jeseniški delavci, a se še 
danes znajdejo na domačih 
jeseniških mizah.
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Termini cepljenja:
ZD Jesenice, vhod zadaj

Janssen (Johnson&Johnson)

Petek, 3. 9. 2021 14.00–16.00 

Sreda, 8. 9. 2021 14.00–16.00

Sreda, 15. 9. 2021 10.00–13.00

Comirnaty (Pfizer)

Petek, 3. 9. 2021 16.00–21.00

Četrtek, 9. 9. 2021 14.00–21.00

Četrtek, 16. 9. 2021  7.00–14.00

Vaxzevria (Astra Zeneca)

15. 9. 2021
  7.00–10.00

(samo II. odmerki, zadnji termin)

ZP Kranjska gora

Janssen (Johnson&Johnson)

Četrtek, 16. 9. 2021 14.00–15.00

Comirnaty (Pfizer)

Četrtek, 16. 9. 2021 15.00–16.00

Urša Peternel

Še do vključno nedelje, 5. 
septembra, lahko občani s 
stalnim prebivališčem v ob
čini Jesenice, stari vsaj 16 
let, glasujejo za projekte 
participativnega proračuna. 
Izbirajo lahko med 56 pro
jekti, ki jih je potrdila komi
sija med 150 predlaganimi 
in so skladni z merili in iz
vedljivi. Vsak upravičenec 
lahko glasuje s pomočjo 
kode za glasovanje, ki jo je 
prejel po pošti. Koda omo
goča enkratni pristop h gla
sovanju, glasovati pa je mo
goče za poljubno število 

projektov v eni krajevni 
skupnosti (ni nujno, da je 
ta krajevna skupnost tista, v 
kateri ima stalno prebivali
šče), a le do skupne višine 
40.000 evrov. Upravičenci 
lahko glasove za projektne 
predloge oddajo na spletni 
platformi participativnega 
proračuna JES odločam. 
Glas je bilo mogoče oddati 
tudi na sedežih krajevnih 
skupnosti in Občine Jeseni
ce. Za projekte participativ
nega proračuna bo v nasled
njih dveh letih na voljo 
280.000 evrov, natančneje 
40.000 evrov na posame
zno krajevno skupnost.

Poteka glasovanje za 
participativni proračun
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Po prenovljeni železniški 
progi med Kranjem in Jese-
nicami so 23. avgusta ven-
darle začeli voziti tudi vlaki 
v notranjem prometu. 
Popolna zapora proge je tra-
jala od novembra lani, konec 
julija pa so sprostili medna-
rodni in tovorni železniški 
promet. V zadnjih tednih so 
opravili še nekatera dodatna 
dela na peronski infrastruk-
turi in včeraj vendarle spro-
stili tudi lokalni železniški 
promet. Na tem odseku so 
sicer vse od novembra lani 

izvajali nadomestni avtobu-
sni prevoz. 
Po prvotnih načrtih bi pro-
ga morala biti odprta že v 
začetku junija, torej so jo za 
ves potniški promet odprli s 
skoraj trimesečno zamudo. 
Projekt nadgradnje gorenj-
ske železniške proge pa 
tudi sedaj še ni v celoti zak-
ljučen. Vse do sredine pri-
hodnjega leta bodo nadalje-
vali dela na peronski infras-
trukturi, postavljali bodo 
protihrupne ograje in ureja-
li cestno infrastrukturo na 
območju izvennivojskih 
križanj.

Po gorenjski progi zdaj 
vozijo tudi lokalni vlaki
Po obnovljeni gorenjski železniški progi med Kranjem in Jesenicami so začeli voziti tudi vlaki v 
notranjem prometu. Konec julija so najprej sprostili mednarodni in tovorni, s skoraj trimesečno 
zamudo pa zdaj še lokalni promet.

Po devetih mesecih, ko so vozili nadomestni avtobusi, se 
je zdaj spet mogoče peljati z lokalnim vlakom od Jesenic 
do Kranja oziroma Ljubljane. 

Urša Peternel

Sredi avgusta 2018 so začeli 
obnavljati Ruardovo grašči-
no, ki je osrednji objekt 
muzejskega območja Stara 
Sava, to pa je kulturni spo-
menik državnega pomena. 

Za izvajalca je bilo izbrano 
podjetje Kolektor Koling, 
celovito prenovljeno graščino 
pa naj bi po prvotnih načrtih 
odprli že lani. A se to ni zgo-
dilo, dela so se močno zavle-
kla in ne bodo zaključena niti 
do konca letošnjega leta. 
Občina Jesenice kot investitor 
se je namreč pri obnovi mora-

la soočiti s kar nekaj neprijet-
nimi presenečenji, med dru-
gim so se pokazale težave s 
statiko, potrebna pa je bila 
tudi celovita obnova ostrešja, 
ki so jo izvedli lani. 
Na še večjo neprijetnost pa so 
izvajalci naleteli konec lan-
skega leta, ko so ugotovili, da 
je objekt močno okužen z 
lesno gobo. Zavod za varstvo 
kulturne dediščine je zato 
prepovedal vsa nadaljnja dela 
v notranjosti stavbe in zahte-

val sanacijo žarišč lesne gobe. 
Izkazalo se je, da niso okuže-
ni zgolj posamezni leseni 
deli, temveč celotna nosilna 
konstrukcija in tudi vsi ometi.
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, bo za odstranitev 
vseh okuženih elementov 
potreben zahteven poseg v 
konstrukcijo, nujna pa je 
tudi odstranitev vseh notra-
njih ometov. 
Ob tem bodo morali odstra-
niti tudi nekatere poslikave, 

za katere so si prizadevali, 
da bi jih ohranili; tako je 
zdaj po zaključku sanacije 
lesne gobe predvidena tudi 
njihova rekonstrukcija. Pot-
rebne bodo tudi prilagoditve 
strojnih in električnih nape-
ljav, skratka šlo bo za zahte-
ven in drag poseg, pri čemer 
na Občini Jesenice računajo 
na aktivnejšo vlogo države 
pri obnovi, nenazadnje gre 
za kulturni spomenik držav-
nega pomena.

Sanacija lesne gobe 
bo zahtevna in draga
Potem ko so pri obnovi Ruardove graščine odkrili obsežna žarišča zelo nevarne lesne gobe, zdaj 
izbirajo izvajalca, ki bo izvedel zahtevno sanacijo. 

Obnovitvena dela so ustavljena, ker je stavba okužena z lesno gobo, zdaj pa izbirajo 
izvajalca, ki bo izvedel sanacijo.

Stroški obnove 
graščine so doslej 
znašali 3,2 milijona 
evrov. Občina Jesenice 
je za obnovo pridobila 
sredstva sofinanciranja 
Evropske unije in 
države v višini nekaj 
več kot 623 tisoč 
evrov, si pa na Občini 
na čelu z županom 
Blažem Račičem 
prizadevajo, da bi 
država pristopila k 
sofinanciranju v še 
večji meri, kajti gre za 
kulturni spomenik 
državnega pomena.

Prvi september je vsako leto 
poseben dan. Takrat se mla-
di spet vrnejo v šole, naj-
mlajši šolarji pa sploh prvič 
sedejo v šolske klopi. Tudi 
letos so najmlajši zvedavo 
vstopali v hram učenosti in 
le upamo lahko, da bodo 
zdravstvene razmere omo-
gočale primerne pogoje, da 
bo pouk v šolskem letu, ki se 
je pravkar začelo, potekal 
čim bolj normalno. Vsi si 
želimo, da bodo šolska vrata 
ostala odprta, da se bodo 
mladi v šoli lahko učili, se 
družili z vrstniki, se igrali 
in, rečeno na splošno, ne 
bodo ostajali doma.
Posledice dejstva, da so se 
mladi zaradi koronakrize 
predolgo šolali od doma, se 
kažejo tudi v ugotovitvah 
zdravnikov in šolskih delav-
cev o slabšem telesnem in 
gibalnem razvoju otrok. 
Ugotavljajo namreč, da je v 
zadnjem obdobju med mla-
dimi bistveno upadla gibalna 
učinkovitost in je hkrati 
naraščala debelost. Takšnega 
upada gibalne učinkovitosti, 
kot smo mu priča, v zgodovi-
ni Slovenije strokovnjaki 
niso zaznali še nikoli.

Redna telesna vadba ne 
zagotavlja le boljšega počut-
ja, ampak predvsem boljše 
zdravje. To hkrati pomeni, 
da imajo ljudje manj potreb 
po zdravljenju v zdravstve-
nih ustanovah. Zagotavljanje 
čim boljšega osebnega zdra-
vja je koristno tako za posa-
meznike kot tudi za družbo 
kot celoto. Ne nazadnje so 
ljudje zaradi zdravega živ-
ljenjskega sloga manj pogo-
sto na obisku pri zdravniku, 
potrebujejo manj zdravil in 
nege in so tako družbeni (ne 
le ekonomski) stroški nižji. 
Zato je pomembno, da mla-
de čim bolj spodbujamo k 
zdravemu življenjskemu slo-
gu, s čimer dolgoročno zago-
tavljamo manj potreb po 
zdravstveni oskrbi in manjšo 
uporabo zdravil. Poleg tega 
boljša gibalna učinkovitost 
izboljšuje tudi učne zmožno-
sti učencev.
Zato je naloga vseh nas, ki si 
želimo, da se bodo mlade 
generacije razvijale na zdrav 
način, da jih spodbujamo k 
redni telesni vadbi. Prepri-
čan sem, da otrokom naredi-
mo boljšo uslugo, če jim 
kupimo na primer žogo 
namesto električnega skiro-
ja, če si vzamemo čas za otro-
ka in se z njim odpravimo na 
planinski pohod, kolesarski 
izlet ali na športno igrišče in 
se posvetimo igri, gibanju, 
skratka koristnemu preživ-
ljanju prostega časa.

V občini Jesenice smo se 
različni akterji (šole, vrtci, 
športni klubi) povezali in 
skupaj snujemo program 
aktivnosti, s katerimi bomo 
v lokalni skupnosti mlade 
spodbujali k večji telesni 
dejavnosti in oblikovanju 
zdravega življenjskega slo-
ga. Na ta način želimo spod-
buditi tudi starše, da razmi-
slijo o razvijanju zdravega 
življenjskega sloga pri svo-
jih otrocih, saj smo prav 
starši tisti, ki smo najbolj 
zainteresirani, da se bodo 
naši otroci in mladi razvijali 
na zdrav način, da bodo 
zdravi in uspešni.

V mladih letih ljudje začne-
jo razvijati svoj življenjski 
slog in prav je, da jih starši, 
učitelji, trenerji v športnih 
klubih in vsi, ki delajo z nji-
mi oziroma so z njimi 
kakorkoli povezani, spod-
bujajo k oblikovanju zdra-
vega življenjskega sloga. Ta 
vključuje predvsem redno 
telesno aktivnost (še najbo-
lje na prostem) pa tudi 
zdrav način prehranjevanja. 
Verjamem, da bomo starši, 
učitelji, trenerji v športnih 
klubih ter vsi, ki smo kakor-
koli povezani z mladimi in 
bi morali biti še posebej 
pozorni na izpostavljeni 
vprašanji njihove ustrezne 
gibalne učinkovitosti in 
prekomerne telesne teže, 
ravnali odgovorno. Razlo-
gov za razvijanje zdravega 
življenjskega sloga pri mla-
dih je, skratka, več kot 
dovolj. 
Prav je, da mladi že na zače-
tku življenjske poti razvijajo 
zdrav življenjski slog. Vsi 
namreč poznamo rek, da 
kar se Janezek nauči, to 
Janez zna. In tudi v primeru 
spodbujanja gibanja med 
mladimi je zgodba enaka. 
Kot družba si namreč želi-
mo, da bodo mladi razvili 
zdrav življenjski slog, ki ga 
bodo ohranili skozi vse živ-
ljenje. 
Odrasli smo lahko za zgled 
in predlagam, da z gibanjem 
začnemo takoj.

Za gibanje in 
zdravje otrok

Župan Blaž Račič

V občini Jesenice smo se različni akterji (šole, 
vrtci, športni klubi) povezali in skupaj snujemo 
program aktivnosti, s katerimi bomo v lokalni 
skupnosti mlade spodbujali k večji telesni 
dejavnosti in oblikovanju zdravega življenjskega 
sloga. 
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

S prvim septembrom se je 
začelo tudi novo vrtčevsko 
leto. Enote Vrtca Jesenice bo 
obiskovalo 682 otrok.
Žal pa tudi letos niso mogli 
sprejeti vseh, ki bi to želeli. 
V času spomladanskega jav-
nega vpisa so po besedah 
ravnateljice Vanje Kramar 
prejeli 262 vlog staršev za 
vpis njihovih malčkov v vr-
tec. Žal pa je v vrtcu na voljo 
manj prostih mest, kot je 
bilo oddanih vlog. Tako je 
posebna komisija, ki se se-
stane v takšnem primeru, 
na osnovi vnaprej določenih 
kriterijev pripravila predno-
stni seznam. Glede na pro-
sta mesta je na čakalni listi 
ostalo 62 otrok, a med njimi 
je kar nekaj takšnih, ki 1. 
septembra še ne bodo do-
polnili enajst mesecev staro-
sti, kar je tudi pogoj za vpis 
v vrtec. Poleg tega je med 
čakajočimi otroki večina ta-

kšnih, pri katerih je vsaj 
eden od staršev doma, torej 
v času vpisa ni bil zaposlen. 
In kakšne so možnosti, da 
bi otroke s čakalnega sezna-

ma v vrtec sprejeli med šol-
skim letom? Po besedah rav-
nateljice bo to odvisno od 
sprostitve ustreznih mest v 
vrtcu.

Bodo pa v vsakem primeru 
v enoti Julke Pibernik doda-
tno odprli še en oddelek za 
otroke, ki s 1. septembrom 
še ne izpolnjujejo zakon-
skega pogoja za vstop v vr-
tec. »Ker za vse starše še 
nimamo podatka o zaključ-
ku starševskega dopusta, 
žal še ne moremo natančno 
povedati, kdaj bo oddelek 
začel delovati,« je pojasnila 
ravnateljica.
V novem šolskem letu bodo 
sicer v Vrtcu Jesenice izvaja-
li dnevni program in prila-
gojeni program za otroke s 
posebnimi potrebami.
Glede na pravilnik o spre-
jemu otrok v vrtec imajo 
prednost pri vpisu otroci, 
ki imajo stalno prebivališče 
na Jesenicah, in otroci, ki 
se vpisujejo v vrtec zadnje 
leto pred vstopom v šolo. 
Več točk dobijo tudi druži-
ne, kjer sta oba starša za-
poslena, in enostarševske 
družine. 

