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OBČINSKE NOVICE

Otroci v vrtcu, dela pa 
še potekajo
V jeseniškem vrtcu Angelce 
Ocepek energetska sanacija 
še ni zaključena, saj prihaja 
do zamud pri dobavi mate-
rialov.
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OBČINSKE NOVICE

Zamude vlakov od 
Jesenic do Ljubljane
Na prenovljeni gorenjski 
progi med Jesenicami in Kra-
njem prihaja do velikih za-
mud. Hitrost vožnje vlakov 
je namreč na odsekih omeje-
na na 30 kilometrov na uro.
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KULTURA

Gledališki abonma  
tudi za bone
Direktorica gledališča Branka 
Smole drži pesti, da bo sezo-
na potekala s čim manj ome-
jitvami in da bodo obiskoval-
ci dobili košarico gledaliških 
in glasbenih poslastic.
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MLADI

Na domu se šolajo 
trije učenci
V letošnjem šolskem letu 
imajo tri učence, ki se šolajo 
na domu, samo na eni jese-
niški šoli, to je Osnovni šoli 
Koroška Bela.
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Poletne 
radosti  
v Pinei 
Pri ZDPM Jesenice so 
uspešno zaključili 
poletno sezono v 
otroškem letovišču Pinea 
pri Novigradu.
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Hitri in drzni 
drveli do 
deponije
Hrušica je gostila prvo 
avtomobilistično tekmovanje,  
na katerem je sodelovalo 
sedemdeset amaterskih voznikov 
s svojimi jeklenimi konjički.
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Urša Peternel

V času od 30. avgusta do 5. 
septembra je potekalo glaso-
vanje o projektnih predlogih 
v sklopu prvega participativ-
nega proračuna občine Jese-
nice JES odločam. Od 56 
projektnih predlogov, ki so 
izpolnjevali prej določena 
merila participativnega pro-
računa in so se tako uvrstili 
na glasovanje, je bilo izgla-
sovanih 21 projektov. Te bo 
Občina Jesenice izvedla v 
letih 2022 in 2023. 
Župan Blaž Račič je vse pro-
jekte, ki so se uvrstili na gla-
sovanje, pohvalil: »Za nas je 
to pomembno sporočilo, saj 
smo na ta način spoznali, 
katere so potrebe krajanov 
posameznih lokalnih okolij, 
in to so za nas vse dragoce-
ne informacije. Vesel sem 
tudi odziva naših občank in 
občanov, saj si želimo, da bi 
bili ti aktivni državljani, in 
prav spodbujanje tega aktiv-
nega državljanstva je bil 
eden od namenov tega pro-
jekta. Izvedli bomo vse pro-
jekte, ki so bili potrjeni na 
glasovanju, in želim si, da 
bomo v prihodnje, ko bomo 
ponovno organizirali ta pro-
jekt, čez dve leti, prejeli še 

več predlogov in bo udelež-
ba še boljša. Na ta način 
bomo občankam in obča-
nom poslali pomembno 
sporočilo, da je njihovo so-
delovanje v projektu vredno 
in pomembno.« 
V dveh letih bo za izglasova-
ne projekte na voljo 280 ti-
soč evrov, po 40 tisoč v vsaki 
krajevni skupnosti. 
Od 17.502 upravičencev je za 
predloge glasovalo 2419 

upravičencev, torej 13,82 od-
stotka. Najnižjo udeležbo so 
zabeležili v KS Plavž (3,73 od-
stotka) in KS Podmežakla 
(7,35 odstotka), najvišjo pa v 
KS Planina pod Golico (57,42 
odstotka) in KS Blejska Do-
brava (32,57 odstotka). 
Župan Račič je bil z udelež-
bo občanov v projektu zado-
voljen: »V nekaterih krajev-
nih skupnostih je bila ude-
ležba precej zadovoljiva, v 

določenih krajevnih sku-
pnostih pa obstaja še nekaj 
rezerv za v prihodnje. Na 
splošno smo z odzivom na 
projekt, ki smo se ga lotili 
prvič, lahko kar zadovoljni, 
hkrati pa je to tudi pomemb-
na spodbuda za vse nas, naj 
tovrstni projekt tudi v 
prihod nje nadaljujemo.«
O tem, kateri projekti so 
bili izglasovani, pišemo na 
strani 2.

Izglasovanih 
enaindvajset projektov
V sklopu prvega participativnega proračuna JES odločam bo v naslednjih dveh letih izvedenih 
enaindvajset projektov, ki so jih izglasovali občani.

Eden od izglasovanih projektov v KS Hrušica je tudi ureditev sredinskega otoka v krožišču. 

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice naročanje na cepljenje 
ni potrebno. Na cepljenje do-
datno vabijo tudi osebe, ki se 
prijavijo na portalu zVEM. 
Vhod na cepilno mesto je z 
zadnje strani zdravstvenega 
doma. Do konca septembra 
so razpisani termini ceplje-
nja s cepivi Janssen proizva-
jalca Johnson&Johnson ter 
Comirnaty proizvajalca Pfi-
zer-BioNTech (v tabeli).
Cepijo tudi otroke, starejše od 
dvanajst let. Otroci med dva-
najstim in petnajstim letom 
se morajo cepljenja udeležiti 
v spremstvu staršev zaradi 
podpisa izjave o cepljenju. 

Kot pojasnjujejo v Cepilnem 
centru Jesenice, člani Posve-
tovalne skupine za cepljenje 
priporočajo uporabo tretjega 
odmerka težko imunsko 
oslabljenim, stanovalcem 
domov za starejše, starim 
sedemdeset let in več ter po-
sebej ranljivim kroničnim 
bolnikom ne glede na sta-
rost. S tretjim, poživitvenim 
odmerkom se lahko cepijo 
tudi vsi drugi, če tako želijo 
(izpolniti morajo izjavo). Za 
tretji odmerek se uporabi 
mRNA cepivo, to je proizva-
jalcev PfizerBioNTech in 
Moderna. Priporočen pre-
sledek med osnovnim cep-
ljenjem in tretjim odmer-
kom je šest mesecev.

Termini cepljenja 
brez naročanja

ZD JESENICE, vhod zadaj

Janssen (Johnson&Johnson)

Četrtek, 23. 9. 2021 od 14. do 16. ure

Četrtek, 30. 9. 2021 od 14. do 16. ure

Comirnaty (Pfizer)

Četrtek, 23. 9. 2021 od 16. do 20. ure

Petek, 24. 9. 2021 od 14. do 16. ure

Četrtek, 30. 9. 2021 od 16. do 20. ure
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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. 

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    
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Urša Peternel

Energetska sanacija enote 
vrtca Angelce Ocepek na 
Jesenicah kljub drugačnim 
načrtom še ni zaključena. 
Kot so sporočili z Občine 
Jesenice, so načrtovali, da se 
bodo otroci s septembrom 
vrnili v popolnoma obnov-
ljene prostore enote, zahtev-
na in obsežna energetska 
sanacija objekta pa trenutno 
še vedno poteka. 
»Razlog je problematično 
stanje na (tako sloven-
skem kot mednarodnem) 
trgu surovin in materia-
lov, zaradi česar prihaja do 
zamud pri dobavi potreb-
nih materialov, na katere 

niti izvajalec niti občina 
ne moreta vplivati,« so 
pojasnili.
V sklopu energetske sana-
cije bodo izolirali streho in 
fasado, zamenjali okna in 
zunanja vrata, uredili ogre-
vanje in prezračevanje in 
n a m e s t i l i  v a r č n e j š a 
LED-svetila. Vrednost del 
znaša približno milijon 
evrov. 
»Izvajalcu je kljub proble-
matičnemu stanju že uspe-
lo izvesti izolacijo strehe in 
precejšnji del izolacije fasa-
de, izvedena so dela na 
ogrevalnem sistemu in pre-

zračevanju ter elektro insta-
lacijah, prav tako so monti-
rana okna v enajstih igral-
nicah od skupno petnajstih 
in v kuhinji ter določenih 
servisnih prostorih na 
severni strani vrtca,« so 
pojasnili na Občini Jeseni-
ce. Kot so zagotovili, bodo 
dela v igralnicah zaključena 
do te nedelje, na glavnem 
vhodu in v nekaterih servis-
nih prostorih pa prihodnji 
teden. Skupaj z izvajalcem 
se trudijo, da bodo vsa dela 
dokončana čim prej, starše 
in zaposlene pa prosijo za 
razumevanje.

Otroci v vrtcu, dela 
pa še potekajo
V jeseniškem vrtcu Angelce Ocepek so se dela zaradi zamud pri dobavi materialov zavlekla, 
predvidoma bodo zaključena prihodnji teden. Večina igralnic ima že nameščena nova okna.

Prva dva dneva v dveh igralnicah še niso bila 
vgrajena stekla, na kar so opozorili nekateri 
starši. Ena od mamic je zapisala: »Glede na to, da 
je zjutraj okoli sedem stopinj, ne vem, kaj so 
razmišljali, da so sploh odprli vrtec, ki ima 
polivinil namesto oken ...« Na Občini Jesenice so 
potrdili, da je bil zaradi zamude pri dobavi stekel v 
sredinskem delu dveh igralnic res začasno vgrajen 
nadomestni material, a poudarjajo, da to ni 
vplivalo na normalno uporabo prostorov in varnost 
ter udobje otrok. Zavrnili so očitke, da je otroke 
zaradi tega zeblo. V četrtek, 2. septembra, so sicer 
tudi v omenjeni dve igralnici že vgradili stekla.

V KS Blejska Dobrava so bili 
izglasovani trije projekti, in 
sicer namestitev svetlobnih 
opozorilnih tabel za merje-
nje hitrosti na Kočni v vred-
nosti 5000 evrov, ureditev 
in preplastitev igrišča na 
Kočni v vrednosti 18 tisoč 
evrov ter vzpostavitev cone 
30 in ureditev javne razsvet-
ljave med Sumido in poko-
pališčem v vrednosti 7000 
evrov. V KS Slovenski Javor-
nik - Koroška Bela je bil 
izglasovan je projekt posta-
vitve novih igral ob Domu 
Pristava v Javorniškem Rov-
tu v vrednosti 10.000 evrov, 
preureditev degradiranih 
teniških igrišč na Kresu v 
vrednosti 20 tisoč evrov in 
postavitev avtobusne nad-
strešnice ob glavni cesti 
Koroška Bela–Kranjska 
Gora pod Črnim mostom v 
vrednosti 10 tisoč evrov.

V KS Podmežakla so bili 
izglasovani štirje projekti: 
obnova Poti na Špico v vre-
dnosti 10 tisoč evrov, izved-
ba projekta Šport za zabavo 
v vrednosti 20 tisoč evrov ter 
osvetlitev in označba Her-
manovega mostu v vrednos-
ti 5000 evrov.

V KS Sava so občani izgla-
sovali tri predloge, ki bodo 
izvedeni: postavitev urba-
nih klopc na Čufarjevem 
trgu v vrednosti 10 tisoč 
evrov, ureditev talnih iger 
na Čufarjevem trgu v vred-
nosti 7500 evrov, največji 
pa bo projekt obnove južne 

fasade stavbe Gledališča 
Toneta Čufarja v vrednosti 
20 tisoč evrov.
V KS Plavž bosta izvedena 
dva projekta, ki sta bila 
izglasovana, in sicer postavi-
tev kolesarskega poligona 
( t a k o  i m e n o v a n e g a 
pump-track) v vrednosti 20 
tisoč evrov in postavitev 
ograj okrog otroških igrišč 
Pika, Biba in Tim v vredno-
sti 20 tisoč evrov.
V KS Planina pod Golico sta 
bila izglasovana dva projek-
ta, in sicer asfaltiranje 
makadamskega odseka na 
Prihodih iz smeri transfor-
matorja v vrednosti 18 tisoč 
evrov in postavitev priredit-
venega nadstreška pod gasil-
skim domom v vrednosti 20 
tisoč evrov.
V KS Hrušica pa bodo izve-
dli štiri projekte, to so: pos-
tavitev označb na parkirišču 
ob progi (nasproti Hrušice 
53) v vrednosti 2000 evrov, 
ureditev dovozne ceste do 
kulturnega doma Hrušica v 
vrednosti 12 tisoč evrov, ure-
ditev sredinskega otoka kro-
žišča na Hrušici v vrednosti 
5000 evrov ter ureditev 
odvoda meteorne vode v 
naselju Republika v vredno-
sti 20 tisoč evrov.

Izglasovanih 
enaindvajset projektov
1. stran

Pod sloganom iz naslova se 
je včeraj začel letošnji Evrop-
ski teden mobilnosti, ki se 
mu tudi v letošnjem letu 
osmič zapored pridružuje-
mo v občini Jesenice. S 
sodelovanjem v projektu 
Evropski teden mobilnosti v 
občini Jesenice želimo poka-
zati, da se zavedamo izzivov 
na področju mobilnosti in 
da se aktivno vključujemo v 
te dejavnosti. Cilj vseh aktiv-
nosti je, da spremenimo 
svoje potovalne navade (v 
službo, šolo, po opravkih, na 
dopust …) in tako naredimo 
na eni strani veliko uslugo 
planetu, na katerem živimo, 
na drugi strani pa naredimo 
uslugo tudi sebi in svojemu 
zdravju.
Kot so zapisali snovalci pro-
jekta na spletni strani Evrop-
skega tedna mobilnosti, se 
slogan Živi zdravo. Potuj 
trajnostno. opira na raziska-
ve potovalnih navad, ki 
kažejo močno povezavo 
(korelacijo) med potencia-
lom za spreminjanje poto-
valnih navad in zdravjem. 
Dodali so, da je potreba po 
gibanju na prostem zaradi 
posledic pandemije lani 
izdatno narasla, in še ugoto-
vili, da odločitev za aktivne 
oblike mobilnosti prinaša 

izjemne koristi za posamez-
nike. Z njimi ne prispemo 
le do cilja poti, temveč hkra-
ti pokrijemo dnevno potre-
bo po gibanju, izboljšamo 
možganske funkcije ter kre-
pimo kondicijo in imunski 
sistem, so zapisali. To so 
dobri argumenti, ki si jih 
velja zapomniti.
Globalno segrevanje ozračja, 
h kateremu izdatno prispeva 
tudi promet, vpliva na vse 
prebivalce tega planeta in 
zato je ne le prav, ampak celo 
nujno, da skupaj spremeni-
mo potovalne navade. Ko k 
temu dodamo še zdravje, ki 
je ena najpomembnejših vre-
dnot, je odločitev za trajnost-
no mobilnost lahko prava 
rešitev. Je pa res, da spre-
memba potovalnih navad za 
sabo potegne tudi druge 
spremembe v življenju. Če se 
odpravimo na pot z javnim 
prevozom, potovanje lahko 
traja nekoliko dlje, kar pome-
ni, da je treba prej od doma 
ali da smo kasneje doma. 
Vprašanje, ki se pri tem pos-
tavi kar samo od sebe, je, ali 
nam življenjski ritem sploh 
omogoča takšne spremembe. 
Izziv je zagotovo zahteven.
Letos poleti smo se v občini 
Jesenice soočili z izjemnim 

pritiskom prometa na naše 
(lokalne) ceste. Slaba volja 
med domačini je razumlji-
va. Nikakor tolažbe ne more-
mo iskati v dejstvu, da nis-
mo edini, ki se soočamo s 
preobremenjenostjo cest, pa 
vendar lahko na ta način na 
lastni koži občutimo pritisk, 
ki ga promet predstavlja za 
okolje. V prometu smo tako 
ali drugače udeleženi vsi, 
enkrat kot vozniki, ujeti v 
poletnih kolonah, drugič kot 
domačini, ki jih gneča na 
cestah spravlja v slabo voljo. 
Slaba volja nam ob zastojih 
na cestah ne pomaga prav 
dosti, lahko pa nas zastoji 
spodbudijo k razmisleku, ali 
lahko domačini kaj naredi-
mo drugače. Vsi napori 

redarjev, policije, upravljav-
cev cest so bili letos poleti 
enostavno premalo, da tran-
zitni promet ne bi bistveno 
vplival na življenje v mestu. 
Tako kot obsežne padavine 
povzročijo razlivanje vode 
izven rečnih strug in popla-
ve, tako tudi tranzitni pro-
met turistov v poletnih koni-
cah 'prestopi bregove in 
poplavi' naše ceste. Ob 
Evropskem tednu mobilno-
sti in v luči poletnih zastojev 
si tako želim, da bomo raz-
mislili o spremembi poto-
valnih navad.
Možnosti za trajnostno 
mobilnost je več, številni 
med nami pa jih že izkoriš-
čajo kot pešci, kolesarji, pot-
niki na avtobusih, vlakih 
ipd. Tudi kot turisti smo 
lahko trajnostno mobilni, če 
smo se le pripravljeni usesti 
na vlak ali kolo in na počit-
nice potovati ali pa jih celo 
doživeti nekoliko drugače, 
kot jih preživljamo sicer. Na 
vsakemu izmed nas je torej 
odločitev, ali bomo svoje 
potovalne (mobilnostne) 
navade prilagodili okolišči-
nam. Razlogov je, kot reče-
no, več kot dovolj, ne le v 
obdobju trajanja Evropskega 
tedna mobilnosti.

Živi zdravo. Potuj 
trajnostno.

Letos poleti smo se v občini Jesenice soočili z 
izjemnim pritiskom prometa na naše (lokalne) 
ceste. Slaba volja med domačini je razumljiva. 
Nikakor tolažbe ne moremo iskati v dejstvu, da 
nismo edini, ki se soočamo s 
preobremenjenostjo cest, pa vendar lahko na ta 
način na lastni koži občutimo pritisk, ki ga 
promet predstavlja za okolje.

Župan Blaž Račič

Eden od izglasovanih projektov je tudi postavitev urbanih 
klopc in ureditev talnih iger na Trgu Toneta Čufarja. 
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Z novim šolskim letom in sprejetim 
Odlokom o načinu izpolnjevanja po-
goja prebolevnosti, cepljenja in te-
stiranja za zajezitev okužb z virusom 
SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 142/2021), 
ki velja od 6. 9. 2021 dalje, je nastalo 
več odpadkov, ki nastanejo po izve-
denem samotestiranju.
Odpadke pri izvajanju prostovoljne-
ga samotestiranja na SARS-CoV-2 
(uporabljene robčke, testne materi-
ale) ter odpadke od čiščenja prosto-
rov (krpe za enkratno uporabo) je 
treba odložiti v plastično vrečko za 
smeti in jo, ko je polna, tesno zave-
zati. Vsebina se ne tlači, odpadkov 
se po odlaganju ne dotika več. Vreč-
ko je treba namestiti v drugo pla-
stično vrečko za smeti, jo tesno za-
vezati ter označiti. Vrečka se hrani 
ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni 
dostopna otrokom. Preden se od-
loži v zabojnik za mešane komu-
nalne odpadke (zelen zabojnik), 
se ločeno hrani najmanj 72 ur. Na-

polnjenih in označenih vreč z od-
padki od samotestiranja naj se ne 
odpira (vir: e-Okolje). Ravno tako se 
ravna tudi z odpadki oseb, ki imajo 
potrjeno okužbo oziroma so zaradi 
suma na okužbo v domači oskrbi.
Zaščitne maske in rokavice za en-
kratno uporabo ter robčke za razku-
ževanje površin in rok odlagamo v 
zabojnik za mešane komunalne od-
padke (zelen zabojnik), in ne v za-
bojnike za ločeno zbiranje odpad-

kov. Naj vas spomnimo, da zaščitne 
opreme in čistilnih robčkov nikakor 
ne smemo splakovati v straniščno 
školjko.
V skrbi preprečitve ponovnih iz-
bruhov okužb in širjenja okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 v 
podjetju JEKO, d. o. o., uporabni-
ke prosimo, da se za komunikaci-
jo odločijo raje po elektronski po-
šti, klasični pošti ali telefonu.

Odpadki pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2

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,
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Urša Peternel

GZS – Regionalna zbornica 
Gorenjska je podelila pri-
znanja najboljšim inovaci-
jam v regiji. Med njimi je 
tudi letos največje jeseniško 

podjetje SIJ Acroni, ki je 
prejelo zlato priznanje za 
inovacijo Razvoj nove vrste 
jekla za električna vozila 
EV22AL1. V ekipi, ki je raz-
vila inovacijo, so Ermina 
Pašić, Anica Pesjak, Stani-
slav Jakelj, Roman Robič, 
Janez Katnik, Martin Je-
ram, Igor Smolej, Anton 
Jaklič, Zmago Jeraj in Moj-
ca Smolej.