Nekaj otrok je ostalo 
na čakalni listi
Na Jesenicah tudi v novem šolskem letu v vrtec niso mogli sprejeti vseh otrok. 

Ob vpisu je prišlo tudi do zapleta, saj so morali 
postopek sprejema otrok v vrtec obnoviti. 
»Razlog za obnovitev postopka vpisa otrok v 
vrtec je bil ta, da je nekaj občanov občini in 
vrtcu posredovalo informacije, da so nekateri 
starši na vlogah lažno navajali podatke o svojem 
zaposlitvenem statusu, da bi tako pridobili več 
točk na vpisu,« je povedala ravnateljica. A kot se 
je izkazalo, do namernega navajanja napačnih 
podatkov ni prišlo. V postopku namreč niso 
ugotovili nobenega primera, da bi starši navedli, 
da sta zaposlena tako oče kot mama, četudi naj 
bi bil eden od njiju doma. Celo nasprotno, v 
postopku se je izkazalo, da je nekaj staršev 
pomotoma navedlo, da niso zaposleni, in so s 
tem izgubili točke. Tako je komisija za sprejem 
otrok v vrtec vloge ponovno točkovala.

Urša Peternel

Zbornica za arhitekturo in 
prostor je objavila javni pro-
jektni natečaj za izbiro stro-
kovno najprimernejše reši-
tve za projekt prenove in 
dozidave Srednje šole Jese-
nice. "Predmet natečaja je 
ureditev kompleksa šole, na 
katerem so obstoječi trije sa-
mostojni objekti: šolski 
objekt, telovadnica in delav-
nice s primernimi zunanji-
mi površinami in parkiri-
šči," so zapisali v natečaju, 
ki je odprt do 21. oktobra, 
najboljšo arhitekturno reši-
tev pa naj bi izbrali do konca 
novembra. V komisiji sta 
poleg predstavnikov arhitek-

turne in gradbene stroke 
tudi ravnateljica Srednje 
šole Jesenice Monika Lotrič 
in Andraž Tolar z Občine 
Jesenice.
Kot je znano, je vlada obno-
vo Srednje šole Jesenice uvr-
stila v načrt razvojnih pro-
gramov 2021–2024. Ocenje-
na vrednost del je 15,4 mili-
jona evrov, letos naj bi izve-
dli natečaj in izbrali projek-
tanta, prihodnje leto pa pri-
dobili gradbeno dovoljenje, 
izbrali izvajalca del in že za-
čeli fazno prenovo, ki naj bi 
trajala tri leta, do leta 2025. 
Po sedanjih načrtih naj bi 
najprej uredili delavnice, 
nato telovadnico, na koncu 
pa še šolsko stavbo. 

Natečaj za prenovo šole
Za projekt prenove Srednje šole Jesenice je 
razpisan arhitekturni natečaj. 

Obnova kompleksa Srednje šole Jesenice bo izziv za 
arhitekturno stroko.

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Urša Peternel

Gradnja druge cevi predora 
Karavanke intenzivno pote-
ka, turški izvajalec Cengiz je 

do začetka tega tedna izko-
pal 1285 metrov globoko; 
vsak teden napredujejo za 
približno petdeset metrov, 
so nam povedali na Darsu. 

Dolžina slovenskega odseka 
je sicer 3546 metrov, avstrij-
skega pa 4402 metra, Av-
strijci pa naj bi svoj del izko-
pali že do konca tega mese-

ca. Na naši strani se je zara-
di zapletov pri izbiri izvajal-
ca pogodbeni rok zavlekel in 
poteče maja 2025, v ta rok 
pa je vključena tudi izvedba 
elektro-strojne opreme pre-
dora, razpis za izvajalca teh 
del za celoten predor pa bo 
izvedel ASFINAG. 

Gradnja druge cevi predora

ZEMELJSKI
PLIN

BODITE Z NAMI

Novi in obstoječi uporabniki pri podjetju JEKO, d.o.o. lahko
navzgor zaklenete veljavno ceno za eno ali dve leti s kodo

»ZAKLENEM 1« ali »ZAKLENEM 2«

JEKO, d.o.o. je že vrsto let med najcenejšimi
distributerji zemeljskega plina, za kar se
bomo trudili tudi v prihodnje. Z novo akcijo si

lahko obstoječi in novi odjemalci navzgor
zaklenete veljavno ceno energenta
zemeljskega plina.

Sporočite svoje podatke (ime in priimek, naslov, odjemno mesto
in kodo) na:

• e-naslov: info@jeko.si ali
• naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali
• telefon: 04/5810 440.

Več o akciji na spletni strani www.jeko.si/oskrba-s-plinom

Potek akcije: za
sklenjene

pogodbe do
30.9.2021, veljajo

ugodnosti od
1.10.2021 dalje.
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Urša Peternel

Številni Jeseničani so v dru-
gi polovici avgusta izgubljali 
živce v prometnih zamaških 
skozi mesto. Zaradi zastojev 
na avtocesti pred Karavanka-
mi so namreč dolge kolone 
nastajale tudi skozi celotne 
Jesenice. Mnogi (tudi tuji) 
vozniki so namreč regional-
no cesto izbrali kot alterna-
tivno pot do Hrušice in s 
tem predora Karavanke. 

Domačini, ki so za pot z 
enega na drugi konec mesta 
potrebovali tudi eno uro in 
več, so svoj gnev obilno izra-
žali na družbenih omrežjih, 
s pritožbami pa so zasuli 
tudi Občino Jesenice.
Kot so potrdili v županovem 
kabinetu, so dnevno preje-
mali predloge in pritožbe 
občanov glede prometnih 
razmer v občini. Kot so poja-
snili, so se tako redarji kot 
policisti vsak dan trudili, da 

so težave zmanjšali in olajšali 
življenje domačinov, in sicer 
z zaporami, usmerjanjem in 
pospeševanjem prometa. 
Tako so v času največjih 
kolon občasno zapirali izvoze 
z avtoceste za tranzitni pro-
met, na mestu semaforjev so 
ročno usmerjali promet, 
spremenjeni so bili intervali 
semaforjev, nekatere lokalne 
ceste so zaprli za tranzit, so 
pojasnili. Med drugim so 
uvedli začasno zaporo pro-

meta skozi Podmežaklo, pro-
met je bil dovoljen samo 
lokalnim prebivalcem. 
»S podobnimi prometnimi 
problemi se že desetletja 
soočajo tudi v sosednjih 
občinah Bled, Bohinj, Gorje, 
Kranjska Gora, kjer zastoji 
nastajajo praktično skozi 
celotno sezono. Prometne 
tokove je treba ustrezno 
celostno regulirati, kar 

pomeni, da če jih nekje pre-
kinemo, smo na drugi loka-
ciji še izdatneje obremenili 
promet in povzročili popol-
no blokado prometa, kar bi 
posledično za Jesenice pov-
zročilo izjemne prometne 
pritiske iz lokalnih promet-
nih povezav tako iz smeri 
Žirovnice kot Bleda,« so raz-
ložili v kabinetu jeseniškega 
župana.

Zatrdili so, da je bila v času 
najhujših zastojev na obmo-
čju Jesenic in okoliških 
občin zagotovljena večja pri-
sotnost in aktivnost tako 
policije kot redarstva. 
»Kljub vsem prizadevanjem 
pristojnih pa ob največjih 
obremenitvah prometnih 
zamaškov ni možno prepre-
čiti, zato občane prosimo za 
potrpežljivost,« so še dodali.

Pločevina je ohromila mesto, 
občani s pritožbami na občino
Večkilometrski zastoji so se z avtoceste pred predorom Karavanke preselili tudi na regionalno cesto skozi Jesenice in promet v mestu je bil v drugi 
polovici avgusta občasno povsem ohromljen. 

Izvoz z avtoceste na Javorniku je bil poln pločevine. / Foto: Tina Dokl

 V koloni sredi mesta se bili tudi številni tujci. Eden od občanov se je na Facebooku jezil, 
zakaj jim ne znamo ponuditi vsaj vode in reklame za občino Jesenice, če že ne kakšne 
'šamrole' ...

Urša Peternel

Podjetje Strabag, ki je obna-
vljalo železniški predor 
Karavanke, je na Hrušici 
izvedlo sanacijo ceste od 
krožnega križišča na regio-
nalni cesti do železniškega 
nadvoza proti Kopavniku. 
Gre za cesto, ki so jo upora-

bljali v času nedavne skoraj 
enoletne tehnične in varno-
stne nadgradnje predora. Za 
obnovo ceste se je s podjet-
jem Strabag dogovorila 
Občina Jesenice, ki je tudi 
podpisala dogovor o pogojih 
uporabe lokalnih cest pri 
izgradnji železniškega pre-
dora Karavanke.

Strabag je obnovil cesto 
na Hrušici

Cesto od krožišča do nadvoza proti Kopavniku je obnovil 
Strabag v zameno za uporabo ceste v času obnove 
železniškega predora. / Foto: Janko Rabič

Urša Peternel

Prejšnji mesec se je začela 
druga faza obnove Ceste 
Franceta Prešerna mimo 
Dinosa. V sklopu projekta 
bodo obnovili tristo metrov 
ceste in pločnik ter vodovod 
ter uredili odvodnjavanje. 
Izvajalec je podjetje Inka-
ing, pogodbena vrednost 
znaša 280 tisoč evrov, dela 
pa naj bi bila zaključena v 
prvi polovici oktobra, so 
povedali na Občini Jesenice. 
Gre za nadaljevanje projek-
ta, katerega prva faza je bila 
izvedena lani in je obsegala 
sanacijska dela močno poš-
kodovanega cestišča na 
odseku od konca območja 
podjetja Dinos do križišča s 
cesto Spodnji Plavž v dolžini 
630 metrov. 

Vrednost obeh faz znaša 
nekaj več kot milijon evrov, 
od tega je Občina Jesenice z 
uspešno kandidaturo na 
Dogovoru za razvoj regij 
prejela nekaj več kot 873 
tisoč evrov sofinanciranja s 
strani Evropske unije in 
državnega proračuna.
Cesta Franceta Prešerna je 
vzporedna glavni cesti sko-
zi Jesenice in jo vozniki v 
času zapor in gneče upo-
rabljajo kot obvozno cesto. 
Ker je zdaj zaprta, ves pro-
met poteka po glavni regi-
onalni cesti skozi mesto. 
Ta pa je še dodatno obre-
menjena v času turistične 
sezone, saj jo za obvoz 
uporabljajo številni vozni-
ki, da se izognejo zastoju 
na avtocesti pred predo-
rom Karavanke.

Cesta Franceta Prešerna  
bo zaprta do oktobra
Obnavljajo tristometrski odsek od Dinosa do Gradisa.

Izvajalec je podjetje Inkaing, dela naj bi bila zaključena v 
prvi polovici oktobra.
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Bliža se 4. september, pra-
znik Krajevne skupnosti Slo-
venski Javornik - Koroška 
Bela. Po tradiciji praznova-
nje organiziramo prvi konec 
tedna v septembru, ko spo-
min na padle talce počastimo 
z različnimi dogodki in pri-
reditvami, med katerimi je 
tudi srečanje krajanov na 
Pristavi. Že lani smo bili za-
radi protikoronskih ukrepov 
primorani praznovanje od-
povedati, na žalost pa nam 
tudi letos, po ponovnem zao-
strovanju ukrepov, ne kaže 
nič bolje. 
Člani sveta KS SJ KB smo se 
po tehtnem premisleku odlo-
čili, da nam predpisani odlo-
ki in ukrepi za preprečevanje 
širjenja bolezni covid-19 ne 
omogočajo izvedbe prireditve 
na način in v takšnem obse-
gu, kot bi si želeli. Eden od 
razlogov je seveda narava 
prireditvenega prostora pred 
planinskim domom na Pri-
stavi, saj je prostor odprt in 
bi ga za izvedbo prireditve 
morali ograditi. Poleg tega 
pa nam sredi avgusta sprejet 
odlok o zbiranju ljudi nala-
ga, da poskrbimo za primer-
no razdaljo (1,5 m) in dovolj 
prostora (10 m2) za vsakega 
udeleženca, kar pa bi bilo 
skoraj nemogoče zagotoviti 
in nadzirati. Hkrati pa je 
treba pripomniti, da je nara-
va prireditve kulturno-za-
bavnega značaja, kjer naj bi 
se ljudje družili v sproščenem 
vzdušju, kar pa pod danimi 

Prejeli smo

Obvestilo KS 
Slovenski 
Javornik - 
Koroška Bela

pogoji ni mogoče. Prav tako 
si ne želimo, da bi med obi-
skovalci prireditve prihajalo 
do slabe volje zaradi morebi-
tne prepovedi vstopa na pri-
reditveni prostor zaradi neiz-
polnjevanja pogoja PCT. Za 
izpolnjevanje in voljo do pre-
dložitve PCT-potrdila odgo-
varja vsak posameznik sam, 
vendar je odgovornost tudi 
na strani organizatorja pri-
reditve, ki je dolžan izvajati 
kontrolo, kar pa je zelo ne-
prijetna naloga. 
Verjamemo, da si je do sedaj 
že vsak ustvaril svoje mnenje 
o resnosti epidemije, učinko-
vitosti in smiselnosti ukrepov 
ter cepiv. Na odločitve in 
sklepe slehernega posamezni-
ka o naštetem ne smemo in 
nočemo vplivati, predvsem 
pa ne želimo ljudi deliti na 
tiste s PCT-potrdili in na ti-
ste brez. Ne želimo biti na-
pak razumljeni, tu ni govora 
o zagovornikih ali nasprotni-
kih ukrepov, cepljenja …, 
temveč le o tem, da v danem 
trenutku tako ločevanje ljudi 
ne sodi v koncept dogodka, 
kot je praznovanje ob dnevu 
krajevne skupnosti, torej kra-
ja, v katerem živimo tako ti-
sti s potrdili PCT kot tudi ti-
sti brez njih. Zato vse dokler 
ne bo mogoče zagotoviti, da 
bi se VSI, brez izjem, lahko 
udeleževali prireditev, ki so 
namenjene VSEM, pod okri-
ljem KS SJ KB ne bomo or-
ganizirali nobene prireditve.
Z željo, da razumete našo 
odločitev, ter z upanjem, da 
se življenje nekega dne ven-
darle spet utiri na tirnice, po 
katerih je vozilo pred epide-
mijo, vam člani sveta čestita-
mo ob prazniku naše krajev-
ne skupnosti.