"Z inovacijo se družba SIJ 
Acroni odločno usmerja na 
obetavne in hitro rastoče 
trge neorientiranih ploče-
vin. Uspešno so zaključili 
drugi sklop poglavja razvoja 
izdelkov zahtevnejših speci-

alnih neorientiranih elektro 
pločevin za vgradnjo v po-
gonske motorje električnih 
in hibridnih vozil, ki jih 
odlikujejo znatno izboljšane 
elektromagnetne lastnosti. 
Razvoj novega jekla velja za 
eno od pomembnih usmeri-
tev znotraj strateških smer-
nic razvoja hladno valjanega 
programa v SIJ Acroni, saj 
so izboljšali končni izplen 

materiala, znižali stroške iz-
delave in obenem postavili 
novo stabilno platformo za 
nadaljnji razvoj najzahtev-
nejših končnih neorientira-
nih pločevin," so zapisali v 
obrazložitvi.

Jeseniško podjetje pa je po-
leg zlatega prejelo še eno pri-
znanje, in sicer bronasto, za 
inovacijo Razvoj in vpeljava 
lastne realno-časovne mobil-
ne storitve. Avtorji inovacije 
so Aljoša Vister, Jure Siega 
in Aleks Kobentar.
"V podjetju so razvili in vpe-
ljali novo informacijsko ar-
hitekturo za razvoj informa-
cijskih rešitev v oblaku. 

Nova platforma za mobilne 
storitve z uporabo najbolj-
ših praks razvoja omogoča 
avtomatiziran in hiter ra-
zvoj novih informacijskih 
rešitev, skladnih s poslovno 
strategijo organizacije. 

Prednosti z vidika uporab-
nika so boljša uporabniška 
izkušnja, preglednejši upo-
rabniški vmesnik, enostav-
na uporaba, hitra ter zane-
sljiva odzivnost mobilne 
naprave s čitalcem črtne 
kode ter možnost hitrega 
prilagajanja vseh delov pro-
grama glede na želje upo-
rabnika," so zapisali v pred-
stavitvi inovacije.

Novi priznanji za 
Acronijeve inovatorje
Podjetje SIJ Acroni je tudi letos med prejemniki priznanj za najboljše gorenjske inovacije, prejeli so 
zlato in bronasto priznanje za inovaciji v razvoj nove vrste jekla za električna vozila in za razvoj in 
vpeljavo lastne mobilne storitve.

Nagrajeni inovatorji iz SIJ Acroni / Foto: Borut Žigon

Urša Peternel

Kot vsako leto so v prvih šol-
skih dneh za prometno var-
nost v okolici šol tudi letos 
skrbeli predstavniki Sveta za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Jese-
nice, medobčinskega redar-
stva, policije, prostovoljnih 
gasilskih društev in Zveze 
šoferjev in avtomehanikov. 
Kako je bilo 1. septembra 

poskrbljeno za to, da otroci 
pridejo varno v šole, si je 
ogledal tudi župan Blaž Ra-
čič. Ob tem je dejal: "Vsem 
učencem, dijakom in malim 
'vrtičkarjem' želimo, da bi 
bila vrnitev v šolske klopi in 
igralnice čim manj stresna, 
šolsko leto pa čim bolj nor-
malno in prežeto z novim 
znanjem, izkušnjami in 
tudi nepozabnimi dogodi-
vščinami. Srečno!"

Skupaj za varno 
pot v šolo
Kako je bilo 1. septembra poskrbljeno za to, da 
otroci pridejo varno v šole, si je ogledal tudi 
župan Blaž Račič.

Prvi šolski dan pred OŠ Prežihovega Voranca: župan Blaž 
Račič z ravnateljem Robertom Kerštajnom in predstavniki 
redarstva ter policije
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Urša Peternel

Na nas se je obrnil bralec, ki 
se redno vozi z vlakom na 
relaciji Jesenice–Ljubljana, 
češ da imajo vlaki na tej rela-
ciji stalno zamude, jutranji 
tudi od pol ure do ene ure. 
Podatek smo preverili na 
spletni strani Slovenskih 
železnic, kjer so objavljene 

zamude vlakov, in kot kaže-
jo podatki, na prenovljeni 
gorenjski progi dejansko 
prihaja do precejšnjih 
zamud. Kaj je razlog, smo 
vprašali odgovorne na Slo-
venskih železnicah.
Kot so nam pojasnili, so bila 
na gorenjski progi izvedena 
obsežna investicijska dela 
na železniški infrastrukturi. 
V celoti so prenovili progo 
med Kranjem in Jesenica-
mi, dela pa na odseku med 
Lescami in Jesenicami še 
niso v celoti zaključena. 
Prav zato, ker še vedno pote-
kajo zaključna dela, vlaki 
vozijo z omejeno hitrostjo, 
na določenih odsekih z naj-
več 30 kilometri na uro. »Ob 

dejstvu, da gre za enotirno 
progo, kjer vlaki vozijo v obe 
smeri po enem tiru, to pov-
zroča tudi zamude v potniš-
kem prometu,« so povedali 
na Slovenskih železnicah. 
Do zamud prihaja na odseku 
med Lescami in Jesenicami, 
kar pa seveda vpliva na 
zamude na celotni progi 
med Jesenicami in Ljubljano 
in tudi v obratni smeri. Na 
Slovenskih železnicah priča-
kujejo, da bo v drugi polovici 
tega meseca počasna vožnja 
odpravljena in bodo vlaki 
ponovno vozili brez zamud.

Zamude vlakov od 
Jesenic do Ljubljane
Na prenovljeni gorenjski progi med Jesenicami in Kranjem, po kateri so lokalni vlaki začeli voziti  
23. avgusta, prihaja do velikih zamud. Hitrost vožnje vlakov je namreč na odsekih med Lescami in 
Jesenicami omejena na trideset kilometrov na uro.

Lokalni vlaki med Jesenicami in Ljubljano imajo precejšnje zamude, saj morajo na 
določenih odsekih voziti le s hitrostjo trideset kilometrov na uro.

Na Slovenskih 
železnicah pričakujejo, 
da bo v drugi polovici 
septembra počasna 
vožnja odpravljena in 
bodo vlaki ponovno 
vozili brez večjih 
zamud.

Urša Peternel

Uničevanje cest ob 
prenovi železnice
Občinski svetnik Tomaž 
Tom Mencinger je opozo-
ril, da ob obnovi železniške 
proge tovornjaki obremen-
jujejo cestno infrastrukturo 
na območju občine Jeseni-
ce. Upa, da se je občina 
dogovorila za neko kom-
penzacijo, ker se ta infras-
truktura uničuje. "Po Cesti 
Toneta Tomšiča že pred 6. 
uro zjutraj vozijo tovornjaki 
zelo hitro, tudi na območju 
mimo osnovne šole. Poleg 
tega je v Trebežu nekaj 
tovornjakov, ki sploh niso 
registrirani. Sam je to že 
javil pristojnim službam, je 
pa treba poskrbeti za var-

nost, da ne bo prišlo do kak-
šne nesreče," je opozoril.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, je bil z izvajalcem 
sklenjen Sporazum o dolo-
čitvi obveznosti pri uporabi 
občinskih cest v okviru gra-
dnje objekta Nadgradnja 
glavne železniške proge št. 
20 na odsekih Lesce Bled–
Žirovnica, Žirovnica–Slo-
venski Javornik in Sloven-
ski Javornik–Jesenice. 
Izvajalec se je zavezal, da 
bodo odseki lokalnih cest, 
ki so v uporabi, po končani 
gradnji ustrezno sanirani. 
"Izvajalec bo saniral ceste 
na podlagi dejanskih poš-
kodb, poškodbe se ugotovi-
jo in ovrednotijo na podla-
gi nultega in končnega 
moni tor inga .  Končni 
monitoring poteka v mese-

cu septembru 2021," so 
pojasnili.

Strešniki padajo s stavbe 
Dolika
Občinska svetnica Alma 
Rekić je prenesla opozorilo 
občanov, da s stavbe, v 
kateri je tudi salon Dolik, 
padajo strešniki. Zato je 
dala pobudo, da se to 
območje pregleda in ustre-
zno zavaruje, da ne bo pri-
šlo do nesreče. 
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, je stavba Dolika v 
zasebni lasti. Lastnik je 
pokojni, dediči pa niso zna-
ni. V skladu z zakonom so 
bili pozvani, da se priglasijo 
sodišču. Občina oziroma 
Jeko je v okviru svojih pris-
tojnosti že postavil delno 
zaporo ceste v neposredni 

bližini stavbe zaradi nevar-
nosti padajočih strešnikov. 
O tem, da s strehe padajo 
strešniki, je bila obveščena 
tudi gradbena inšpekcija, so 
dodali.

Parkirišče pod Domom 
Pristava
Občinski svetnik Marko 
Zupančič je izrazil skrb nad 
stanjem novega parkirišča 
pod Domom Pristava v 
Javorniškem Rovtu, skrbi ga 
zlasti vzdrževanje v zim-
skem času. "Parkirišče je 
novo, za ureditev so bila 
namenjena kar znatna sred-
stva, zato ni vseeno, kaj se 
bo dogajalo s parkiriščem," 
je opozoril.
V občinski upravi so pojas-
nili, da je bilo parkirišče pod 
Pristavo urejeno na podlagi 

izdelanega projekta ter 
pogojev, ki sta jih podala 
Zavod za varstvo narave OE 
Kranj ter Zavod za varstvo 
kulturne dediščine OE 
Kranj. "Iz tega razloga par-
kirišče ni asfaltirano, tem-
več je v makadamski izvedbi 
z obrobami iz okroglic. Stri-
njamo se, da je zaradi tega 
potrebno več pozornosti pri 
vzdrževanju. Pobuda bo 
posredovana na Jeko kot 
izvajalcu rednega vzdrževa-
nja in zimske službe," so 
zapisali.

Fontana na Čufarjevem 
trgu
Občinski svetniki Neodvis-
ne liste Za boljše Jesenice so 
postavili vprašanje glede 
vodne fontane na Čufarje-
vem trgu. "Če je vodni ele-

ment dotrajan, naj se ukine 
ali razmisli o obnovi, poso-
dobitvi, morda o menjavi z 
drugačnim elementom," so 
predlagali.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, pri delovanju vod-
ne fontane na Čufarjevem 
trgu nastajajo velike vodne 
izgube na zaprtem siste-
mu, na strojnem delu pa so 
težave pri filtriranju vode. 
Jeko ocenjuje strošek sana-
cije na okrog 100 tisoč 
evrov, pred izvedbo pa bi 
bilo treba tudi izdelati pro-
jektno dokumentaci jo 
sanacijskih del. "V spreje-
tem proračunu za leto 2021 
ni predvidenih sredstev za 
obnovo oziroma posodobi-
tev fontane niti za menjavo 
z drugačnim vodnim ele-
mentom," so zapisali.