V imenu članov sveta KS 
Slovenski Javornik - 

Koroška Bela predsednik 
Matej Brus

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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

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

                        + poštnina

15
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

Urša Peternel

Namesto v obnovljenem va-
škem jedru – vzrok je bilo 
nestanovitno vreme – je 
osrednja slovesnost ob pra-
zniku Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava prejšnjo so-
boto potekala v dvorani ga-
silskega doma (ob upošteva-
nju pogoja PCT). 
V prazničnem nagovoru je 
predsednik sveta KS Anton 
Hribar dejal, da sta od za-
dnjega praznovanja minili 
dve leti, zaradi epidemije 
lani prireditev niso organizi-
rali. Kot je dejal, je bilo v za-
dnjih dveh letih v krajevni 
skupnosti narejeno veliko, 
med drugim urejena krožna 
pot skozi Vintgar, asfaltiran 
del ceste mimo mrliških ve-
žic, na parkirišču pa posta-
vljeni parkirni avtomati. Po-
sebej pomembna pridobitev 
je odkup zemljišča za igrišče 
na Kočni, za kar so si krajani 
prizadevali četrt stoletja. Ve-
lika investicija – gradnja ka-
nalizacije in ostale infra-

strukture – še vedno poteka 
na Lipcah, pri čemer se je 
pojavila vrsta nepredvidenih 
težav, Hribar pa kljub temu 
upa, da bodo dela zaključena 
najkasneje do konca leta.

Spomladi je bila organizira-
na čistilna akcija, na kateri 
se je izkazalo, da nekateri 
odpadke še vedno odlagajo v 
gozd. Hribar je ponovno po-
zval vse, naj skrbijo za oko-
lje, lastnike psov pa, naj pas-
je iztrebke odlagajo v koše. 
Krajane je Hribar tudi po-
zval, naj glasujejo za projek-
te participativnega proraču-
na, ob začetku novega šol-
skega leta pa naj bodo po-
zorni na varnost otrok, saj 
pločnikov v krajevni sku-
pnosti žal ni. 
Na slovesnosti so podelili 
dve priznanji krajevne sku-
pnosti, za dolgoletno in pre-
dano prostovoljno delo sta 
ju prejela Boris Grilc in Jan-
ko Zalokar.
Prireditev je povezovala Ana 
Pirih, nastopil je Pihalni or-
kester Jesenice - Kranjska 
Gora, udeležil pa se je je 

tudi jeseniški župan Blaž 
Račič. 
Po zaključku je pred gasil-
skim domom sledil prevzem 
novega gasilskega vozila za 
prevoz moštva, ki ga je pre-
vzel predsednik PGD Blej-
ska Dobrava Marko Koblar. 
Kombinirano vozilo, ki ga je 
blagoslovil tudi župnik, bo 
namenjeno intervencijam 
in prevozu mladine na gasil-
ska tekmovanja, izlete ... Na-
kup so financirali iz sred-
stev požarnega sklada Obči-
ne Jesenice.
Sledil je Večer na vasi, v 
sklopu praznika pa so več 
dogodkov organizirala tudi 
društva iz kraja.
Na Blejski Dobravi praznu-
jejo vsako leto 28. avgusta 
v spomin na prvo partizan-
sko akcijo leta 1941, torej 
pred natanko osemdeseti-
mi leti.

Praznično na Dobravi
Na Blejski Dobravi so praznovali krajevni praznik, priznanji krajevne skupnosti sta prejela Boris Grilc 
in Janko Zalokar. Gasilci so prevzeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva.

Priznanji krajevne skupnosti sta prejela Boris Grilc in Janko Zalokar. / Foto: Sašo Valjavec

Ob prazniku so člani PGD Blejska Dobrava prevzeli novo 
gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki ga je blagoslovil tudi 
domači župnik.
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V zadnjih dneh poletnih 
počitnic je na Koroški Beli 
gostovala žonglerska in 
ognjena skupina Čupakab-
ra, ki ustvarja na področju 
cirkusa. Za najmlajše in 
mlade po srcu so uprizorili 
ognjeno predstavo Lučka na 
Koroški Beli, in sicer na pro-
stem, pred cerkvijo na Koro-
ški Beli, v organizaciji Far-
nega kulturnega društva 
Koroška Bela. Dogodek je 
sofinancirala Občina Jeseni-
ce v sklopu razpisa za turis-
tične prireditve.
"Lučka na Koroški Beli je 
pravljica o pogumni mali 
deklici, ki se znajde v svetu 
brez svetlobe. Tava v temi, a 
ne obupa. Odločena je, da 
bo našla luč. Na poti sreča 
škrata in vilo, pa tudi čarov-
nika, ki je razlog, da svetlo-
ba izginja s tega sveta. Naj-
prej vse izgleda brezupno in 
se zdi, da je svetloba izgub-
ljena za vedno, a na koncu 
Lučka najde luč, vendar 
drugje, kot je pričakovala ..." 
je predstavo opisala Simona 
Žnidar iz skupine Čupakab-
ra. Kot je povedala, so žon-
glerska in ognjena skupina, 
ki skozi prizmo cirkusa opa-
zujejo svet in z gibom pripo-
vedujejo zgodbe. V atraktiv-
nih točkah mešajo žonglira-
nje in humor v koktajl čus-
tev in smeha. "Predstave so 
žive, zato vedno drugačne, 
tako kot vsak od nas, ki išče-
mo ravnotežje življenja. Vsi 
smo akrobati in cel svet je 
cirkus. Čupakabra vam to 
pokaže," je še dodala.

Ognjena predstava 
pred cerkvijo
Nastopila je ulična gledališka skupina Čupakabra s predstavo Lučka na Koroški Beli.

Lučka je pravljica o pogumni mali deklici. / Foto: Nik Bertoncelj

Skupina Čupakabra je žonglerska in ognjena skupina.

Urša Peternel

Štiriindvajsetega avgusta je 
minilo 640 let od izdaje sre-
dnjeveškega pravnega doku-
menta, jeseniškega Orten-
burškega rudarskega reda. 
Ob obletnici so v Gornjesav-
skem muzeju Jesenice prip-
ravili premiero posnetka 
predstave Ortenburški 
rudarski nered, ki so ga pre-
dvajali kot predfilm zadnje 
Torkove kinoteke. Predstava 
je zanimiva, humorna, res-
nična v izmišljenem jeziku, 
zgodovinska in mladostna. 
Je igriv in humoren glas 
mladih igralcev o večnih 
resnih temah, kot so druž-
bena razslojenost, trgovan-
je, igre na srečo, sramoten-
je, nasilje, alkohol in seveda 
zakonodaja, ki vse to sprem-

lja, ureja in omejuje. Reži-
ser in scenarist predstave je 
Gašper Stojc, mladi ustvar-
jalci iz mladinske igralske 
skupine VI2 pri Gledališču 
Toneta Čufarja pa so izkori-
stili prostor zapuščene pud-
lovke in pokazali vse razsež-
nosti in možnosti, ki jih za 
ustvarjanje ponuja Stara 
Sava. Predstava je nastala v 
okviru projekta Kulturkafe 
INDUCCI, v katerem jese-
niški muzej sodeluje z dru-
gimi lokalnimi partnerji. 
V muzeju so pripravili tudi 
spletni prispevek o Orten-
burškem rudarskem redu, 
ki je na ogled na njihovi 
spletni strani, v enotah 
muzeja in v njihovi spletni 
trgovini pa je na voljo tudi 
publikacija Ortenburški 
rudarski red.

Ortenburški 
rudarski (ne)red
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so počastili 
640. obletnico izdaje Ortenburškega rudarskega 
reda, ki je eden najstarejših pravnih dokumentov.

V predstavi Ortenburški rudarski nered igrajo: Sara Ravnik, 
Jon Ažman, Urban Koložvari in Gašper Stojc. 
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Še do 15. septembra poteka fotografski natečaj Občinske 
knjižnice Jesenice z naslovom Kje dopustujejo naše knjige. 
Ujeti fotografski motivi naj bi vsebovali knjige, izposojene v 
osrednji jeseniški knjižnici ali njenih enotah kjerkoli med 
dopustom sodelujočih avtorjev. Zaželeno je, da se vidita 
nalepka s kodo in napisi. Vsak avtor lahko sodeluje s tremi 
fotografijami, ki jih prilepi na Facebook profil Občinske knjiž-
nice Jesenice kot komentar pod objavo o foto natečaju, ali pa 
jih pošlje na elektronski naslov: info@knjiznica-jesenice.si. 
Tričlanska žirija bo med vsemi poslanimi fotografijami izbra-
la pet najboljših, avtorji bodo za nagrado prejeli darilne vreč-
ke s promocijskim materialom Občinske knjižnice Jesenice.

Kje dopustujejo naše knjige

Od četrtka, 9. septembra, naprej bo v Muzeju Kosova graš-
čina obiskovalcem na voljo nova virtualna vsebina, in sicer 
akcijska videoigra The rude Awakening – Grenko spoznanje, 
s katero želijo mlajšim generacijam na interaktivni način 
predstaviti prvo svetovno vojno. 

Akcijska videoigra Grenko spoznanje

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR
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Matjaž Klemenc

Koronavirus je pri nas priso-
ten že skoraj leto in pol. 
Kako ste se odzvali v tistih 
prvih dneh, ko so se dvorane 
zaprle, skupni treningi pa 
so bili prepovedani?
Podobno kot pri vseh je bil 
tudi za nas prvi val korona-
virusa šok. Nismo vedeli, kaj 
lahko pričakujemo, kaj nas 
čaka. Vsak od nas se je 
ustrašil za svojo eksistenco, 
bolj kot za eksistenco same-
ga kluba. Držali smo se 
ukrepov NIJZ. Otroci so bili 
s svojimi družinami, trener-
ji pa smo iskali dodatno zna-
nje. V Karate klubu Waza-
-ari smo se posvetili tiskanju 
naših klubskih artiklov, od 
garderobe, očal, naše Waza-
-ari vode, ki se že nekaj časa 
prodaja na lokalnem nivoju. 
V klubu nismo 'zaspali'. Ko 
je bilo možno, smo trenerje 
poslali na profesionalni te-
čaj za pridobitev licence de-
lavec v športu 1. Sedaj ima-
mo tri trenerje z licenco.

Ste bili na drugi oz. tretji val 
koronavirusa bolje pripra-
vljeni?
Vsekakor. Ko so se spet za-
prle telovadnice, smo se 
preselili na Zoom in imeli 
redne treninge po ekranih v 
živo. Še zdaleč si nismo 

predstavljali, da znajo biti 
taki treningi tako zabavni, 
zraven pa še učinkoviti. Po-
udarek smo dali fizični 
moči in kondiciji, kar se je 
kasneje izkazalo kot zelo 
koristno. 

So vaši tekmovalci imeli vsaj 
možnost, da pridobivajo viš-
je pasove?
Pridobivanje novih pasov je 
za otroke zelo velik motiv. 
Vložili smo veliko truda za-
radi omejitev in v obeh sezo-
nah ob koncu leta pripravili 
izpit za pridobivanje novih 
pasov. Običajno so trije izpi-
ti letno. V teh koronaviru-
snih časih je bilo malce dru-
gače, saj so nam v dveh letih 
štirje izpiti odpadli.

Kaj je za otroke pomenilo, 
da ni bilo treningov v dvo-
rani?
To je bil tudi eden od šokov 
za otroke, a kot sem že ome-
nil, so se na treninge na 
Zoomu hitro privadili in 
uživali. Motivirali smo jih z 
različnimi izzivi in tudi na-
grade niso manjkale. 

V kakšni pripravljenosti so 
bili otroci, ko so bili skupni 
treningi spet dovoljeni?
Za vse tiste, ki so bili redni 
obiskovalci treningov na 
Zoomu, je bil očiten napre-

dek v fizični moči in vzdr-
žljivosti. Nekaj jih zaradi ta-
kih in drugačnih vzrokov ni 
bilo vedno prisotnih, kar se 
je hitro poznalo, saj je njiho-
va forma padla.

Ste imeli v klubu v tem letu 
in pol kaj osipa?
Osip zaradi znanih težav je 
bil zelo minimalen. Trudili 
smo se na najboljši način, 
da svoje člane obdržimo. Pri 
vsem so nam bili v veliko 
pomoč starši, predvsem pri 
motivaciji in dobrem trenin-
gu po Zoomu.

Šolsko leto se je začelo in 
zagotovo si želite pridobiti 
nove člane.
Vsakega novega člana smo 
zelo veseli. Vsak otrok je 
zgodba zase in vsak je na 
svoj način poseben. Za kva-
litetno izvedbo treninga 
mora biti realno in optimal-
no število članov. Le v tem 
primeru se lahko maksi-
malno posvetimo vsem 
otrokom.

Ste mlad klub. Kako je bilo s 
tekmami v tem letu in pol?
Smo relativno mlad klub, ki 
deluje šest let. Žal v za-
dnjem letu in pol ni bilo 
nobene tekme. Vsi v klubu 
komaj čakamo, da se stanje 
izboljša in se s tem omogo-

či izvedba tekem. Nekaj dni 
pred tekmo se med otroki 
začuti neka posebna atmos-
fera. Tudi sami si kot klub 
želimo prvič organizirati 
večji turnir, in to na eni od 
treh lokacij: na Jesenicah, v 
Kranjski Gori ali v Mojstra-
ni. Na vseh treh lokacijah 
delujemo že šest let.  

Na Jesenicah sta še dva kara-
te kluba. Sodelujete z nji-
ma?
Na Jesenicah so trije karate 
klubi: Karate klub MI-KI, 
Karate klub Huda mravljica 
in Karate klub Waza-ari. Vsi 
trije smo imeli skupnega 
trenerja, mojstra Mehmeda 
Džananovića, črni pas 7. 

DAN. Naš klub z omenjeni-
ma kluboma do zdaj še ni 
sodeloval. Vidimo se na tek-
mah ali na kakih aktivnostih 
v sklopu Slovenske zveze 
tradicionalnega karateja. Mi 
smo odprti za sodelovanje 
in mogoče se kdaj lotimo ka-
kšnega skupnega projekta. 

Se bojite, da bo imel korona-
virus negativne posledice v 
športu za mladino?
Mislim, da so posledice že 
vidne, saj upada članstvo na 
vseh področjih športa. Naša 
naloga je, da moramo vliti 
otrokom čim več pozitivne-
ga duha in jih spodbujati, da 
ostanejo v športu, da se dru-
žijo s svojimi vrstniki. Žal 
mi je, da morajo skozi vse te 
psihične pritiske. Šport jim 
v tem trenutku, ko prihajajo 
negativne informacije z 
vseh strani, lahko zelo po-
maga. Včasih smo bili otroci 
veliko na zraku in z igro se 
je ta negativna energija po-
razgubila. Zdaj so otroci 
doma na telefonih, na raču-
nalnikih, ne družijo se z vr-
stniki. Starša sta lahko zelo 
pomemben dejavnik, če 
otroka popolnoma podpirata 
na njegovi športni poti. To 
podporo sem imel pri svojih 
starših tako pri karateju kot 
hokeju in za to podporo sem 
jima še danes zelo hvaležen.

Želijo organizirati večji turnir
Alen Škrbo z Jesenic je eden od treh trenerjev s trenersko licenco v Karate klubu Waza-ari.

Alen Škrbo / Foto: osebni arhiv

Matjaž Klemenc

Avgust je čas, ko se jeseniški 
hokejisti podajo na ledeno 
ploskev. Na ledu se hitro po-
kaže, kako so hokejisti opra-
vili suhe treninge. Letos ti 
niso bili skupni, saj se dolga 
časa ni vedelo, kdo bo v sezo-
ni 2021/2022 nosil rdeči 
dres z železarjem na prsih. A 
jeseniška ekipa je zdaj več ali 
manj sestavljena, poveljevala 
pa ji bosta glavni trener Nik 
Zupančič in njegov pomoč-
nik Miha Brus. 
'Železarji' so v avgustu odi-
grali štiri pripravljalne tek-
me. Tri so odigrali v domači 
dvorani (MAC Budimpešta 
8 : 3, Ferencvaros 7 : 0, Gar-
dena 2 : 3 po kazenskih stre-
lih). Tekmo v gosteh so odi-
grali v Pustertalu. To so iz-
gubili s 6 : 3. Pustertal bo, 
podobno kot Olimpija, v 
novi sezoni igral ligo višje, v 
nekdanji EBEL ligi. 
Če pogledamo domače pri-
jateljske tekme, mirno lahko 
rečemo, da smo gledali všeč-

ne Jesenice. Oba finska na-
padalca, center Jesperi Viiki-
lä in krilo Eetu Etosta, sta se 
pokazala za dobri okrepitvi. 
Švedski vratar Oscar Frö-
berg na treh tekmah ni bil 
na nivoju v lanski sezoni 
zelo pomembnega člena Je-
senic, odličnega vratarja 
Žana Usa. Proti MAC-u in 
Ferencvarosu so Jeseničani 
pokazali zavidljivo učinko-
vitost. Proti Gardeni žal ne. 
Sprožili so neverjetnih 62 
(!) strelov, a zadeli le dva-
krat. Take tekme so se že 
dogajale in se še bodo, zato 
ni razlogov za skrb. Prav 
tako poraz ni skrb vzbuja-
joč. V prijateljski tekmi je 
kdaj dobrodošel. Igralci se 
malo 'spustijo na tla', tre-
ner pa lahko vidi, kaj je v 
igri treba še popraviti, kaj 
še nadgraditi, saj rezultat ni 
pomemben. 
Ko boste brali te vrstice, upa-
mo, da so hokejisti SIJ Acro-
ni Jesenice v sredo uspešno 
preskočili prvo oviro v Slo-
venskem pokalu. V četrtfina-

lu jim je žreb namenil MK 
Bled. Danes je na vrsti polfi-
nale. Sobota je čas za podeli-
tev prve slovenske lovorike. 
Vse razen dvoboja HDD SIJ 
Acroni Jesenice : SŽ Olimpi-
ja bi bila velika senzacija. 
Lansko leto sta se ti dve ekipi 
srečali že v polfinalu. V finale 
so se prebili Jeseničani prav z 
zmago 1 : 0 proti Olimpiji po 
kazenskih strelih. Pokal so 
osvojili z zmago s 7 : 1 proti 
ekipi MK Bled. 
Začetek uradne sezone za 
Jeseničane ni bil Slovenski 
pokal. Le-to so odprli v dr-
žavnem prvenstvu v Celju, 
kjer so gostitelje odpravili z 
10 : 1. Po finalu pokala bo le 
še teden dni do začetka Alp-
ske lige. 
Aktualni državni prvaki 
bodo uvod imeli doma, ko 
bodo v Podmežakli gostili 
novinca v ligi, italijanski 
Merano. V četrtek, 16. 9., go-
stujejo pri drugi ekipi Linza. 
Zadnja pripravljalna tekma 
pred Meranom bo v torek v 
Gardeni.

Še osem dni do 
začetka Alpske lige
Jutri zvečer bo na Bledu znano, katera ekipa bo zmagala v Slovenskem 
pokalu in tako osvojila prvo domačo lovoriko.

Matjaž Klemenc

Lanska sezona v Gorenjski 
nogometni ligi članov ni pri-
nesla končnega zmagovalca. 
Igralo se je le do sredine ok-
tobra, potem pa je bila liga 
zaradi koronavirusa preki-
njena. Upamo lahko samo, 
da bo letos drugače in bomo 
na koncu dobili zmagovalca. 
Prejšnjo soboto se je članska 
liga začela. Ekipa SIJ Acroni 
Jesenice je gostovala pri eki-
pi NIKO Železniki in tekmo 
izgubila z 1 : 0. Poleg ome-
njenih ekip v Gorenjski ligi 
igrajo še Kranjska Gora, Bi-

tnje, Britof, Polet, Naklo, Vi-
soko, Zarica Kranj, Bled Bo-
hinj, Godešič, Preddvor. Ju-
tri igrajo Jeseničani tekmo 
doma s Poletom. 
Selekcija U15 bo še naprej 
igrala v najvišjem tekmova-
nju, v 1. Slovenski ligi za-
hod. Sezono niso odprli naj-
bolje, saj so doma izgubili s 
7 : 0 proti ekipi Krke. V ligi 
igrajo še Domžale, Triglav 
Kranj, Brinje Grosuplje, Ja-
dran Dekani, Slovan, Pri-
morje, Bilje, Olimpija, Šen-
čur, Koper, Bravo, Gorica in 
Jadran Železničar. Jutri go-
stujejo pri ekipi Bilje.

Za uvod poraz 
članov in U15

Na kopališču Ukova je ob 
koncu kopalne sezone pote-
kalo tekmovanje v skokih v 
vodo in akvatlonu. Tekmo-
vanja v skokih v vodo se je 
udeležilo 15 skakalcev. V 
članski konkurenci je bila 
najboljša Pia Ban iz Kopra 
pred Jernejem Klinarjem z 
Jesenic in Davidom Malner-
šičem z Vrhnike. Tekmova-
nje mlajših je potekalo v 
dveh starostnih kategorijah. 
V konkurenci do letnika 
2009 je bil najboljši Nejc 
Maher, v konkurenci 2010 
in mlajši pa Amil Vojniković. 
Na 30. tradicionalnem akva-
tlonu je bila v članski konku-
renci najhitrejša Tjaša Žni-
dar pred Ano Vidic.
"Tekmovalci morajo najprej 
preplavati 1000 metrov in 
nato preteči približno 3700 
metrov. Kot zanimivost naj 
povemo, da se trasa teka ni 
spremenila od leta 2006, na 
'večni lestvici' pa se rezultati 
stalno primerjajo in izboljšu-
jejo," so povedali pri organi-
zatorju, Zavodu za šport Je-
senice. Pri mlajših je v kon-
kurenci do letnika 2009 prvo 
mesto osvojil Nejc Maher, v 
konkurenci 2010 in mlajši pa 
je bil najhitrejši Luka Koben-
tar. Tekmovalci v akvatlonu 
mlajših preplavajo 50 me-
trov in odtečejo dva kroga 
okoli bazena, kar je približno 
300 metrov.

Skoki v vodo in 
akvatlon
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Hrušica – Na Hrušici od 
lani živi in dela okrog sto 
turških državljanov, delav-
cev podjetja Cengiz, ki gra-
di vzhodno cev avtocestne-
ga predora Karavanke. Biva-
jo v začasnem naselju, ki so 
ga postavili tik ob avtocesti 
v smeri proti Karavankam, 
ob izvozu z avtoceste na 
Hrušici. Območje je ograje-
no, a izredno urejeno. Obi-
ska naselja novinarjem 
sicer pri Cengizu Slovenija 
ne omogočajo, so nam pa 
poslali nekaj pisnih pojas-
nil o tem, kako živijo turški 
delavci in kako se počutijo 
na Gorenjskem.
Kot so nam pojasnili, ta čas 
v naselju biva okrog sto 
zaposlenih pri Cengizu, 
gre tako za delavce kot 
inženirje in tudi adminis-

trativno osebje. Načrtujejo, 
da se bo njihovo število v 
prihodnje še nekoliko 
povečalo. Gradnja druge 

cevi naj bi trajala pet let, 
kot so nam povedali, pa bo 
celotno obdobje v Sloveniji 
ostala ekipa inženirjev in 

administrativnega osebja, 
medtem ko posamezni 
delavci ostanejo krajše 
obdobje.

V sklopu naselja imajo tri 
spalne objekte, jedilnico, 
pralnico, objekt s pisarna-
mi in kotlovnico. Uredili pa 
so tudi manjšo mošejo, v 
kateri lahko delavci, ki so 
islamske vere, opravljajo 
verske obrede.
Večino časa sicer zaposleni 
najbrž preživijo na gradbiš-
ču, kaj pa počnejo v pros-
tem času? Kot so nam poja-
snili v podjetju Cengiz Slo-
venija, v naselju lahko gle-
dajo televizijo, igrajo karte 

in druge družabne igre, na 
voljo imajo čaj in kavo. Za 
prehrano je poskrbljeno v 
jedilnici v sklopu naselja. 
»Zaradi virusne krize zapo-
sleni daljše obdobje niso 
zapuščali gradbišča in nase-
lja, da bi preprečili širjenje 
virusa,« so nam povedali in 
dodali, da zdaj, ko so vsi 
cepljeni, občasno odidejo 
tudi iz naselja, ukvarjajo se 

zlasti s športom oziroma 
rekreacijo.
Tako smo na Hrušici izve-
deli, da imajo dogovor s 
tamkajšnjim športnim 
društvom, da pridejo igrat 
nogomet na nogometno 
igrišče Na placu. Pridejo v 
skupini, s kombijem, po 
igri nekateri še malce pose-
dijo v lokalu ob igrišču in se 
nato vrnejo v naselje. Z nji-
mi ni nobenih težav in so 
povsem nemoteči, so nam 
povedali Hrušičani, kar je 
potrdil tudi predsednik KS 
Hrušica Janez Marinčič. 
Povedal je, da lepo sobivajo 
v kraju, pa tudi v podjetju 
Cengiz Slovenija so zatrdili, 
da se zaposleni na Gorenj-
skem dobro počutijo in so 
veseli, da lahko delajo in 
začasno živijo v tako lepi 
deželi, kot je Slovenija. 
Pogovarjali pa smo se tudi z 
jeseniškim imamom Mun-
zirjem Čelenko, ki je dejal, 
da je še pred lanskim naj-
hujšim valom epidemije 
obiskal naselje, nekateri od 
delavcev pa so občasno 
posamično obiskali molil-
nico jeseniške islamske 
skupnosti na Jesenicah. A 
kasneje so zaradi koronavi-
rusa ostali 'v mehurčku' v 
naselju. Kot je dejal imam, 
gre za običajne, pridne lju-
di, ki so osredotočeni pred-
vsem na to, da dobro opra-
vijo svoje delo.

V naselju živi okrog 
sto turških delavcev
Okrog sto turških delavcev, ki od lani gradijo drugo cev predora Karavanke, živi v začasnem naselju 
na Hrušici. Naselje je izredno urejeno, Hrušičani pa pravijo, da so delavci povsem nemoteči.

Naselje, v katerem bivajo turški delavci, je tik ob avtocesti pred predorom Karavanke, pod 
Hrušico. Je ograjeno in izredno urejeno. / Foto: arhiv Cengiz Slovenija

Lani v času najhujšega 
izbruha koronavirusa 
je bilo okuženih kar 
nekaj delavcev, a kot 
so nam povedali v 
podjetju Cengiz 
Slovenija, so zdaj vsi, 
ki bivajo v naselju, že 
cepljeni.