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Urša Peternel

»Nismo pričakovali, da 
bomo oddelek za covid 
morali odpreti tako zgodaj 
jeseni,« je povedala vodja 
oddelka za bolnike s covi-
dom-19 v Splošni bolnišnici 
Jesenice Mateja Verdinek, 
potem ko so v začetku prej-
šnjega tedna ponovno odprli 
covidni oddelek. Ta se naha-
ja v modrih zabojnikih na 
zgornjem parkirišču, v njem 
pa je za zdaj dvanajst postelj 
za bolnike s covidom-19. Te 
so napolnili že po nekaj 
dneh, njihovo število pa 
bodo povečevali glede na 
potrebe, do največjega števi-
la 18 postelj na tem oddelku. 
Za zdaj je v načrtu ministrs-
tva za zdravje predvideno, 
da bodo v jeseniški bolnišni-
ci imeli le navadne postelje, 
ne intenzivnih, saj v stavbi 
še vedno potekajo gradbena 
dela, energetska in požarna 
sanacija se sicer zaključuje-
ta, a se hkrati začenja dogra-
ditev oddelka za intenzivno 

terapijo. Obenem bolnišni-
co pesti hudo pomanjkanje 
medicinskih sester oziroma 
zdravstvenih tehnikov, kar 
je prav tako eden od razlo-
gov, zakaj so omejeni pri 
povečevanju števila postelj 
za bolnike s covidom-19. A 
če bo treba in bo tako odloči-
lo ministrstvo, bodo skušali 
zagotoviti največ štiri inten-
zivne postelje in dodatno 
povečali kapacitete za poste-
lje na običajnih oddelkih, je 
povedala Mateja Verdinek, 
ki ne more skriti zaskrblje-
nosti, kaj že tako preutruje-
ne zdravstvene delavce čaka 
v prihajajočih tednih in 
mesecih. »Osem mesecev 
sem delala z bolniki s covi-
dom-19 in glede na to, kaj 
smo videli v tem času, si 
nihče od nas ni želel ponovi-
tve,« je dejala zdravnica, ki 
je ponovno opozorila na 
nujnost cepljenja in spošto-
vanje preventivnih ukrepov, 
kot so vzdrževanje razdalje, 
nošnja zaščitnih mask in 
razkuževanje rok.

Ponovno odprli 
covidni oddelek
V Splošni bolnišnici Jesenice imajo za zdaj 
dvanajst navadnih postelj za bolnike s covidom-19.

Na oddelku za zdaj delajo štirje zdravniki, štiri diplomirane 
medicinske sestre in šest srednjih medicinskih sester 
oziroma zdravstvenih tehnikov. / Foto: Gorazd Kavčič Železniška postaja Jesenice
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Janko Rabič

V krajevni skupnosti Javor-
nik- Koroška Bela vsako leto 
v začetku septembra z raz-
ličnimi prireditvami, sreča-
nji in drugimi dogodki obu-
dijo spomin na pet domačih 

mladih fantov, ki so med 
narodnoosvobodilnim bo-
jem padli kot talci. Že drugo 
leto zapored se prilagajajo 
aktualnim ukrepom glede 
preprečevanja širjenja koro-
navirusa. Zaradi ponovne 
slabše epidemiološke slike 
so odpovedali osrednjo pri-
reditev na Pristavi v Javorni-
škem Rovtu, ostale so izve-
dli v manjšem obsegu. 
Predsednik sveta KS Matej 
Brus, podpredsednik Marko 

Zupančič ter predsednik 
Občinskega odbora ZZB za 
vrednote NOB Jesenice Izi-
dor Podgornik ter s krajevne 
borčevske organizacije Albi-
na Repinc so položili venec 
k spomeniku padlih talcev 
na Koroški Beli. 

V razstavnem salonu v Kul-
turnem domu na Sloven-
skem Javorniku je do 24. 
septembra vsak dan od 16. 
do 21. ure na ogled fotograf-
ska razstava avtorja Marka 
Burnika z naslovom Brez 
vizualnega hrupa. Domači 
avtor s Koroške Bele, ki je 
član Fotografskega društva 
Jesenice, se je odločil za za-
nimiv prikaz pogledov skozi 
fotografski objektiv, pove-
zan s človekovim bivalnim 

okoljem in odnosom do nje-
ga. Prvi del obsega portrete 
ptic z lepim čistim ozadjem, 
drugi del fotografij pa prika-
zuje degradacijo okolja zara-
di potreb človeka po bakru 
in zlatu. 

Člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Javorniški 
Rovt so na vaji preverjali 
opremo in usposobljenost 
pri nalogah ob posredova-
njih. 
Člani Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela so 
pripravili turnir moških in 
ženskih ekip v balinanju. 
Nastopile so štiri društvene 
ekipe ter ekipe s Hrušice in 
iz Zasipa. Pri moških je 
prvo mesto osvojila prva 
društvena ekipa, ki je nasto-
pila v postavi: Marjan Paj-
sar, Zlatko Marinkovski, 
Franci Terseglav in Franc 
Divjak. Pri ženskah je zma-
gala ekipa Društva diabeti-
kov Jesenice v postavi: Albi-
na Fülle, Sonja Rozman in 
Dora Trampuš. Za prijetno 
popestritev in lep aplavz 
zbranih je na razglasitvi po-
skrbela tekmovalka s Hruši-
ce Sonja Srna, ki je posebej 
za turnir napisala pesem. 
Svoj program so k septem-
brskim prireditvam dodali 
tudi pri Društvu za telesno 
vzgojo Partizan Javornik - 
Koroška Bela.

Praznično, a brez 
osrednje prireditve
Zaradi ponovne slabše epidemiološke slike so v KS Slovenski Javornik - Koroška Bela odpovedali 
osrednjo prireditev na Pristavi v Javorniškem Rovtu, ostale pa so izvedli v manjšem obsegu. 

Polaganje venca k spomeniku padlih talcev na Koroški Beli

Člani Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela so pripravili turnir moških in ženskih 
ekip v balinanju.

Fotografska razstava avtorja Marka Burnika z naslovom 
Brez vizualnega hrupa

Urša Peternel

V sklopu projekta izgradnje 
druge cevi predora Karavan-
ke je Dars zgradil tudi nov 
most čez Savo Dolinko na 
lokalni cesti na Hrušici. Se-
danji most je namreč dotra-
jan in poškodovan in ga bodo 
v nadaljevanju porušili. Novi 
most so pred dnevi že odprli, 
po porušenju starega mostu 

pa bodo uredili še brežine 
Save na tem območju.
Investitor je Dars, ki bo v 
sklopu gradnje vzhodne 
predorske cevi zgradil tudi 
nov most oziroma viadukt 
čez Savo Dolinko na avtoce-
sti in dogradil še 620 me-
trov avtoceste od predorske 
cevi do cestninske postaje 
Hrušica, ta odsek bo postal 
štiripasovnica.

Novi most čez Savo 
na Hrušici

Novi most so zgradili ob starem in ga pred dnevi že odprli 
za promet. Stari most bodo podrli. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

V bližini novega mostu čez 
Savo Dolinko na Hrušici je 
makadamska cesta, ki ob 
Savi vodi od Elima proti Be-
tonarni Sava. Cesto je moč-
no obremenjena s tovornim 
prometom, zaradi maka-
damske podlage pa prihaja 
do prašenja, ki že dalj časa 
moti Hrušičane. Na pobudo 
Občine Jesenice je država 
leta 2020 cesto prenesla na 
lokalno skupnost.
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, je bila to edina mo-
žnost, da občina pristopi k 
reševanju omenjene težave 
v smislu urejanja ceste ali 
prometa na njej. 
"Da bi težavo prašenja od-
pravili, je Občina Jesenice 
vodila dialog z uporabniki 
ceste, ki cesto uporabljajo za 
tovorni promet, a z njimi 

ustreznega dogovora glede 
protiprašne ureditve oziro-
ma asfaltiranja ceste ni mo-
gla doseči," so pojasnili. Žu-
pan Blaž Račič je zato pred 
dnevi izdal sklep o prepovedi 
prometa na omenjeni cesti 
za vsa motorna vozila, razen 
za vozila gospodarskih jav-
nih služb, kolesarje in pešce. 
"Tovorni promet namreč z 
odprtjem novega mostu lah-
ko poteka na način, da ne 
poteka čez makadamsko ce-
sto, hkrati pa ob uporabi no-
vega mostu ne obremenjuje 
glavnih cest skozi mesto. 
Ustrezni prometni znaki za 
prepoved uporabe ceste 
bodo postavljeni predvido-
ma do konca tega tedna, ko 
se bo začel tudi poostren 
nadzor nad kršitelji. Prepo-
ved uporabe ceste velja do 
nadaljnjega," so sporočili z 
Občine Jesenice.

Cesta od Elima je zaprta 
za motorna vozila
Župan Blaž Račič je izdal sklep o prepovedi 
prometa na makadamski cesti od Elima proti 
Betonarni Sava. 

Makadamska cesta od Elima proti Betonarni Sava je zaprta 
za motorni promet.

Urša Peternel

Občinski svetnik Iztok Per-
garec je občinski upravi po-
stavil vprašanje, koliko po-
tnikov se je v času cvetenja 
narcis ob koncih tedna, ko 
je bila cesta zaprta, z avto-
busi peljalo v Planino pod 

Golico in Javorniški Rovt. 
Krajani, ki se ukvarjajo z 
gostinsko dejavnostjo, deni-
mo na Kmečkem turizmu 
Betel, naj bi namreč opo-
zarjali, da obiskovalcev sko-
raj ni bilo. Kot so pojasnili 
na Občini Jesenice, je bilo v 
času akcije Med narcise z 

busom prepeljanih 2641 
potnikov. "Zaradi neugo-
dnih vremenskih razmer je 
bil sprva predvideni ter-
minski plan podaljšan za 
en vikend, prometni režim 
se je izvajal le dva vikenda, 
a po prvi sezoni izvedbe 
ugotavljamo, da je bil v 

splošnem projekt dobro 
sprejet med obiskovalci kot 
tudi med domačini," je v 
poročilo zapisal vodja pro-
jekta Klemen Klinar z RA-
GOR-ja. So pa na delovnem 
sestanku sodelujočih pri-
pravili predloge nekaterih 
izboljšav za prihodnje leto. 

Koliko ljudi z avtobusi do narcis
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Urša Peternel

Območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
(JSKD) Jesenice je za to jesen 
pripravila pestro ponudbo 
likovnih, fotografskih in lite-
rarnih delavnic in natečajev. 
Večina se jih bo odvijala od 
oktobra do junija prihodnje 
leto, več podrobnosti pa je na 
voljo na spletni in Facebook 
strani JSKD Jesenice. In kaj 
vse ponujajo?