Na njej so na gostovanju s kar 10 : 1 premagali 
zasedbo Celja. Gostitelji so na uvodnem tekmo
valnem izzivu sezone sicer povedli, a so Jeseniča
ni hitro dokazali, da tudi letos mislijo resno v lovu 
na nov naslov državnih prvakov. Po dvakrat so 
zadeli Eetu Elo, Sašo Rajsar in Žiga Urukalo. Po kar 
desetih doseženih zadetkih že na prvi tekmi pa 
naslednja preizkušnja varovance trenerja Nika 
Zupančiča, ki letos znova vodi jeseniško moštvo, v 
državnem prvenstvu čaka 13. septembra, ko se 
bodo pomerili proti Hidrii z Jesenic.
'Železarji' so prav tako v pričakovanju začetka Alp
ske lige, v kateri bodo znova napadali najvišja me
sta. Doseči čim boljšo uvrstitev v omenjenem med

narodnem tekmovanju bo tudi eden od osrednjih 
ciljev nove sezone za ekipo, ki je AHL lani sklenila v 
polfinalu po porazu proti italijanskemu Asiagu. 
Novo sezono v alpski ligi bodo Jeseničani začeli 11. 
septembra, ko bo v dvorano Podmežakla prispel 
novinec v tekmovanju, italijanski Merano. 
Še prej, natančneje 7. septembra, pa bodo jeseni
ški hokejisti odigrali še zadnjo prijateljsko tekmo 
v pripravljalnem obdobju. Petega od petih obra
čunov netekmovalne narave bodo 'železarji' odi
grali v gosteh proti Gherdeini, s katero so se varo
vanci Nika Zupančič ob koncu prejšnjega meseca 
v dvorani Podmežakla že srečali in tekmo žal izgu
bili s 3 : 2 po kazenskih strelih.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HOKEJISTI JESENIC ŽE VSTOPILI  
V NOVO SEZONO 
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so že v polnem tekmovalnem zago-
nu. Te dni 'železarji' na Bledu branijo naslov pokalnih prvakov Sloveni-
je, za njimi pa je tudi že prva tekma sezone v državnem prvenstvu. 
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Janko Rabič

Franci Bizjak z Jesenic je 
star 79 let in je umetnik, da 
mu ni para. Ukvarja se s 
precej nenavadnim konjičk-
om, ki je veliko več kot le to. 
Iz zamaškov od steklenic 
izdeluje različne uporabne 
in okrasne predmete. Ob-
vlada prave rokodelske ve-
ščine, saj je treba zamaške 
obdelati, speti z žicami in 

narediti še marsikaj, da na-
stajajo ženske obleke, paso-
vi, zavese, prstani in ogrli-
ce. Njegova ustvarjalna vne-
ma kar ne pojenja. Večkrat 
je že razstavljal v okviru 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije in domačega dru-
štva, njegove izdelke so 
mnogi občudovali na različ-
nih drugih razstavah. Naj-
novejši izdelek je postavil 
na ogled kar na Plavžu, kjer 

stanuje. Odraslo dekle in 
fantka je z zamaški 'oble-
kel' na lutkah na stopnišču 
v svoje stanovanje in tako 
poskrbel za svojevrstno de-
koracijo. 
»Lahko rečem, da imam se-
daj svoj atelje kar na hodni-
ku,« pravi Franci. »Sostano-
valci so to lepo sprejeli, ne-
kateri si celo želijo, da bi ta-
kšen okras imeli pred svo-
jim vhodom ali vsaj na sto-
pnišču. Za vsako obleko 
sem porabil več kot tisoč 
zamaškov ter sto ur dela. 
Sem pa že izdelal obleko 
tudi iz štiri tisoč zamaškov.«
Franci se s temi ročnimi 
spretnostmi ukvarja že 56 
let. Nastalo je že okoli dvaj-
set oblek, vseh izdelkov pre-
prosto ni mogoče prešteti. 
Preoblikoval je na deset tiso-
če zamaškov, za to porabil 
nešteto ur. Ima pa željo, da 
bi sedaj vso to svojo 'modno 
kolekcijo' predstavil na večji 
razstavi. Upa, da se bo našel 
kakšen organizator, ki bo 
uslišal njegovo prošnjo, saj 
bo razstava zagotovo vredna 
vse pozornosti. 

Iz zamaškov nastajajo 
prave umetnine
Franci Bizjak iz zamaškov od steklenic izdeluje različne uporabne in okrasne predmete.

Franci Bizjak je z zamaški oblekel lutki na stopnišču v svoje 
stanovanje in tako poskrbel za svojevrstno dekoracijo. 

Franci se s temi 
ročnimi spretnostmi 
ukvarja že 56 let.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 52 .  d e l )

Janko Rabič

Maruša Ferk:  
pogum, vztrajnost in odločnost  

Je slovenska alpska smučar-
ka z bogato, pestro in uspe-
šno tekmovalno kariero. 
Maruša Ferk z Blejske Do-
brave, 32-letna članica do-
mačega Smučarskega kluba 
DTV Partizan, je v beli cir-
kus z vsemi prijetnostmi in 
težkimi preizkušnjami vpe-
ta štirinajsto sezono. Doslej 
je nastopila na okoli dvesto 
tekmah svetovnega pokala, 
na šestih svetovnih prven-
stvih in trojnih olimpijskih 
igrah. Tekmuje v vseh disci-
plinah, popolna smučarka, 
drzna, odločna, s pravim 
borbenim duhom. V pole-
tnih dneh je našla več časa 
za bolj sproščeno nabiranje 
novih moči za prihajajočo 
sezono. Zamenjala je tek-
movalno ekipo, z optimiz-
mom zre naprej, predvsem 
si želi dobrih nastopov in 
uvrstitve na njene četrte 
zimske olimpijske igre v Pe-
kingu. Na smučarskem 
nebu je najdlje od sedanje 
generacije slovenskih smu-
čark, je kot zvezda stalnica, 
enkrat sveti močneje, drugič 
manj. Je pa vztrajnost ena 
njenih velikih vrlin, saj se 
zna po porazih, poškodbah 
in drugih težavah pobrati in 
nadaljevati pot. Svojih začet-

kov na belih strminah se ve-
dno rada spominja.
»Vse se je začelo kot igra, 
sproščeno in veselo. Otroci 
smo smučali, po včlanitvi v 
klub pa začeli tekmovati. 
Kako smo bili veseli, ko je 
kdo od nas zmagal! Veliko 
nam je pomenilo to prizna-
nje, bila je spodbuda za na-
prej. Doma hranim cel kup 
pokalov in medalj.« 
In kdaj se je potem začelo 
bolj zares? »Po petnajstem 
letu sem bila vključena v 
FIS-programe, začela se je 
selekcija in kmalu se je vide-
lo, kdo lahko napreduje v 
višje razrede. Potem je bil 
na vrsti evropski pokal in 
vse zahtevnejši nastopi v 
mednarodni konkurenci.«
Velik izziv pa potem svetov-
ni pokal? »Prve tekme ne 
bom nikoli pozabila. To je 
bilo leta 2007, ko sem v Cor-
tini nastopila v veleslalomu. 
Imela sem številko bolj med 
zadnjimi, pa še te discipline 
nismo takrat veliko vadili. 
Brez strahu sem se spustila 
po progi in se uvrstila med 
trideset najboljših. Izkoristi-
la sem priložnost, drugi tek 
odpeljala odlično in zasedla 
18. mesto. To je bil zares 
odličen rezultat, še posebej 

zato, ker malo tekmovalk že 
na prvi tekmi osvoji točke 
svetovnega pokala.« 
Čez dve leti so se zgodile 
prve stopničke v svetovnem 
pokalu, edine doslej, pa po-
tem vrsta lepih uvrstitev na 
številnih velikih tekmova-
njih, tako svetovnih prven-
stvih kot olimpijskih igrah. 
»Na stopničkah sem prvič 
stala leta 2009 na tekmi v 
slalomu v Garmisch-Parten-
kirchnu. Takrat sem šla 
brezkompromisno na pro-
go, kar se je obrestovalo. Še 
posebej sem se veselila 
uspeha, ker sta bila takrat z 
menoj na tekmi tudi moja 
starša.«
Smučarke so pogumne, dr-
vijo po progi, včasih gledal-
cem zastaja dih, je pri veli-
kih hitrostih prisoten strah? 
»Ni to strah, lahko se pojavi 
neko nezaupanje do samega 
sebe, morda zato, ker nimaš 
toliko treninga, kot bi bilo 
treba.«
In koliko je šlo doslej najhi-
treje na progi? »Hitrosti so 
res velike, mislim, da je bila 
moja največja hitrost od 130 
do 140 kilometrov na uro.«
In ko Maruša ujame proste 
trenutke, kaj počne? »To je 
pa zanimivo (smeh), v bi-

stvu se v prostem času 
ukvarjam s – športom! Rada 
imam gorsko kolesarjenje, 
igram nogomet, odbojko. Ja, 
pa še za študij ostane nekaj 
časa. Prihodnje leto želim 
diplomirati iz menedžmen-
ta. Po končani karieri bi 
rada ostala v športu oziroma 
počela nekaj v zvezi s seda-
njim študijem.« 
Se je pa pri Maruši lani zgo-
dilo še nekaj posebej prije-
tnega, za njena leta sicer 

nič neobičajnega. »Ja, to je 
bila poroka. S sedanjim 
možem, ki je Francoz, sva 
sicer skupaj že enajst let. 
Lani sva se povsem nenačr-
tovano odločila za ta korak, 
poroka je bila v Franciji, res 
lep dogodek. Tudi on je 
vpet v smučarski svet. Zdi 
se mi, da sem našla zelo do-
brega sopotnika, ker eden 
drugega razumeva, se do-
polnjujeva. Pomaga mi, ko 
mi ne gre.« 

Maruša Ferk

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice je do 21. sep-
tembra na ogled fotografska razstava Barbare Toman in Ga-
bra Koširja. Avtorja sta člana Fotografskega društva Jeseni-
ce, s svojimi deli pa sodelujeta na domačih in mednarodnih 
fotografskih natečajih in razstavah. Razstavi sta dala naslov 
Urbane sledi, predstavljata se s fotografijami, ki so nastale 
v urbanem okolju. Kot je povedala Barbara, motive išče v 
dinamičnem urbanem okolju, ki za dobro fotografijo zahte-
va fotografovo pozornost, umirjenost in potrpežljivost. "Gre 
za zvrst fotografije, ki ji sledim že od samega začetka foto-
grafskega ustvarjanja, navdušuje pa me tudi pokrajinska 
fotografija, v zadnjem času še posebej gorska motivika." 
Gaber pa je povedal, da ga zanima več zvrsti fotografije, 
najbliže sta mu ulična in športna, vse več pa se sam izobra-
žuje s področja makro in studijske fotografije. 

Urbane sledi

Mamograf v mobilni enoti presejalnega programa za raka 
dojk DORA, ki stoji ob Splošni bolnišnici Jesenice in ki je bil 
nekaj časa okvarjen, ponovno deluje.

Mamograf na Jesenicah ponovno deluje

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije so v Splošni 
bolnišnici Jesenice omejili obiske pacientov na oddelkih. 
Dovoljeni so obiski pacientov, ki so v bolnišnici več kot se-
dem dni. Obiski so dovoljeni eni zdravi osebi za petnajst 
minut pod pogojem PCT in ob doslednem upoštevanju 
ukrepov za preprečevanje prenosa koronavirusa.

Obiski v bolnišnici omejeni
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Jeseničan Janez Mesec je že 
skoraj dve desetletji misijo-
nar na Madagaskarju. Letos 
poleti je bil po dobrih dveh 
letih ponovno doma, na 
dopustu. In čeprav pravi, da 
ima stalni naslov še vedno 
na Jesenicah, v domači hiši, 
pa dopust običajno preživi 
pri sestri Vidi v Zasipu pri 
Bledu, kjer se ga je zelo raz-
veselila tudi skoraj devetde-
setletna mama. 

Najstarejši od štirih otrok
Janez Mesec izhaja iz znane 
jeseniške družine Mesec. 
Oče Vinko je v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja imel 
prvo optiko na Gorenjskem. 
Janez je najstarejši od štirih 
otrok, za njim so še Marta, 
Vida in Pavle; Vida vodi 
optiko na Bledu, Pavle pa na 
Jesenicah. Janez je v osnov-
no šolo hodil na Jesenicah, 
kjer je zaključil tudi srednjo 
strojno šolo in že takrat veli-
ko pomagal očetu v optiki. 

Zatem pa se je odločil za 
poklic duhovnika in se vpi-
sal na Teološko fakulteto v 
Ljubljani, ki jo je tudi zak-
ljučil. Najprej je delal štiri 
leta kot kaplan v Črnomlju, 
in kot se spominja, je bilo to 
zelo lepo obdobje. A v njem 
je ves čas tlela želja, da bi 
odšel v misijone. In leta 
1999 se mu je želja uresni-
čila, kot škofijski duhovnik 
je dobil možnost oditi na 
Madagaskar, kjer so sloven-
ski misijonarji prisotni že 
več kot pol stoletja. Ta čas 
jih na otoku biva sedem, 
najbolj znan je Pedro Ope-
ka, kljub velikim razdaljam 
pa so misijonarji med seboj 
dokaj povezani. Delajo v 
škofiji Farafangana, Janez 
Mesec pa vodi misijon 
Manambondro na jugovz-
hodu Madagaskarja. 
»Moj prvi sosed je misijonar 
Janez Krmelj, najina misijo-
na mejita drug na drugega, 
a potrebuje trinajst ur, da 
pride peš, po bližnjicah na 
obisk. Če bi šel z avtom, bi 

vozil enajst ur, ker bi moral 
iti čisto naokrog in je 120 
kilometrov poti. Zelo priroč-
no prevozno sredstvo je 
motor, z njim pa to razdaljo 
prevoziš v štirih, petih urah. 
Slovenski misijonarji vozila 
imamo, tudi po zaslugi 
organizacije Miva, ki zbira 
sredstva za misijonska vozi-
la,« je povedal.

Če človek umira, ga je 
treba rešiti
Delo, ki ga opravlja, je zelo 
pestro. Med ljudmi je 24 ur 
na dan, velik del poslanstva 
– poleg osnovnega, to je 
oznanjevanja evangelija – 
sta predvsem skrb za zdrav-
je in izobraževanje. 
»Če človek umira, ga je treba 
rešiti. Naložim ga v avto in 
peljem, ponoči, v dežju, bla-
tu, včasih ta nujna vožnja 
traja pet, šest ur. Včasih 
vozim celo noč ... V bolnišni-
ci potem opravijo operacijo, 
carski rez ... To je del našega 
poslanstva, reševati človeka 
tukaj in zdaj ...« Zelo 

pomemben vidik je tudi gra-
dnja šol in skrb za izobraže-
vanje. Leta 2015 so tako zgra-
dili šolo, ki jo obiskuje okrog 
petsto otrok, zdaj se priprav-
ljajo na gradnjo še ene.
Pri tem so nepogrešljive ses-
tre Misijonarke evangelija, 
ki delajo v misijonu. Red 
izvira iz Francije, a so zdaj v 
misijonu že vse domačinke, 
Malgašinje. Sestre vodijo 
delo v misijonu, zdravstve-
no ambulanto in šolo. »Ses-
tre se zelo trudijo, da pouk 
dobro poteka, da učence kaj 
naučijo in da so potem 
uspešni tudi na izpitih. 
Sicer obstajajo tudi državne 
šole, a je težava v tem, da 
učitelj pogosto ne dobi red-
ne plače, zato gre raje obde-
lovat njive. In če ni učitelja, 
ni pouka ...« 
Katoliška misijonska šola je 
devetletna, a sprejemajo 
tudi že mlajše otroke, kate-
rih starši delajo na polju in 
radi vidijo, da so otroci v var-
stvu. »Že najmlajši se malo 
učijo, zlasti reda, umivanja 

rok – ker sicer si nihče ne 
umiva rok, zdaj, ko je koro-
navirus, pa si je roke treba 
umivati ...« 
Po zaključeni osnovni šoli 
gredo nekateri najboljši 
učenci v gimnazijo, kjer 
opravijo maturo, tam pa se 
potem ustavi, saj ni služb. 
In spet naprej kmetujejo ... 
A kot pravi sogovornik, je 
vendarle pomembno, da pri-
dobijo izobrazbo in si na ta 
način razširijo obzorja, to je 
delo za prihodnost. 

Dragocena pomoč 
iz Slovenije
Pri delu v misijonih ima 
izjemno vlogo pomoč iz Slo-
venije. Financiranje misijo-
nov poteka prek Misijonske-
ga središča Slovenije, kjer 
ima vsak misijonar odprt 
osebni račun, na njem pa se 
zbirajo darovi. »Včasih sem 
presenečen, koliko posame-
zniki ali podjetja darujejo. 
Nekateri 20 evrov, nekateri 
tisoč evrov ... Čisto vsak dar 
je dragocen in ljudje so res 
zelo odprti za pomoč misijo-
nom. S pomočjo darov 
imam možnost pomagati 
revežem, kupiti riž, vzdrže-
vati vozila. Za gradnjo šole 
pa po navadi prosim za zbi-
ranje sredstev v okviru kole-
dniške akcije v času svetih 
treh kraljev, ko otroci hodijo 
po hišah in prosijo za daro-
ve za šolo.« Pomagajo tudi 
druge organizacije, denimo 
Slovenska karitas, ki plačuje 
dve učiteljici v misijonu in 
podpira program Z delom 
do dostojnega življenja, pre-
ko katerega ob trajni meseč-
ni podpori slovenskih dru-
žin družine v misijonu dobi-
jo delo in plačilo zanj. 
»Hvaležen sem vsem daro-
valcem. Misijonarji res lah-
ko naredimo veliko dobre-
ga, saj poznamo domačine 
in pomoč pride direktno do 
njih. Že z enim evrom na 
dan lahko družina kupi dva 
kilograma riža, in ker ni 
služb, je to za družino že 
skoraj preživetje. Pri tem 
pa nas vodi geslo: z delom 
do dostojnega življenja. 
Pomoč je namreč težko 
deliti vsevprek, saj bi jutri 
prišlo sto, naslednji dan pa 
tisoč ljudi, češ vsi smo reve-
ži. Pomagamo, če je kdo 
bolan, invalid, sicer pa pla-
čilo zaslužijo z lastnimi 
rokami, s čimer jim damo 
tudi dostojanstvo.« 

Mladi zdravniki in 
študenti
Na misijonu so pred pande-
mijo pogosto pomagali tudi 
prostovoljci iz Slovenije, zla-

sti mladi zdravniki, ki so bili 
običajno nastanjeni v 
Matangi, a so za kak teden 
prišli tudi v Manambondro, 
kjer so sprejemali bolnike. 
Zanimivo, največ potreb je 
po zobozdravniški oskrbi, 
saj imajo domačini veliko 
težav prav z zobmi. 
V misijon so prihajali tudi 
študenti, ki so vodili orato-
rijske počitnice za otroke. 
Žal zadnji dve leti obiski 
niso bili mogoči, a misijo-
nar Mesec upa, da se bo to 
kmalu spremenilo. In ko 
človek prebira vtise tistih, ki 
so na Madagaskarju prežive-
li le mesec dni ali pa morda 
leto, dve ali tri, ugotovi, da 
se je otok prav vsem globoko 
usedel v srce. 
Tudi sogovornik pravi, da 
čuti podobno. A sprva tega ni 
verjel. »Po prvih desetih letih 
dela v prvem misijonu sem 
se vrnil in bil dve leti župnik 
v Stari in Novi Oselici v Pol-
janski dolini, vodil sem žup-

niji osemsto metrov nad 
morjem. Bila je zelo lepa 
izkušnja, tam živijo preprosti 
ljudje in zelo lepo smo se 
razumeli, res sem užival. A 
čez dve leti je spet prišla pro-
šnja, škof mi je predlagal, da 
se vrnem, ker ni bilo druge-
ga človeka, da bi vodil misi-
jon. To je bilo zame kot klic 
nazaj in sem nanj odgovoril 
ter se vrnil ...«
Delo, ki ga opravlja, ga 
izpolnjuje, je povedal. 
»Tukaj sem se res našel. V 
tem misijonu sem zdaj že 
skoraj deset let. Nekaj časa 
sem bil povsem sam, živel 
sem v leseni koči, polni 
mrčesa, podgan, brez tuša, 
vode. Živel sem čisto tako, 
kot živijo domačini. Šele po 
nekaj letih sem si zgradil 
hišo, že zato, da imam stvari 
na varnem, da mi podgane 
ne požrejo knjig ... Sestre 
mi kuhajo, medsebojno si 
pomagamo. Šest let mi je 
pomagal laiški misijonar, 

strojni inženir Matevž Straj-
nar iz Želimelj, ki je bil izre-
dno priden, požrtvovalen. 
Vsega se je lotil, varil je, 
vodil mizarsko delavnico in 
vse smo izdelali sami: pohiš-
tvo za šolo, za ambulanto, 
cerkev.« Delal je povsem 
prostovoljno, brez plačila. 
Pred kratkim se je vrnil v 
Slovenijo, sogovornik pa 
pravi, da ga bo pogrešal, saj 
sta lepo sodelovala. 

Pripravljen oditi, če bo 
treba
In koliko časa sam namera-
va ostati med Malgaši? Kot 
pravi, je zdaj v tem misijonu 
deset let, to je nekako obdo-
bje, ko naj bi prišlo do men-
jav, četudi nekateri misijo-
narji v istem misijonu osta-
nejo tudi po trideset let. »Po 
eni strani se navadiš, po 
drugi strani pa bom priprav-
ljen oditi tudi drugam, če bo 
treba. To prepuščam v Božje 
roke ...«

Jeseniški duhovnik je misijonar 
na Madagaskarju
»Če človek umira, ga je treba rešiti. Naložim ga v avto in peljem, ponoči, v dežju, blatu, včasih ta nujna vožnja traja pet, šest ur. Včasih vozim celo noč ... 
V bolnišnici potem opravijo operacijo, carski rez ... To je del našega poslanstva, reševati človeka tukaj in zdaj ...« pravi duhovnik Janez Mesec z Jesenic,  
ki dela kot misijonar na Madagaskarju. 

Duhovnik Janez Mesec z Jesenic že dvajset let dela kot misijonar na Madagaskarju. Ko je 
na dopustu v Sloveniji, živi pri sestri Vidi v Zasipu, a se kar s kolesom neizmerno rad 
odpelje tudi na Jesenice, do rojstne hiše ob robu gozda ...

In kakšno je na Madagaskarju stanje glede 
koronavirusa? Kot pravi sogovornik, je bil otok 
dolgo časa povsem zaprt za potniški promet, 
tudi med regijami ni bilo dovoljeno prehajati. 
»Glede števila okužb se ne ve kaj dosti, je pa 
umrlo nekaj ljudi, tudi dva duhovnika, ki sem ju 
poznal. Domačini pa so kar odporni, zlasti tisti, 
ki delajo na polju, so kar žilavi. Imajo pa 
različne druge bolezni, daleč največ smrti 
povzroči malarija.«
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Po lanskem podvigu Juliana 
Trail sta se letos lotili nove-
ga: poti, imenovane Krona 
Slovenije, ki jo je zasnoval 
Viki Grošelj. Kje se začne, 
kje poteka?
Viki Grošelj je v svojem vo-
dniku Krona Slovenije po-
drobno opisal pot čez Tri-
glav, Grintovec in Stol, z iz-
hodiščem v Guncljah, v sme-
ri urinega kazalca proti zaho-
du. Ker je pot krožna, jo je 
možno kjerkoli začeti in 
kjerkoli končati. Midve sva 
štartali pred Slovenskim pla-
ninskim muzejem v Moj-
strani, v obratni smeri, tako 
da sva se najprej povzpeli na 
Triglav, nadaljevali proti Bo-
hinju, peti dan dosegli Grin-
tovec in se na koncu povzpeli 
še na Stol ter po prijetnem 
zložnem prečenju Karavank 
na sedmi dan krog sklenili v 
Mojstrani. 

Kako je vajin podvig videti v 
številkah?
V tednu dni sva prehodili 
307 kilometrov in premagali 
17.800 višinskih metrov, 
kar odmerjeno na posame-
zni dan v povprečju znese 
40 kilometrov, 2500 višin-
skih metrov in 13 ur hoje z 
občasnim tekom. 

Kakšna pa je bila logistika, 
kako sta imeli poskrbljeno 
za hrano, spanje?  
V 30-litrskih nahrbtnikih 
sva imeli vodo in hrano za 
sproti, recimo sendviče in 
energijske ploščice. Enkrat 
dnevno sva si v kočah pri-
voščili topel obrok, kot so 
štruklji, žganci s kislim 
mlekom, jota .... S seboj sva 
nosili oblačila, spalno rju-
ho ter pribor za osebno hi-

gieno. Več oblačil, hrane in 
rezervno obutev sva si že 
pred odhodom pripravili v 
večji torbi, ki so nama ju 
prinesli v Ribčev Laz, kjer 
sva prvič prespali, v Kamni-
ško Bistrico po neskončni, 
več kot šestdeset kilome-
trov dolgi ravninski etapi 
četrtega dne ter v Tržič na 
predzadnji, šesti dan. Spali 
sva v hostlu v Ribčevem 
Lazu, nato pa v planinskih 
kočah na Ratitovcu, Govej-
ku, Kamniški Bistrici, na 
Kališču in Zelenici. Na dru-
gi etapi se nama je pridru-
žil Jusko, na zadnji, sedmi, 
pa Nevenka. Dalo bi se tudi 
povsem samooskrbno, ven-
darle nama je bilo tako vse 
skupaj malo olajšano in sva 

vsem, ki so nama pomaga-
li, iz srca hvaležni.

Ali sta uporabljali zgolj Viki-
jev vodnik ali tudi navigacijo 
GPS? Je pot sicer označena? 
Pred odhodom sva naštudi-
rali Vikijev vodnik, kakšno 
stran vodnika poslikali s te-
lefonom, da sva jo potem na 
poti lahko na shranjeni sliki 
ponovno prebrali. Pot je pre-
težno dobro markirana, sem 
in tja sva markacije izgubili 
in naredili kakšen dodaten 
kilometer. Ko ni šlo druga-
če, sva si pomagali s pomo-
čjo spletnih zemljevidov.

Kateri del poti se vama je 
zdel najlepši, kateri pa deni-
mo najbolj zahteven? 
Najlepši se nama je zdel 
skoraj dva tisoč metrov vi-
sok greben najlepših razgle-
dov med Rodico in Črno pr-
stjo, ki ga krasi bogat ra-
stlinski svet, pot pa terja to-
liko zbranosti, da ne utegne 
postati dolgočasna in kar 
prehitro mine. Med zahtev-
nimi deli poti pa močno iz-
stopa sestop z Grintovca čez 
Mlinarsko sedlo. Ob popolni 
osredotočenosti na vsak po-
samezen korak sva se v mo-
gočno severno steno Grin-
tovca popolnoma sproščeno 
ozrli šele pri Češki koči. Naj-
bolj naporno in utrujajoče 
pa je bilo premagati pot med 
Šmarno goro in Kamnikom, 
po neskončni ravni cesti po 
soncu, to je bila etapa z naj-
manj višinci, a največ kilo-
metri, ki se na ravnem vsaj 
hitreje obračajo. 

Vaju je pa menda v Gun-
cljah pričakal tudi Viki Gro-
šelj, ki je Krono Slovenije 
zasnoval ...
Res je, v Guncljah nama je 
Viki prišel naproti in naju 

pospremil proti Šmarni gori 
z besedami: 'Če ti je vseeno, 
kje si, se ne moreš nikoli iz-
gubiti'. In še: 'Če ti je vsee-
no, kdaj prideš, ne boš niko-
li zamudil'. Iskanja in izgu-
bljanja so sicer bila del vsak-
dana, a prav vsak dan se je 
lepo iztekel ob zadnjih sonč-
nih žarkih, ki so naju po-
spremili do prenočišča. Ce-
lotno pot sva si v sedmih 
etapah zamislili že pred od-
hodom in jo brez težav z le 
nekaj prilagoditvami tudi 
realizirali.

Lani sta pretekli in prehodili 
pot Juliana Trail. Kako bi 
Krono Slovenije primerjali 
po zahtevnosti, po dožive-
tjih ob poti?
Juliana Trail, pot, po kateri 
sva v lanskem letu obkrožili 
Julijske Alpe v petih dneh, 
je bila najin prvi večdnevni 
projekt. Čeprav je bila kraj-
ša (274 kilometrov), z več 
kot pol manj 'višinci' (8000 
višinskih metrov), pa obe 
nepričakovano lahko reče-
va, da nama je bilo na poti 
po Kroni lažje. Verjetno 
zato, ker sta višina in konfi-
guracija poti po Juliani 
omogočali več teka, kar pa 
je za telo bolj naporno od 
hoje. Doživetja pa so se-
stavni del vsake poti, ne 
nujno odvisna od tehničnih 
karakteristik poti; če ne 
greš, jih ne doživiš. Na ta-
kih avanturah je vsak dan 
posebno doživetje. 

Prehodili sta 17.800 višin-
skih metrov, to je, kot bi v 
sedmih dneh dvakrat osvo-
jili Mount Everest, kajne? 
Ob tem, da pri Everestu iz-
hodišče ni nadmorska viši-
na nič, torej je vajin podvig 
še večji ...
Pot po Kroni težko primer-
java z vzponom na Everest, 
lahko pa jo primerjava z 
'everestingom', to je izzi-

vom, ko se brez konkretne-
ga počitka tolikokrat pov-
zpneš na izbrani hrib, da 
dosežeš 8848 metrov. Obe 
sva izziv že odkljukali in v 
primerjavi s Krono lahko re-
čeva, da se nama je slednja 
do telesa in uma zdela bolj 
prijazna. Na večdnevni poti 
se čez noč kolikor toliko 
spočiješ in si zjutraj pripra-
vljen na nov dolg dan. Hoja 
po stezicah skozi gozdove 
do brezmejnih razgledov 
višje pa bolj kot jemlje, vliva 
nove energije.

Komu bi priporočili to pot – 
navadnim pohodnikom, iz-
kušenim rekreativcem? 
Pot kot zaokroženo celoto 
priporočava predvsem izku-
šenim rekreativcem, ki se 
dobro počutijo tudi v gorah, 
manj pripravljenim poho-
dnikom pa priporočava pot 
po posameznih etapah. 