Od fotografskih osnov 
do napredne prakse 
Fotografske delavnice z 
naslovom Od fotografskih 
osnov do napredne prakse 
so namenjene tako začetni-
kom kot tudi tistim, ki digi-
talne fotoaparate (kompakt-
ne ali zrcalno-refleksne) že 
uporabljajo. Pod budnim 
očesom mentorja se bodo 
udeleženci v praksi naučili 
uporabljati osnovne in 
nekatere napredne funkci-
je, ki jih omogočajo digital-
ni fotoaparati (ostrenje, 
uporaba časa osvetlitve, 
zaslonke, občutljivosti tipa-
la ISO, bliskavice). Sezna-
nili se bodo tudi s kompozi-
cijo fotografije in tehnika-
mi fotografiranja posamez-
nih motivov (portreti, 
pokrajina, panorama, giba-
joči objekti, nočna fotogra-
fija). Na koncu bodo prene-

sli fotografije tudi na raču-
nalnik in se naučili osnov-
ne obdelave fotografije.
Program bo mentor prilaga-
jal potrebam, (pred)znanju 
in željam udeležencev. Po 
zaključku izobraževanja v 
juniju 2022 bo sledila tudi 
razstava izbranih del udele-
žencev.
Če izvedba delavnic v živo 
ne bi bila mogoča, bodo 
delavnice izvedli v obliki 
video delavnic.
Mentor je Matjaž Vidmar, ki 
se s fotografijo profesional-
no ukvarja od leta 2006. 
Leta 2014 je odprl svoj foto-
grafski studio na Jesenicah, 
kjer sta z bratom Matjažem 
stopila na samostojno foto-
grafsko pot. Ukvarja se z 
različnimi zvrstmi fotografi-
je: fotografiranje dogodkov, 
izdelkov, studijskih portre-
tov, narave ...

Fotografske osnove
Mladim so namenjene foto-
grafske delavnice z naslo-
vom Fotografske osnove. 
Delavnice so namenjene 
tako začetnikom kot tudi 
tistim, ki digitalne (kompak-
tne in zrcalno-refleksne) in 
mobilne fotoaparate že upo-
rabljajo. Udeleženci se bodo 
pod budnim očesom men-
torja v praksi naučili upora-
bljati osnovne in nekatere 
napredne funkcije, ki jih 

omogočajo digitalni fotoapa-
rati (ostrenje, uporaba časa 
osvetlitve, zaslonke, občut-
ljivosti tipala ISO, bliskavi-
ce) in kamere na telefonih. 
Seznanili se bodo tudi s 
kompozicijo fotografije in 
tehnikami fotografiranja 
posameznih motivov (por-
treti, pokrajina, panorama, 
gibajoči objekti, nočna foto-
grafija). Na koncu bodo pre-
nesli fotografije tudi na 
računalnik in se naučili 
osnovne obdelave fotografi-
je. Program bo mentor pri-
lagajal potrebam, (pred)zna-
nju in željam udeležencev. 
Koncu izobraževanja bo sle-
dila tudi razstava izbranih 
del udeležencev.
Če izvedba delavnic v živo 
ne bi bila mogoča, bodo 
delavnice izvedli v obliki 
video delavnic. 
Mentor bo Nik Bertoncelj, 
ki se aktivno in uspešno 
ukvarja z različnimi vrstami 
fotografije. Posveča se pred-
vsem portretni, studijski in 
koncertni fotografiji, z vese-
ljem pa fotografira tudi raz-
ne dogodke ali lovi skrite 
trenutke na ulicah. Od leta 
2017 je Nik zaposlen v foto-
grafskem studiu Foto Vid-
mar, kjer skupaj s sodelavci 
odkrivajo drugačne in zani-
mive fotografske tehnike in 
načine fotografiranja ter 
obdelave fotografij.

Osvobajanje domišljije
Mentorica Barbara Korun, 
pesnica in kritičarka, bo 
vodila regijske delavnice 
kreativnega pisanja z naslo-
vom Osvobajanje domišljije. 
Namen in cilji kreativne 
delavnice so dvojni: prvič, 
ob branju pesniških, proz-
nih, dramskih, esejističnih 
in poetoloških besedil slo-
venskih in svetovnih avtoric 
in avtorjev razširiti in poglo-
biti branje, doživljanje, 
razumevanje literature in 
vedenje o njej, spoznati in 
hkrati eksperimentalno pre-
izkusiti različne stile, pristo-
pe in teme; in drugič, na 
podlagi mentoričinega odzi-
va in odziva skupine na last-
no delo uresničevati in raz-
vijati svoje umetniško-izraz-
ne potenciale. Delavnice 
bodo potekale v Kolpernu na 
Stari Savi in po spletu. 

Likovna šola za otroke 
in mladostnike
Otrokom in mladostnikom 
je namenjena likovna šola, 
ki jo bosta vodili akademski 
slikarki in likovni pedagogi-
nji Agata Pavlovec in Anja 
Fabiani. Ob pomoči in 
nasvetih mentoric se bodo 
udeleženci spoznavali z raz-
ličnimi likovnimi tehnikami 
in hkrati razvijali svoje 
ustvarjalne potenciale. Dela-
vnice so namenjene tako 

začetnikom kot tudi tistim, 
ki bi želeli svoje že pridob-
ljeno znanje nadgraditi in 
izpopolniti. Program bosta 
mentorici prilagajali potre-
bam in željam udeležencev. 
Po koncu junijske delavnice 
bodo organizirali tudi raz-
stavo, na kateri bodo udele-
ženci svoja dela lahko posta-
vili tudi na ogled. Delavnice 
bodo potekale v avli Kina 
Železar. 

Likovne delavnice za 
odrasle
Akademski slikarki in peda-
goginji Agata Pavlovec in 
Anja Fabiani pa bosta vodili 
tudi likovne delavnice za 
odrasle. Ob pomoči in nasve-
tih mentoric se bodo udele-
ženci spoznavali z različnimi 
likovnimi tehnikami in hkra-
ti razvijali svoje ustvarjalne 
potenciale. Delavnice so 
namenjene tako začetnikom 
kot tudi tistim, ki bi želeli 
svoje že pridobljeno znanje 
nadgraditi in izpopolniti. 
Program bosta mentorici pri-
lagajali potrebam in željam 
udeležencev. Po koncu junij-
ske delavnice bodo organizi-
rali tudi razstavo, na kateri 
bodo udeleženci svoja dela 
lahko postavili tudi na ogled. 
Delavnice bodo potekale v 
avli Kina Železar.

Območna fotografska 
razstava
JSKD Jesenice in Fotograf-
sko društvo Jesenice pripra-
vljata 9. območno fotograf-
sko razstavo, ki jo bodo 
odprli 26. oktobra v Kolper-
nu. Rok za oddajo del je 5. 
oktober, razpisani pa sta 
dve temi: prosta tema in 
morje/jezero. Pravico do 
sodelovanja imajo vsi, ki se 
s fotografijo ukvarjajo ljubi-
teljsko, imajo stalno bivali-
šče na območju občin 
Kranjska Gora, Jesenice, 
Žirovnica in/ali so člani 
društva, kluba ali sekcije, ki 
deluje na območju omenje-
nih občin oziroma tam obi-
skujejo šolo.

Fotografski natečaj 
ENA/a
JSKD Jesenice pa v sodelo-
vanju s Fotografskim druš-
tvom Jesenice pripravlja 
tudi fotografski natečaj 
ENA/a 2021. Tema je pros-
ta, ena fotografija, posneta v 
letu 2021. Vsak avtor lahko 
pošlje le eno fotografijo s 
poljubno tematiko, ki je bila 
posneta v letu 2021. Odprtje 
razstave nagrajenih fotogra-
fij in podelitev priznanj bo 
3. decembra v avli Kina 
Železar.

Likovne, fotografske, 
literarne delavnice ...
V območni izpostavi JSKD Jesenice so za to jesen pripravili številne delavnice in natečaje, od 
fotografskih, likovnih do literarnih, ki jih bodo vodili uveljavljeni mentorji.

Janko Rabič

 V Gledališču Toneta Čufar-
ja na Jesenicah kljub druga-
čnim časom in prilagajanju 
aktualnim epidemiološkim 
razmeram želijo ohranjati 
ustvarjalni duh med člani 
igralske skupine in stik s 
publiko. V septembru nada-
ljujejo priprave na novo 
predstavo avtorja Mihe Maz-
zinija Za vse sem sama – 
vaša mama, ki jo je posebej 
napisal za jeseniško gledali-
šče. Premiero načrtujejo 
sredi oktobra. 
Poleg tega se pripravljajo na 
57. Linhartovo srečanje v 
Postojni, ki je največje slo-
vensko tekmovanje ljubitelj-
skih gledališč. Letos so na 
veliko veselje in ponos igral-
cev organizatorji na srečanje 
uvrstilidve njihovi predstavi, 

Vozi Miško in Fetiš na puter, 
in ponovno si želijo naklon-
jenosti strokovne žirije in 
publike. Letos se lahko že 
pohvalijo s pomembnim pri-
znanjem s takšnih srečanj, 
saj je na 17. festivalu komedi-
je v Pekrah član igralske sku-
pine Boštjan Smukavec - Bif-
ti za vlogo sprevodnika v 
predstavi Vozi, Miško postal 
komedijant festivala. Direk-
torica Gledališča Toneta 
Čufarja Branka Smole sedaj 
skupaj z igralsko skupino 
drži pesti, da bo sezona pote-
kala s čim manj omejitvami 
in da bodo zvesti obiskovalci 
dobili pričakovano košarico 
gledaliških in glasbenih pos-
lastic. Abonmaja jim lani 
zaradi znanih razlogov ni 
uspelo razpisati, letos pa ga 
osveženega bolj optimistično 
ponujajo zvestim abonen-

tom, seveda ob predpostavki, 
da bodo veljali vsi aktualni 
ukrepi.  
»V gledališkem abonmaju 
se bo zvrstilo nekaj povsem 
svežih predstav, kot so vse 
nove domače uprizoritve in 
gostovanja, potem sklop 
predstav v okviru 21. Čufar-
jevega maratona in 34. 
Čufarjevih dni. Abonma  
osvežujemo, lanskega smo 
nadomestili z nekaj novimi 
predstavami. Pripravljeni 
smo na morebitne zaostrit-
ve. Iz tega razloga smo raz-
pisali kar dva abonmaja, 
tako da si bodo obiskovalci 
ob zadostni oddaljenosti 
lahko v enem dnevu ogledali 
dve enaki predstavi, ob 17. 
in 20. uri. Vpis abonmaja bo 
možen do 30. septembra 
med 8. in 12. uro  v gledali-
ški pisarni ali po e-pošti kar-

men.svetina@gledalisce-tc.
si. Informacije lahko dobijo 
tudi po telefonu številka 04 
58 33 100. Abonmaje bodo 
obiskovalci letos  lahko pla-
čali z boni ali obročno, upo-
kojenci, šolajoči in invalidi 
bodo lahko koristili popust,« 
je povedala Branka Smole. 
Ob tem se je zahvalila vsem, 
ki so na glasovanju za pro-
jekte participativnega prora-
čuna oddali glas za obnovo 
fasade. Pogled na gledališče 
bo tako lepši tudi z ulice.
Omenimo še, da je do 25. 
septembra odprt razpis za 
Čufarjeve dneve. Korona čas 
je v veliki meri onemogočil 
ustvarjalnost ljubiteljskih 
gledališč in skupin, vendar 
člani organizacijskega odbo-
ra upajo, da bo ustvarjalcem 
uspelo zagotoviti predstave 
za sodelovanje na festivalu. 