Viki Grošelj je dejal, da je 
sam pot prehodil v desetih 
dneh in na njej res užival. 
Kakšni so vajini občutki po 
zaključeni Kroni?
Na pot sva se odpravili z na-
menom, da jo prehodiva, in 
ne da bi postavljali hitrostne 
rekorde. Teden dni dopusta 
sva posvetili svoji najljubši 
dejavnosti, gibanju v naravi, 
in ga na ta način dodobra in 
v popolnosti izkoristili. Uži-
vali sva na potkah in stezi-
cah, na ravninskih delih sva 
samodejno preklopili v teka-
ški korak, uživali sva v lepih 
razgledih, v prvih in zadnjih 
žarkih dneva ter njihovi igri 
z meglicami na vrhovih. 
Eno samo zadovoljstvo je v 
tem, ko z zadnjim težkim 
korakom prestopiš prag 
koče in se v mislih ozreš na 
vso prehojeno pot, zjutraj pa 
lahkotno in radostno stopiš 
v nov dan. 

Nov podvig Tjaše in Drage
Izkušeni rekreativki Tjaša Žnidar in Draga Žbontar z Jesenic sta v sedmih dneh opravili z novim izzivom: prehodili sta krožno pohodno pot po slovenskih 
gorah Krona Slovenije, ki jo je zasnoval naš alpinist Viki Grošelj. V imenu obeh prekaljenih ultratekačic in pohodnic je vtise s poti strnila Tjaša.

V Guncljah ju je pričakal avtor poti, alpinist Viki Grošelj. 
Levo na sliki Draga, desno Tjaša. / Foto: osebni arhiv

Na vrhu Triglava

"Teden dni dopusta sva posvetili svoji najljubši dejavnosti, 
gibanju v naravi, in ga na ta način dodobra in v popolnosti 
izkoristili," pravita dekleti.

1. dan: Mojstrana, Triglav, Planika, Konjščica,  
Uskovnica, Voje, Korita Mostnice, Ribčev Laz: 47 km, 
2927 višinskih metrov, 15 ur hoje

2. dan: Ribčev Laz, Rodica, Črna prst, Soriška planina, 
Ratitovec: 36 km, 2900 v. m, 11 ur in pol

3. dan: Ratitovec, Zali Log, Blegoš, Mladi vrh, Stari 
vrh, Lubnik, Škofja Loka, Osolnik, Dom na Govejku: 
48 km, 2400 v. m, 13 ur in pol

4. dan: Dom na Govejku, Gunclje, Grmada (po  
plezalni), Šmarna gora, Mlinčki pri Suhadolniku,  
Kamnik, Kamniška Bistrica: 63 km, 1500 v. m, 12 ur

5. dan: Kamniška Bistrica, Kokrsko sedlo, Grintovec, 
Mlinarsko sedlo, Jezersko, Kanonir, Bašeljski preval, 
Dom na Kališču: 31 km, 3000 v. m, 13 ur

6. dan: Dom na Kališču, Storžič, Tolsti vrh, Kriška 
gora, Tržič, Koča na Dobrči, Prevala, Zelenica: 40 
km, 3100 v. m, 14 ur in pol

7. dan: Zelenica, Stol, Koča na Golici, Dovška Rožca, 
Mojstrana: 40 km, 2000 v. m, 13 ur

Skupaj: 307 km, 17.800 v. m, 7 dni
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»V zadnjem času smo imeli 
kar nekaj primerov, ko smo 
prejeli klic na pomoč, pa kli-
catelj ni znal povedati, kje se 
nahaja. Podatek o dolžini 
hoje z bližnjega griča ali o 
'večjih smrekah' nam reše-
valcem prav veliko ne poma-
ga,« je povedal Robert 
Sušanj iz GRS Jesenice. 
Tudi zato, da bi planince 
spomnili, kako pomembno 
je, da pri gibanju v gorah 
vedo, kje se nahajajo, so 

jeseniški gorski reševalci v 
soboto na območju Kara-
vank pripravili preventivno 
akcijo o varni hoji v gore. 
Pod Golico, na planinah 
Svečica, Seča in Pusti Rovt, 
so planince opozarjali na 
pomen ustrezne opremlje-
nosti, pravilnega načrtovan-
ja ture, nujnosti zadostnega 
pitja tekočin v teh vročih 
dneh ... 
»Glede na ugotovitve neka-
terih zadnjih reševalnih 
akcij pa smo posebno pozor-
nost namenili tudi orienta-

ciji v okolju ter znanju dolo-
čitve GPS-lokacije. Poznava-
nje lokacije je zlasti pomem-
bno, ko pokličemo na 
pomoč reševalce, pa zaradi 
nepoznavanja terena ne 

vemo točno, kje se nahaja-
mo. V takšnih primerih so 
nam v pomoč GPS-koordi-
nate, ki jih danes lahko eno-
stavno pridobimo s pamet-
nimi telefoni,« je povedal 
Robert Sušanj. Tako so gor-
ski reševalci nekaterim sve-
tovali, kako naj določijo svoj 
položaj v naravi in kako naj 
si namestijo aplikacijo na 
pametni telefon.

Po besedah Roberta Sušanja 
je bil odziv planincev poziti-
ven, z veseljem so sprejeli 
priporočila in nasvete gor-
skih reševalcev. Večinoma 
so bili tudi zelo dobro opre-
mljeni. 
»Na planini Svečica smo 
naleteli na večjo skupino češ-
kih planincev, ki smo jim 
pripravili kratko predavanje 
o vseh pomembnih elemen-

tih varne poti v gore. Večina 
od njih si je aplikacijo za 
določitev lokacije namestila 
kar na kraju samem,« je 
povedal Sušanj, ki je v imenu 
jeseniških gorskih reševalcev 
poudaril, da bodo tudi zaradi 
tega intervencije uspešnejše, 
reševalci pa se bodo do poš-
kodovanih prebili bistveno 
hitreje, kot če poškodovanca 
morajo še iskati ...

Kako gorskim reševalcem 
sporočimo svojo lokacijo
Jeseniški gorski reševalci so v zadnjem času imeli kar nekaj primerov, ko so prejeli klic na pomoč, pa klicatelj ni znal povedati, kje se nahaja.  
V preventivni akciji v Karavankah so zato planincem svetovali tudi o namestitvi aplikacije za določitev GPS-lokacije.

Na planini Svečica si je skupina čeških planincev po nasvetu jeseniških gorskih reševalcev 
kar takoj naložila aplikacijo, s pomočjo katere so lahko določili lokacijo, kjer so se nahajali. 

Utrinek z akcije: "poljub" ... 

Svojo lokacijo najbolj 
enostavno sporočimo, 
če si na pametni 
telefon naložimo 
posebno aplikacijo za 
določanje lokacije.

Pri Društvu diabetikov Jese-
nice je balinanje že nekaj let 
priljubljena oblika rekreacije 
in sprostitve. V Bazi na Jese-
nicah imajo člani dvakrat 
tedensko treninge, večkrat 
prirejajo turnirje, na katere 
povabijo tudi druge ekipe 
balinarjev.  Tako je bilo tudi 
na letošnjem avgustovskem 
turnirju, na katerem so nas-
topile štiri ekipe društva ter 
gostujoče ekipe s Hrušice in 
iz Žirovnice. Prvo mesto je 
zasedla ekipa Balinarskega 
kluba Hrušica v postavi Son-
ja Srna, Janez Šušteršič in 
Vojko Božič. Drugo mesto je 
zasedla ekipa v postavi Albi-
na Fülle, Dora Trampuš in 
Lilijana Kos, tretja je bila eki-
pa Čazim, za katero so tek-
movali Čazim Babič, Vida 
Jensterle in Janko Rabič. 
Čeprav ni manjkalo tekmo-
valne vneme, je med vsemi 

prevladovalo dobro razpo-
loženje, ob zaključku so 
bili zmagovalci vsi, ki so 
pokazali resen odnos in 

voljo, da z izvedbo takšne-
ga turnirja obogatijo dejav-
nost društva. Za priprave 
in izvedbo turnirja je pos-

krbela že kar izkušena eki-
pa pod vodstvom Jelke 
Volarič in sodnice Tatjane 
Čepon. 

Balinarski turnir Društva 
diabetikov Jesenice
Društvo diabetikov Jesenice je pripravilo balinarski turnir, na katerem so nastopile štiri ekipe društva 
in ekipe s Hrušice in iz Žirovnice. Prvo mesto je zasedla ekipa Balinarskega kluba Hrušica v postavi 
Sonja Srna, Janez Šušteršič in Vojko Božič.

Zmagovalne ekipe / Foto: Anuša Ferjan
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Na Jesenicah je zaživel pro-
jekt Delavska malca, v sklo-
pu katerega je v restavraci-
jah in gostilnah že mogoče 
naročiti jedi, ki so jih včasih 
jedli jeseniški delavci bodisi 
v fabrški kantini bodisi 
doma. K projektu je za zdaj 
pristopilo šest jeseniških go-

stiln oziroma restavracij: 
Kmečki turizem Pr' Betel, 
Restavracija Kazina, Dom 
Pristava, Gostilna in picerija 
Turist, Gostilnica in pizzeri-
ja Chilli in Bistro Oaza, ki so 
Delavsko malco vključile na 
svoje jedilnike.
V projektu sta moči združila 
Gornjesavski muzej Jesenice 
in Razvojna agencija Zgor-

nje Gorenjske (RAGOR). Kot 
sta povedala Špela Smolej 
Milat iz muzeja in Ambrož 
Černe iz RAGOR-ja, na Jese-
nicah že nekaj let dajejo pou-
darek kulinariki, tako z raz-
ličnimi delavnicami, razsta-
vami ... A ker je hrana ven-
darle nekaj, kar je treba tudi 
okusiti, so prišli na idejo, da 
bi domače jedi ponudili tudi 
kot malice v gostilnah oziro-
ma restavracijah. Izkazalo se 
je, da jeseniški gostinci neka-
tere takšne jedi pravzaprav 
že ponujajo, kot denimo pi-
ščančjo obaro, le da se ji po 
domače reče ajmoht ... 
Gre za jedi, kakršne so ku-
hali v 'fabrških kanitinah' in 
so jih na domačo mizo po-
stavljale tudi delavske go-
spodinje, na primer: meso 
iz župe, govnač in jabuka v 
šlafroku, ajmoht z žganci ali 
vaseršpoclni, fržolova župa 
in omlete z marmelado, jesi-
hflajš z jajcem ... 
Nekatere jedi izhajajo iz Pri-
morske, kot denimo jota, fri-
ka, luštrkajca. Te so na Jese-
nice prišle z delavci, ki so se 
z vlakom vozili na delo s pri-
morske strani, mnogi pa so 
na Jesenicah tudi ostali. Šte-
vilne jedi pa so se na Jeseni-
cah "udomačile" s priseljenci 
iz držav bivše Jugoslavije, 
tako so 'fabrške kantine' že 
kmalu ponujale pasulj, filane 
paprike, sarmo, musako, pite 
in burek ... 
Vse te jedi so vključili v na-
bor jedi, ki jih gostinci lahko 
ponujajo pod enotnim ime-
nom Delavska malca. Pri-

pravili so tudi publikacijo z 
naslovom Delavska malca, v 
kateri so jedi naštete, opisa-
ne in predstavljene s foto-
grafijami. Razdeljene so v 
pet skupin: Iz fabrške kanti-
ne, Z domače delavske 
mize, Nedeljska južna, Po 
bohinjski progi in Od Var-
dara pa do Triglava. Knjižico 

so obogatili s fotografijami 
železarjev na malici v 'fabr-
ški kantini', prevedena pa je 
tudi v angleščino. 
Kot je povedala Špela Smo-
lej Milat, je projekt name-
njen tako domačinom, da se 
spomnijo, 'kaj je mama vča-
sih kuhova', kot tudi turi-
stom, ki pridejo v mesto in 

pogosto vprašajo: "Kaj pa se 
tukaj je?"
Ambrož Černe pa je dodal, 
da na ta način znanje o naši 
prehranski dediščini ne le 
zapišemo, ampak tudi pre-
našamo na krožnike ... 
Projekt bodo predstavili v 
sklopu Dnevov evropske 
kulturne dediščine na prire-
ditvi na Stari Savi v soboto, 
25. septembra, ko bodo go-
stinci tudi pripravljali jedi in 
jih v pokušino ponudili obi-
skovalcem. 
Delavska malca je sicer nad-
gradnja projektov Naša kuh-
na in KUHAM DOMAče, ki 
potekata tudi na Jesenicah.

Delavska malca že na jedilnikih
V šestih jeseniških restavracijah je že mogoče naročiti Delavsko malco. To so jedi, ki so jih včasih jedli jeseniški delavci, a se še danes znajdejo na 
domačih jeseniških mizah: od okisanega fržova s kranjsko klobaso, makaronflajša s solato, želodčka s kašo in govnača, ajmohta z vaseršpoclni, jesihflajša 
z jajcem do kljukuše s piščancem, sarm, boranije, pasulja in musake.