Gledališki abonma za bone
Direktorica Gledališča Toneta Čufarja Branka Smole skupaj z igralsko skupino drži pesti, da bo 
sezona potekala s čim manj omejitvami in da bodo zvesti obiskovalci dobili pričakovano košarico 
gledaliških in glasbenih poslastic. 

V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja 2021, ki 
poteka do 10. oktobra, tudi na Jesenicah potekajo različni 
dogodki v šolah, knjižnici in na Ljudski univerzi Jesenice, ki 
spodbujajo branje.

Mesec skupnega branja

V Kulturnem hramu na Koroški Beli so bila v začetku sep-
tembra na ogled vsa prispela dela 1. likovnega natečaja 
Branka Čušina. Razstavo je postavila Marija Palovšnik, foto-
grafiral pa Nik Bertoncelj. Glede na epidemiološko situacijo 
v državi in zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja 
bolezni covid-19, odprtja razstave niso pripravili. So pa foto-
grafije na ogled na Facebook strani Farnega kulturnega 
društva Koroška Bela. Prvi del razstave so odprli na kresni 
večer in predvečer dneva državnosti. Na natečaju je sodelo-
valo 66 ustvarjalcev, ki so risali na temo Koroška Bela.

Drugi del razstave likovnega natečaja

Na ogled so bila vsa prispela dela. / Foto: Nik Bertoncelj
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Matjaž Klemenc

Če odštejemo naprej odigra-
no tekmo državnega prven-
stva Celje : SIJ Acroni Jese-
nice (zmaga Jeseničanov z 
10 : 1), lahko rečemo, da je 
bil Pokal Slovenije odprtje 
hokejske sezone na naših 
ledenih ploskvah. Hiter po-
gled na žreb je dal vedeti, da 
se naša najboljša hokejska 
kolektiva SIJ Acroni Jeseni-
ce in SŽ Olimpija srečata 
lahko šele v finalu. Edino 
negotovo tekmo do finala je 
imela Olimpija v četrtfinalu. 
Na polovici tekme so zaosta-
jali z 2 : 1 proti kranjskemu 
Triglavu. Dva hitra gola 
Olimpije sta tehtnico nagni-
la na njihovo stran in na 
koncu so zmagali s 6 : 3. 
Jeseničani so se z dvema vi-
sokima zmagama s 16 : 1 
proti MK Bled in 7 : 0 proti 
Slaviji 'sprehodili' v finale. 
Olimpija je v finale vstopila 
kot favorit in to vlogo je na 
koncu opravičila z zmago s 3 
: 1. Varovancem Nika Zu-
pančiča ne gre prav nič za-
meriti. Srčno so se borili 
vseh 60 minut in na koncu 
drago 'prodali svojo kožo'. 
Jeseničani so povedli z 1 : 0. 
Olimpija je v prednost na 2 : 
1 prišla tik pred koncem 
drugega odmora. Mogoče 
gol, ki je odločil finale. 

»V štirih dneh smo odigrali 
tri tekme. V prvih dveh tek-
mah je bila prevelika kako-
vostna razlika. V finalu je 
bila Olimpija od nas hitrejša 
v reakcijah, v neposrednih 
dvobojih, in ta razlika se vidi 
tudi na končnem rezultatu. 
Če bi v času, ko je bil Logar 
izključen za pet minut, do-
segli še kakšen zadetek, bi se 
tekma lahko obrnila v drugo 
smer. Ob tem nas je še pre-
sekal drugi gol Olimpije tik 
pred koncem druge tretjine. 
Olimpija je v pripravljalnem 
obdobju odigrala več težkih 
tekem. Njihova zmaga v fi-
nalu Pokala Slovenije je za-

služena. Dodal bi še, da smo 
odigrali tekmo na višjem ni-
voju, ritmu, in videli, kaj 
nam še manjka in kaj mora-
mo popraviti na treningu,« 
je bil realen prvi trener jese-
niškega moštva Nik Zupan-
čič. 
Jeseničane je pred začetkom 
Alpske lige čakala general-
ka, gostovanje v Gardeni, a 
jo je italijanska ekipa za-
dnjih hip odpovedala. Uvo-
dno tekmo Alpske lige so 
Jeseničani odigrali doma. 
Gostili so novinca v ligi, eki-

po Merano. V izenačeni tek-
mi je bil rezultat po 60 mi-
nutah in podaljšku 1 : 1. V 
kazenskih strelih so bili 
spretnejši gostje. 
V ponedeljek so odigrali 
drugo tekmo državnega pr-
venstva s Hidrio Jesenice. 
Mladi hokejisti Jesenic so 
bili enakovredni 40 minut. 
Na drugi odmor sta šli ekipi 
z neodločenim rezultatom 3 
: 3. Na koncu je ekipa HDD 
SIJ Acroni Jesenice tekmo 
dobila z 8 : 4.  

Trener o Alpski ligi
Vodstvo kluba je sicer na no-
vinarski konferenci ob začet-

ku nove sezone na Jesenicah 
predstavilo potek dosedanje-
ga dela priprav, sestavo ekipe 
in cilje v sezoni.
Nik Zupančič je o pripravah 
na Alpsko ligo povedal: »Kar 
se tiče pripravljalnega obdo-
bja, smo izpolnili zadani na-
črt. Priprave so minile brez 
večjih poškodb, kar je dober 
kazalnik, da smo delali v pra-
vi smeri. Za Alpsko ligo smo 
dobro pripravljeni. Igrali 
bomo na štiri napade, mogo-
če celo na štiri napadalne 
trojke, kar bo velik plus za 
nas. Večina ekip nima štirih 
peterk oz. četrta ni kvalitetna. 
Velik poudarek smo dali situ-
aciji z igralcem več, z igral-
cem manj. V izenačenih tek-
mah zna to biti odločilnega 
pomena. V pripravljalnih tek-
mah smo bili v teh dveh ele-
mentih uspešni. Kar se tiče 
napovedi, sem pri teh vedno 
previden, sploh glede na to, 
da v Alpski ligi sodeluje se-
demnajst ekip. Sam bi rad 
počakal prvi krog, ko se bomo 
srečali z vsemi tekmeci, in 
takrat se bo že videlo, koliko 
veljamo mi, koliko naši tek-
meci. Trenutno je Alpska liga 
naša prioriteta. Igralci so na 
treningih pridni, prizadevni. 
Nič jim ni težko in znajo pre-
nesti tudi grajo. Želim si, da 
bi bila ekipa zdrava in da bi 
bilo čim manj poškodb.« 

O ekipi in ciljih
Bivši predsednik, zdaj direk-
tor v klubu Anže Pogačar je 
povedal: »Ekipa je več ali 
manj popolnjena. Še vedno 
lahko pride do kakšne spre-
membe. Vsi igralci, ki so bili 
prisotni na Pokalu Slovenije, 
imajo sklenjeno pogodbo. 
Na preizkušnji je edino še 
Martin Bohinc. Želimo, da 
ekipa napreduje iz meseca v 
mesec. Mnogi si mislijo, ko 
sta Alpsko ligo zapustila Pu-
stertal in Olimpija, da bomo 
kar avtomatično v finalu. 
Prejšnja ekipa se je gradila 
dve sezoni. Imeli smo vzpo-
ne in tudi padce. Tudi ko so 

bili padci, smo verjeli v zgod-
bo in na koncu je prišel re-
zultat. Zdaj je spet veliko no-
vih igralcev, nov je strokovni 
štab. Prvi cilj v Alpski ligi je, 
da se v rednem delu uvrsti-
mo med prvih šest. Nato se 
moramo znotraj skupine 
uvrstiti med prve štiri in se s 
tem izogniti dodatnemu 
play-offu. Ko se bodo začeli 
izločilni boji, moramo biti v 
najboljši formi. Glede na raz-
položena sredstva nas in 
ostalih ekip bi bila uvrstitev v 
finale velik uspeh. V držav-
nem prvenstvu si želimo re-
dni del odigrati brez poškodb 
in ga po možnosti končati na 
prvem mestu. V Kontinen-
talnem pokalu se bomo sre-
čali z Asiagom, ki ga pozna-
mo, ter francosko ekipo. Tre-
tja ekipa za zdaj še ni znana. 
V tem tekmovanju si želimo 
uspešno predstavljati sloven-
ski hokej.« 

Glavni sponzorji ostajajo
Predsednik kluba Peter Bo-
hinec je dejal: »Najprej bi se 
zahvalil medijem, da ste 
nam v lanskih težkih časih 
zaradi koronavirusa, ki je pri-
zadel tudi šport, stali ob stra-
ni, nas spremljali, poročali in 
zagotavljali informacije na-
šim navijačem po vsej Slove-
niji. Igralo se je pred prazni-
mi tribunami, česar si nobe-
den ne želi. Veseli me, da so 
z nami ostali glavni sponzor-
ji. Trudimo se, da pridobimo 
še nove. Proračun ekipe bo 
približno tak kot v prejšnjih 
sezonah.« Dotaknil se je tudi 
pereče teme, sodelovanja z 
lokalno skupnostjo. »Podpo-
ra lokalne skupnosti šepa. 
Podpora je enaka, če ne celo 
slabša, kot pred letom dni. 
Pričakujem, da bo lokalna 
skupnost prepoznala, da je 
jeseniški hokej ponos Go-
renjske, ponos mesta Jeseni-
ce, in da bo v tej smeri Obči-
na Jesenice naredila korak 
več tako pri promociji kot 
tudi pri razvoju in delu jese-
niškega hokeja,« je dejal. 