Ješprenj s suhimi rebri in šmorn z marmelado iz kmečkega 
turizma Pr' Betel 

Kranjska klobasa in okisan fržov iz Restavracije Kazina 
Jesenice

Suh vratnik in endivija s krompirjem ter zelenjavna župa in 
češplovi knedlni iz Doma Pristava

Ajmoht z vaseršpoclni iz restavracije Turist

Posneli so tudi promocijske filmčke, v katerih so sodelovali učenci turističnih krožkov iz 
projekta Turizmu pomaga lastna glava. / Vse fotografije: Foto Vidmar

Ambrož Černe iz RAGOR-ja in Špela Smolej Milat iz 
Gornjesavskega muzeja Jesenice 

Tenstana jetrca s kruhovim cmokom iz Gostilnice Chilli Pasulj s klobaso iz restavracije Oaza

Sodelujoči gostinci se bodo sami odločali, katere 
jedi iz knjižice bodo ponujali in ob katerih dneh. 
Prav tako ni predpisanih enotnih receptov, 
kuharji jih pripravljajo po lastnih receptih, 
gostinci pa tudi sami določijo ceno takšne malice.
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Maša Likosar

Udeleženke so pripravile 
razstavo domiselnih izdel-
kov – od košar, torbic, okra-
snih posod za shranjevanje 
do preprog–, ki so nastali iz 
odpadkov, kot so plastenke, 
stekleni kozarci, plastične 
vrečke. Z razstavo so želele 
ljudem pokazati načine, 
kako lahko na ustvarjalen 
način ponovno uporabijo 
odpadne materiale. Projekt, 
ki ga LU Jesenice izvaja od 
leta 2019, sicer vključuje 
ženske iz drugih kulturnih 
okolij z jezikovnimi ovira-
mi, ki se trudijo čim bolj 
vklopiti v družbo. 
Skupina, ki je razstavljala, je 
bila že tretja po vrsti in je 
združevala 15 udeleženk iz 
Bosne in Hercegovine, Sever-
ne Makedonije, Zimbabveja 
in Kosova. "Eden izmed cil-
jev projekta je ozavestiti 
lokalno prebivalstvo o 
pomembnih tematikah, 
tokrat smo izbrali varovanje 
okolja," je pojasnila Majda 
Suljanović Hodžić, organiza-

torka izobraževanja odraslih 
na LU Jesenice. Petra Jamar 
Rozman, koordinatorka pro-
jekta z ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, je 
dodala: "Dekleta so nad pro-
gramom navdušena. Viden 
je njihov napredek, zlasti pri 
vključevanju v družbeno oko-
lje, bolj so samostojne in 
samozavestne, marsikatera 
je našla tudi zaposlitev."
Udeleženke so projektno 
idejo, razstavo in potek nje-
nega nastajanja predstavile 

same. Med drugim so prip-
ravile tudi spletno stran in 
brošuro. Ena izmed udele-
ženk Anida Ćeman Numa-
nović iz Bosne in Hercegovi-
ne, ki je v Slovenijo prišla 
pred dvema letoma, nam je 
zaupala: "V sklopu projekta 
sem izboljšala svoje znanje 
slovenščine, sprostila sem se 
in si dovolila govoriti sloven-
sko, do tedaj sem bila nam-
reč prepričana, da nisem 
dovolj vešča komuniciranja v 
slovenskem jeziku. Pridruži-

la sem se tudi zaradi social-
nih stikov, želela sem se 
vključiti v družbo in spoznati 
nove ljudi, kar mi je uspelo." 
Odprtja razstave se je udele-
žil tudi jeseniški podžupan 
Miha Rezar. "Okoljska 
tematika na splošno tako v 
Sloveniji kot Evropi stopa v 
ospredje. Na Jesenicah dob-
ro poznamo težave s smet-
mi, zato me veseli, da ta raz-
stava opominja na nujnost 
ponovne in trajnostne rabe," 
je dejal.

Ustvarile domiselne izdelke
Udeleženke programa Socialna aktivacija Gorenjske, ki ga izvaja Ljudska univerza (LU) Jesenice, so 
julija v avli Občine Jesenice predstavile projekt "Ne-plastiki: Ali so smeti res smeti?".

Udeleženke programa Socialna aktivacija Gorenjske / Foto: Tina Dokl

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, 13. septembra 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.
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SLOVARČEK: ANADIR: pristanišče v južnem Maroku,     CEKAS: upornostna žica,    IPŠA: naša komičarka (Martina),     OSETI: iransko ljudstvo na Kavkazu,
BARBAKAN: stavba, ki varuje vhod,  FERAL: svetilka na plin, TIVAT: mesto v Črni Gori,     STJEPAN: hrv. moško ime,  LEER: mesto v Spodnji Saški

Geslo je DVE MUHI NAENKRAT: OBISK FRIZERKE POTEM 
MALICA. Sponzor je DOMINO in FRIZERSKI STUDIO 
STANKA, Cesta maršala Tita 7, Jesenice. Nagrajenci so: 1. 
dve pici: Barbara Bedene, Jesenice; 2. dva sendviča: Sonja 
Tomazin, Mojstrana; 3. dva hamburgerja: Marija Zalta, Sre-
dnja vas. Za nagrade se oglasite v piceriji DOMINO. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je HDD SIJ ACRONI JESENICE, državni in pokalni prvaki 2020/2021. Podprite naše 'železarje' z obiski 
tekem in nakupom sezonskih vstopnic. Več informacij na spletni strani HDD Jesenice. Podarjajo štiri nagrade: 1. vstopnica 
za ogled domače tekme v mesecu septembru/oktobru, 2. vstopnica za ogled domače tekme z Olimpijo v mesecu septem-
bru/oktobru, 3. navijaški šal HDD Jesenice, 4. igralni dres državnih prvakov 2020/2021.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=V, 2=S, 3=C, 4=N, 5=O, 6=I, 7=T, 8=A, 9=P), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je STOMETRAŠ.

Sudoku s končno rešitvijo

 
             SUDOKU JN15 

 

 
 
                        
   
  
 

7       4    
5   2 9   1    6  
        2   1   
  8 5  3  6  7    
              
6      8  1 9   
   7     5    4 
8     4 1  2 6   
  6     9 3    

Sestavil: Cveto Erman
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Zagorel je zabojnik
Na Jesenicah je zagorel zabojnik za komunalne odpadke. 
Okoliščine kažejo, da gre za namerno dejanje. Policisti po-
stopek vodijo v smeri kaznivega dejanja. Nastala je manjša 
materialna škoda.

Poškodba kolesarke
Huje se je poškodovala kolesarka, ki je padla na kolesarski 
stezi na Jesenicah. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hi-
trost vožnje kolesa.

Padec moškega z viadukta Podmežakla
Policisti so obravnavali padec moškega z viadukta v Podme-
žakli. Okoliščine kažejo, da je šel moški čez ogrado, ne da 
bi preveril, če je varno, in tam stopil v prazno ter padel v 
globino. Posredovali so gasilci, ki so moškega dvignili nazaj 
na viadukt. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo. Je po-
škodovan. Gre za tujca, ki je čakal v zastoju.

Nasilno vedenje v lokalu 
Jeseniški policisti obravnavajo moškega, ki je v gostin-
skem obratu z nasilnim vedenjem do občana kršil javni 
red in mir, pri njem pa preverjajo tudi elemente kršitve 
predpisov o zaščiti živali zaradi spuščenega psa. Poško-
dovan ni bil nihče.

Kriminaliteta
Na območju Jesenic je bilo iz delovnega stroja odtujeno go-
rivo. Na Jesenicah je neznani storilec poškodoval osebni 
avtomobil, in sicer tako, da je v steklo vrgel kamen. Policisti 
so obravnavali tudi poškodbo ključavnice na zabojniku za 
odpadno embalažo, vlom v gostinski obrat, poskus vloma v 
poslovni objekt in prijavo tatvine denarnice iz osebnega av-
tomobila. Obravnavali so tudi vlom v dva avtodoma, stori-
lec je iz enega odtujil torbico. Na Fužinski cesti je bilo vlo-
mljeno v garažo, na Cesti maršala Tita pa v skladišče. Na-
stala je manjša materialna škoda. Na Blejski Dobravi pa je 
bilo vlomljeno v pomožni leseni objekt. Lastniki zaenkrat ne 
pogrešajo ničesar. 

Vandalizem
V zapuščenem objektu na Jesenicah je zagorela pnevmatika. 
Škoda ni nastala, ravno tako ni prišlo do ogrožanja. Policisti 
dejanje obravnavajo kot vandalizem in zbirajo obvestila.
V spominskem parku pa so obravnavali prijavo požara na 
drevesu. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, kdo je stori-
lec. Gre za mladoletnika, ki je pred vrstniki zanetil ogenj. 
Obravnavajo ga zaradi vandalizma in prekrška, s katerim 
bodo zaradi mladoletnosti kršitelja seznanili pristojno 
sodišče.

Kršil je javni red in mir
Na Jesenicah so policisti pridržali moškega, ki je v stanova-
nju pod vplivom alkohola kršil javni red in mir, v intervenci-
ji pa je s kršitvijo nadaljeval. Proti njemu poteka prekrškovni 
postopek. 

Policijska kronika

Izberi si
svoj par
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Urša Peternel

Križemkražem je priljublje-
na črkovna igra, pri kateri 
igralci iz naključno izbranih 
črk na posebni igralni plošči 
sestavljajo čim daljše bese-
de. Igra ima privržence tudi 
na Jesenicah, igrajo pod 
okriljem Ljudske univerze 
Jesenice in Društva upoko-
jencev Jesenice. 
V času karantene so igrali 
na spletu, organizirali so 
celo spletni turnir križem-

kražma. Po sprostitvi ukre-
pov so se ponovno začeli 
srečevati v živo, konec julija 
pa so pripravili tudi zaključ-
ni turnir s podelitvijo di-
plom in prijetnim druže-
njem ter sladkanjem s Con-
ditusovimi kremšnitami 
Pri Jurču na Blejski Dobra-
vi. 
Sodelovalo je petnajst igral-
cev, ki so odigrali trideset 
partij. Zmagovalka turnirja 
je postala Marica Ferlan iz 
Domžal, drugo in tretje me-

sto pa sta si delili Mirjam 
Pestotnik in Nataša Kostič z 
Jesenic.
Kot so povedali, k sodelova-
nju pri tej zanimivi umski 
vadbi vabijo tudi nove igral-
ce, ki se jim lahko pridruži-
jo vsak ponedeljek od 10. do 
12. ure v prostorih Ljudske 
univerze Jesenice.
Člani jeseniške sekcije so 
včlanjeni tudi v slovensko 
društvo Križemkražem, ki je 
letos zabeležilo že dvajsetle-
tnico delovanja.

K igri Križemkražem 
vabijo nove igralce
Na Jesenicah se že vrsto let družijo ljubitelji črkovne igre Križemkražem. 

Torek, 7. september
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 9. september
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna 
vsebina

Muzej Kosova graščina, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Petek, 10. september
Tradicionalni piknik članov DU Javornik - Koroška Bela

Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, ob 11. uri

Ponedeljek, 13. september
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja 

Dom Društva upokojencev Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri 

Torek, 14. september
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Sreda, 15. september
PARADA UČENJA – predstavitev glasbil in plesa, glasbena 
stojnica, kratki nastopi učencev

Na muzejskem območju Stara Sava od 14. do 18. ure

Četrtek, 16. september
DEKD 2021: Hrana, muzejski večer z vodenjem po 
fotografski razstavi in s predstavitvijo knjižice Delavska 
malca (GMJ, FDJ, RAGOR in MDJ)

Muzej Kosova graščina, ob 18.00

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE

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

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

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je ponovno odprt v popoldanskem času, od 13. do 19. 
ure. Od 13. do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa navedene 
aktivnosti:

vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre,

vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre,

vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevne-
ga centra.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave risb »V 
DOMIŠLJIJI« Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih in 
črn-belih tehnik. Razstava je nastala tudi z dolgoletnim zglednim so-
delovanjem s Srednjo šolo Jesenice.

BANKETNA DVORANA KOLPERN 
Kako smo na Jesenicah doživljali osamosvajanje Slovenije, medinsti-
tucionalna razstava Ljudske univerze Jesenice, Občinske knjižnice 
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času 
javnih prireditev v Banketni dvorani.

Razstava bo na ogled do 1. 10. 2021

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna vsebina 
(videoigra)

torek–petek 10.00–12.00 in 16.00–18.00, ob predhodni najavi na 
foto@gmj.si, 04 583 35 06 tudi izven urnika. Nova video igra bo obi-
skovalcem na voljo od 9. 9. 2021 dalje.

Hrana, gostujoča fotografska razstava ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine

torek–petek 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Razstava bo na ogled do 29. 10. 2021.

FOTOGALERIJA FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JESENICE
Urbane sledi, fotografska razstava Barbare Toman in Gabra Koširja, 
članov Fotografskega društva Jesenice, na ogled do 21. septembra

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Dogodki od 3. septembra do  
17. septembra 

V četrtek, 16. septembra, bo v Muzju Kosova graščina 
potekal muzejski večer z vodenjem po fotografski razstavi 
Hrana in s predstavitvijo knjižice Delavska malca.
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 NA VSE!
*

SAMO do 30. 9. 2021

-15 %

OTVORITEV
NOVE POSLOVALNICE NA

JESENICAH!
SUPERNOVA MERCATOR

*Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Popust velja do 30. 9. 2021. Velja samo v poslovalnici Optika Clarus Jesenice.

Darilo ob
nakupu

+

AKCIJA!

IZDELAVA:
Montaža, brušenje, 
centriranje in obdelovanje 
s trodimenzionalno 
vodenim optičnim
strojem. 
22 €

ETUI ZA OČALA:
2 €

KRPICA in SPREJ ZA 
ČIŠČENJE:
1 € + 2 € = 3 €

IZMERA DIOPTRIJE:
30 €

CLARUS OKVIR:
Izbirate lahko med 
bogatim naborom zelo 
trpežnih modnih in 
klasičnih modelov z 
gibljivimi ročkami.
56 €

CLARUS STEKLA:
15 % tanjša in 45 % lažja 
stekelca s trdim slojem, 
12-slojnim santirefleksom, 
hidrofobnim slojem za 
čiščenje in elektromagnetno 
zaščito za računalniški in 
televizijski zaslon ter UV A in 
B zaščito. 
20 € x 2 = 40 €

PAKET ZA DOBER VID 

cena: 153 €

KOMPLET OČALA
v Optiki Clarus SAMO

99€
v paketu za dober vid prejmete:

PAKET ZA DOBER VID 

Na Jesenicah odpiramo 
NOVO poslovalnico Optike Clarus 

v kateri se lahko pohvalimo s pestro izbiro 
korekcijskih in sončnih očal ter drugih 
optičnih pripomočkov. Vaš nakup bo 

udoben ter varen, izbirate pa lahko med 
ženskimi, moškimi, otroškimi in športnimi 

očali. Vabljeni tudi v naše polno opremljene 
sobe za meritev dioptrije, v katerih bomo za 

vaše oči zelo lepo poskrbeli mi, 
specialisti na svojem področju.

Vabljeni v 
Optiko Clarus 

Jesenice!

Nataša Jakelj
Prodajalec – optik

030 450 026Tel.:

NAROČITE SE NA
IZMERO DIOPTRIJE 

- JESENICE -

OTVORITVENI POPUSTIOTVORITVENI POPUSTI

CENA: 99 €

-15 %

84,15 €

CENA: 139 €

118,15 €

CENA: 149 €

126,65 €

-15 %

-15 %

PLANETA D.O.O. LJUBLJANA, GRŠKA ULICA 13, LJUBLJANA