Korak v novo sezono
S tekmo z Meranom so jeseniški hokejisti odprli Alpsko ligo. "Trenutno je Alpska liga naša prioriteta. 
Igralci so na treningih pridni, prizadevni. Nič jim ni težko in znajo prenesti tudi kritiko. Želim si, da bi 
bila ekipa zdrava in da bi bilo čim manj poškodb," pravi glavni trener Nik Zupančič.

Na novinarski konferenci so sodelovali kapetan ekipe v sezoni 2021/2022 Gašper Glavič, 
poslovni direktor HDD SIJ Acroni Jesenice Anže Pogačar, predsednik kluba Peter Bohinec 
in trener Nik Zupančič.

Cena letne vstopnice za ogled tekem je sto evrov 
in jo je možno kupiti tudi z bonom21. Prvih 280 
kupcev jo je dobilo s popustom 36 evrov (popust 
zaradi 36 naslovov državnega prvaka), pri čemer 
je sodeloval sponzor T2. Po besedah Anžeta 
Pogačarja je bilo do začetka prejšnjega tedna 
prodano nekaj več kot 330 sezonskih vstopnic. 
Želijo si, da bi se prodaja približala številki 400, 
a se zavedajo negotovosti glede koronavirusa, saj 
se marsikateri ljubitelj hokeja boji, da bodo, tako 
kot lani, tekme potekale brez prisotnosti 
gledalcev. Vse letošnje pripravljalne tekme, 
Slovenski pokal in uvodna tekma z Meranom so 
sicer dovoljevale prisotnost gledalcev, seveda 
pod pogoji PCT, nositi je bilo treba masko, 
razkuževati roke in upoštevati medsebojno 
razdaljo. 

Urša Peternel

Na tekmi svetovnega pokala 
v težavnostnem plezanju v 
Kranju si je prvo medaljo v 
svetovnem pokalu priplezal 
19-letni Jeseničan Luka Po-
točar. »To je bila najboljša 
tekma v mojem življenju. V 
finalu sem pokazal tisto, kar 
znam. Tekmovati pred do-
mači gledalci je res nekaj 

posebnega. Najprej sem bil 
vesel, da sem prišel v finale, 
in domače občinstvo mi je 
bilo v veliko pomoč, da sem 
osvojil drugo mesto.« Luka 
Potočar je po koncu sezone 
v težavnem plezanju pristal 
na četrtem mestu. 
V Kranju je zmagal Japonec 
Higuči Masahiro, tretje me-
sto pa je pripadlo Sebastia-
nu Halenkeju iz Nemčije.

V Kranju stopničke 
za Luko Potočarja
Na tekmi v težavnosti v Kranju je mladi jeseniški 
plezalec osvojil svojo prvo medaljo v svetovnem 
pokalu.

Luka Potočar je prvič stal na stopničkah tekme svetovnega 
pokala. / Foto: Urban Urbanc

Nogomet

Visoka poraza članov in selekcije U15
Po porazu članske nogometne ekipe SIJ Acroni v Železnikih 
z 1 : 0 so drugo kolo odigrali z odliko. Doma so s 5 : 2 pre-
magali Polet. Žal ni bilo uspešno tretje kolo. V gosteh so 
izgubili z 12 : 1 z ekipo Visoko. Po treh tekmah vodi Visoko 
z 9 točkami, Jeseničani so deveti s 3 točkami. V jutrišnji 
tekmi se bodo doma pomerili z ekipo Velesovo-Cerklje. Še 
slabše se godi selekciji U15 v 1. ligi zahod. Uvodnemu pora-
zu s 7 : 0 so dodali še dva visoka poraza. Z Biljami so v 
gosteh izgubili z 12 : 0, z ekipo Bravo doma pa kar s 15 : 0. 
Jutri igrajo z ekipo Ilirije. 

Hokej

Hokejisti Hidrie Jesenice še na dveh frontah
Hokejisti Hidrie Jesenice so sezono odprli v pokalu Sloveni-
je. Skozi četrtfinale so se prebili z visoko zmago s 6 : 0. V 
polfinalu je bila ekipa SŽ Olimpija previsoka ovira. Ljubljan-
čani, kasnejši zmagovalci Pokala Slovenije, so tekmo dobili 
z 10 : 0. Za hokejiste Hidrie Jesenice ostajata še dve tekmo-
vanji. Državno prvenstvo so odprli s porazom z 8 : 4 proti 
ekipi HDD SIJ Acroni Jesenice. Poleg obeh jeseniških ekip 
bodo v državnem prvenstvu igrali še Maribor, Slavija Junior, 
SŽ Olimpija, Triglav in MK Bled. Podobna sestava bo v med-
narodni ligi, kjer pa ne bo ekipe HDD SIJ Acroni.

Šport na kratko
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Veteranski pevski zbor 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska je letos 
zabeležil dvajsetletnico delo-
vanja. Vaditi so začeli marca 
2001 in že v aprilu istega 

leta nastopili na veteran-
skem srečanju v Cerkljah, 
sicer neuradno, z avtorsko 
pesmijo Za samostojno Slo-
venijo. Od tedaj zbor deluje 
neprekinjeno, v tem obdob-
ju so imeli več kot štiristo 
javnih nastopov, največ po 

občinah Zgornje Gorenjske, 
pa tudi na spominskih slo-
vesnostih v Dražgošah, na 
Ljubelju, v Kranju, na Brni-
ku, v Logatcu, v Ljubljani, v 
zamejskem Doberdobu ... 
Prepevajo domoljubne, par-
tizanske in narodne pesmi, 
pesmi generala Rudolfa 
Maistra in pesmi o časih 
nastajanja in osamosvajanja 
Slovenije. 
Na vajah se srečujejo enkrat 
tedensko, vsak ponedeljek, 
in kot pravijo člani, radi 
pojejo, druženje ob petju pa 
jih bogati. Žal čas zboru ne 

prizanaša, število aktivnih 
pevcev se zmanjšuje, novih 
navdušencev za nadaljevan-
je koncepta zborovega dela 
pa primanjkuje. 
Vseh dvajset let delovanja je 
pevovodja Franc Podjed, ki 
za zbor piše tudi pesmi in 
priredbe. 
Okroglo obletnico je zbor 
obeležil konec avgusta s pra-
zničnim in dobro obiska-
nim koncertom v radovljiški 
graščini. Zato je bil program 
koncerta barvit, nekakšna 
programska mavrica pesmi, 
ki so pevkam in pevcem 

morda ljubše od drugih, 
nekaj pesmi pa je bilo izve-
denih prvič. Gosta na kon-
certu sta bila sopranistka 
Janja Hvala in baritonist 
Darko Peterman.  
Trinajst pevk in pevcev je 
bilo ob jubileju odlikovanih 
s srebrno Gallusovo značko, 
Darinka Dolžan in Ana 
Miler z zlato Gallusovo zna-
čko, za svoj več kot 40-letni 
doprinos k zborovski glasbi 
pa so Nada Markovič, Metka 
Rutar Piber in Franc Podjed 
prejeli častno Gallusovo 
značko. 

Dvajset let 
veteranskega zbora
Od začetka delovanja zbor vodi Franc Podjed, ki piše tudi pesmi in priredbe.

S covidom-19 iz oči v oči
Po letu in pol epidemije 
covida-19, ki nas je močno 
zaznamovala in prizadela na 
vseh nivojih naših življenj, 
se zdi, da smo apatični, 
naveličani in predvsem, kot 
je napisal kolega dr. Pokorn 
– razcepljeni.
Bolezen covid-19 je nova 
bolezen. Pred letom in pol je 
nismo poznali. Znanost, 
stroka in odločevalci so se, 
hkrati z uvajanjem ključnih 
ukrepov za preprečevanje 
respiratornih okužb (ki so 
znani že od nekdaj za prep-
rečevanje praktično vseh 
bolezni) v do tedaj čisto 'nor-
malno' življenje posamezni-
ka, znašli pred izzivom spoz-
navanja delovanja novega 
koronavirusa med splošno 
populacijo. Cilj je bil in je 
isti: preprečevanje okužb, 
težkih potekov bolezni in 
umrljivosti med ljudmi. 
Ne samo države, kontinenti 
in sistemi smo različni. 
Tako se naš planet različno 
sooča in spopada z epidemi-
jo: od totalitarnega, popol-
nega zapiranja do polodprte 
ali skoraj v celoti odprte dru-
žbe. Odvisno od režima, 
odvisno pa tudi od ekonom-
skih zmožnosti, načina živ-
ljenja in funkcioniranja dru-
žbe. Medtem ko je npr. 
Kitajska vojaško pristopila 

do obvladovanja epidemije, 
se v delih Afrike zdi, kot da 
covid-19 tam ne obstaja. Ni 
odkrivanja okužb, ni bolniš-
nic, ni zdravstvene oskrbe, 
ni testiranj. Ni tudi statistike 
umrljivosti. 
Še leto nazaj smo hrepeneli 
po cepivu. In prišlo je. Cepi-
vo je, a je cepljenje proti 
covidu-19 postalo predmet 
strahu, obračunavanja, raz-
prav, jeze na epidemijo, na 
situacijo, v kateri smo se 
znašli, na življenje, ki ga 
živimo sedaj. 
Covid-19 je nepredvidljiva, 
posebna in smrtno nevarna 
bolezen. Imamo veliko sre-
čo, da nam zaradi covida-19 
težko ne obolevajo in posle-
dično umirajo otroci. Ali da 
nam covid-19 ne pušča huj-
ših vidnih posledic na telesu 
(kot so bile v preteklosti veli-
ke brazgotine po črnih kozah 
ali izmaličene okončine po 
otroški paralizi). Če gledamo 
v svetovnem merilu, je umr-
lo premnogo ljudi. Največ v 
starostni skupini nad 70 let, 
tisti s pridruženimi kronič-
nimi obolenji, kot so slad-
korna bolezen, pljučna in 
srčno-žilna obolenja, pre-
snovna obolenja, nevrološka 
obolenja in onkološki bolni-
ki. Tudi pri povsem zdravih 
posameznikih, ki so prebole-

li covid-19, se pojavljajo zna-
ki postakutnega covid-19 
sindroma: mesece trajajoče 
bolečine v mišicah in skle-
pih, daljša obdobja težke 
sape, težave s spanjem, ank-
sioznostjo, glavoboli, depre-
sivnimi simptomi, mesece 
trajajoče težave primanjklja-
ja okusa in vonja, tromboza 
in trombembolija, težave z 
ledvicami, izguba las …
Bolezen je kužna bolj, kot 
smo si predstavljali, virus pa 
se spreminja (mutira) tako 
hitro, da bomo očitno upo-
rabili vse črke grške abecede 
za nove različice. Nove razli-
čice virusa žal zvišujejo 
nalezljivost, zmanjšujejo 
učinkovitost cepiv in so 
odgovorne za višjo smrtnost 
necepljenih. Dejstvo je, da je 
vsaj tretjina prenosov med 
ljudmi, ki so bodisi brez 
vseh simptomov ali pa so 
presimptomatski, predvsem 
otroci in mladostniki, ki kar 
v polovici do dveh tretjin 
asimptomatsko do blago 
prebolevajo covid-19. 
Cepljenje je najhitrejša pot 
do oslabitve virusa v popula-
ciji v taki meri, da bo ta pos-
tal 'običajen' respiratorni 
virus. Izginil ne bo. To je 
sedaj že jasno. Če bi ustvar-
jali čredno imunost brez 
cepljenja, bi trajalo leta, bio-

loški in ekonomski davek 
bolezni bi bil nepredstavljiv. 
V Sloveniji imamo trenutno 
štiri dostopna cepiva proti 
covidu-19, možnost izbire in 
sistem nenaročanja. Cepiva 
so varna in učinkovita. Viso-
ko učinkovita so predvsem 
pri preprečevanju hujšega 
poteka bolezni in hospitali-
zacije. Za novimi različica-
mi virusa žal obolevajo tudi 
cepljeni, vendar so manj 
kužni in njihov potek bolez-
ni je blažji. 
Cepljenje otrok nad 12. 
letom starosti poteka enako 
kot cepljenje odraslih. Ob 
začetku cepljenja o stran-
skih in nezaželenih učinkih 
po cepljenju nismo kaj dosti 
vedeli. Sedaj je jasno, da pri-
bližno dve tretjini cepljenih 
poroča o sistemskih stran-
skih učinkih: vročina, glavo-
bol, oslabelost in bolečine v 
mišicah. Neželeni učinki po 
prvem cepljenju prebolevni-
kov so značilno bolj pogosti 
kot po prvem cepljenju lju-
di, ki covida niso preboleli. 
Cepljeni prebolevniki razvi-
jejo približno 10-krat večji 
titer protiteles v primerjavi s 
tistimi, ki covida niso prebo-
leli. Pri otrocih so neželeni 
učinki blagi in prehodni. V 
bližnji prihodnosti bomo 
potrebovali poživitveni 

odmerek cepiva. Imunost 
proti koronavirusu namreč 
sčasoma upada. 
Odločitev za cepljenje je 
povezana z zaupanjem v cep-
ljenje. Zaupanje se ustvarja s 
pravo komunikacijo, znans-
tvenimi in preverjenimi dej-
stvi in izničenjem strahu. 
Škoda je iskati vire informa-
cij o cepljenju na družabnih 
omrežjih, ko pa je na voljo 
veliko strokovnjakov, ki vam 
bodo informacije podali iz 
oči v oči, iz prve roke. Tiste 
preverjene, kredibilne in 
strokovno najnovejše. Ni 
prav, da je strah pred ceplje-
njem pristal pred strahom 
pred boleznijo samo. 
S cepljenjem smo odgovor-
ni do sebe, do svojih družin-
skih članov, do svojega sose-
da s presajenim organom, 
do svoje prijateljice, ki je 
hud alergik in se ne sme 
cepiti, do sodelavca in sode-
lavke, do vse družbe. Moje 
cepljenje je moja izbira in 
tvoja svoboda. 

Vir: 
3. javni posvet Vse o cepljenju 
proti covidu-19
https://www.zdravniskazbor-
nica.si/informacije-publikaci-
j e - i n - a n a l i z e / o b v e s t i -
la/2021/07/30/3.-javni-po-
svet-vse-o-cepljenju-proti-covi-
du-19---o-aktualnih-temah

Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege, vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra, Zdravstveni 
dom Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Kot pravijo, so že 
dvajset let soustvarjalci 
spomina na pokončne 
dni narodove 
preteklosti, ki ga 
vedno znova in znova 
oživljajo s 
prepevanjem pesmi, 
namenjenih spominu 
in ljubezni do 
domovine. 

Urša Peternel

Farno kulturno društvo 
Koroška Bela vabi ljubitelje 
naravnih in kulturno-zgo-
dovinskih znamenitosti v 
soboto, 18. septembra, da 
se udeležijo pohoda po Gaj-
škovi planinski poti do Cen-
tra šolskih in obšolskih 
dejavnosti (CŠOD) Trilobit 
in Doma Pristava v Javorni-
škem Rovtu. Pohod so poi-
menovali Lahkih nog nao-
krog med naravne in kul-
turno-zgodovinske vredno-
te v okolici Koroške Bele, 
Javornika in Javorniškega 
Rovta. Zbirno mesto je ob 
9. uri pred Kulturnim hra-
mom na Koroški Beli. Pot 
bodo začeli z izhodišča Gaj-
škove planinske poti na 
Kresu in se povzpeli do 
Doma Trilobit v Javorniš-
kem Rovtu, pohod pa bo 
vodila vodnica Planinskega 
društva Javornik Koroška 
Bela. Ob 11. uri bo srečanje 
s strokovnimi delavci 
CŠOD pred domom Trilo-
bit s predstavitvijo delovan-
ja CŠOD. Sledil bo voden 
ogled tehniške dediščine 
vodnih zajetij na izvirih 

potoka Javornik in akumu-
lacijskega jezera Jezervar 
ter ogled hidroelektrarne 
Javorniški Rovt. Predstavili 
bodo tudi geološki stolp z 
okamnelimi zapisi davne 
preteklosti ter naravoslovne 
in rudarske znamenitosti v 
Javorniškem Rovtu. Sledil 
bo odhod do doma Pristava, 
kjer si bodo udeleženci 
ogledali Zoisov park. 
Previden čas hoje v obe 
smeri (brez postankov) je 
približno štiri ure. Organi-
zator dogodka je Farno kul-
turno društvo Koroška 
Bela, program bo potekal v 
sodelovanju s Centrom šol-
skih in obšolskih dejavnos-
ti Trilobit in Planinskim 
društvom Javornik - Koroš-
ka Bela. Dogodek sofinan-
cira Občina Jesenice v sklo-
pu turistične prireditve v 
letu 2021 z naslovom 
Nosilci zgodb naselbinske 
dediščine.
V primeru slabega vremena 
bodo pohod prestavili, upoš-
tevati pa je treba priporočila 
NIJZ. Udeležbo je treba 
predhodno prijaviti na: 
veper1@gmail.com ali 051 
373 917 (Andrej Palovšnik)

Pohod Lahkih nog 
naokrog
Jutri, v soboto, bo potekal voden pohod s 
Koroške Bele do Javorniškega Rovta, namenjen 
ljubiteljem naravnih in kulturno-zgodovinskih 
znamenitosti.
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V komuni skupnosti Žarek 
na Bitnjah pri Bohinjski Bi
strici so pripravili dan odpr
tih vrat, s katerim so obeleži
li tudi petnajstletnico sku
pnosti, v kateri pomagajo 
odvisnikom od prepoveda
nih drog in alkohola. Ivanka 

Berčan, ustanoviteljica in 
predsednica Društva Žarek 
ter strokovna vodja komune, 
je orisala petnajstletno delo
vanje skupnosti. Junija 2006 
so v Soteski pri Bohinjski Bi

strici nastanili prvega člana 
skupnosti, od leta 2007 pa 
imajo prostore v Bitnjah. V 
petnajstih letih je v skupno
sti bivalo 87 uporabnikov, 
poleg tega so v društvu v tem 
času na različne načine po
magali še več sto zasvoje
nim, bivšim zasvojenim in 
njihovim svojcem.

"Skupnost deluje na živ
ljenjskem pristopu, pridobi
vanju in utrjevanju življenja 
v abstinenci. Vsekakor živ
ljenje v skupnosti ponuja 
veliko šolo učenja sodelova

nja, medsebojne komunika
cije, učenja odgovornosti, 
pridobivanja samostojnosti, 
znanj in veščin. Glavni del 
poti pa je vsekakor spozna
vanje sebe, sprejemanje 
sebe, predelovanje notra
njih ran, pridobivanje novih 
miselnih in vedenjskih 
vzorcev. Vse to poteka zno
traj dnevnega ritma, v kate
rem se prepletajo delo, spre
hodi, učenje, pogovori, sku
pine …" je povedala Ivanka 
Berčan. Velik poudarek da
jejo pridobivanju izobrazbe 
in zaposlitve, od leta 2010 
pa imajo v skupnosti tudi 
mizarsko delavnico. Pro
gram traja dve leti, po potre
bi tudi več. Ob obletnici se 
je Berčanova zahvalila 
vsem, ki so jim pomagali na 
dosedanji poti. Cveto Uršič, 
državni sekretar na Ministr
stvu za delo, družino, soci
alne zadeve in enake mo
žnosti, je dejal, da društvo s 
programi, ki jih izvaja, po
membno prispeva k boljši 
kvaliteti življenja. Ministr
stvo že leta sofinancira nji

hove programe, vidijo jih 
kot primer dobre prakse. 
Dogodka se je udeležil tudi 

župan Občine Jesenice Blaž 
Račič, Občina Jesenice pa 
že vsa leta – skupaj z ostali

mi zgornjegorenjskimi ob
činami – podpira dejavnost 
društva. 

Že petnajst let pomagajo na poti 
iz odvisnosti
V Skupnosti Žarek na Bitnjah v Bohinju so z dnevom odprtih vrat obeležili petnajstletnico delovanja.

V Skupnosti Žarek so praznovali petnajstletnico delovanja komune.

Poleg komune pa v Društvu Žarek preventivno 
delajo tudi z mladimi, na Jesenicah tako deluje 
dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica, kjer 
mladim ponujajo pomoč pri premoščanju 
raznih izzivov v obdobju odraščanja, jim nudijo 
varen prostor podpore, da jih ne bi vzgajala ulica 
in lokali, da bi lažje izbirali zdrave poti v 
življenje. Društvo organizira tudi razne 
preventivne programe za starše, učence, dijake, 
študente s ciljem preprečevanja zasvojenosti.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 5 3 .  d e l )

Janko Rabič »Cveto, devetdeset se jih je 
nabralo!« ob pozdravu in 
čestitki navržem jubilantu 
na pragu njegovega doma v 
Podmežakli na Jesenicah 
»Bo držalo,« odvrne s prija
znim nasmehom in skro
mno, kot zna le on in doda: 
»Veliko lepega je za mano, 
pa tudi težke stvari so del 
življenja.« Cveto Jakelj iz 
Podmežakle na Jesenicah je 
prava legenda iz planinskih 
vrst, posebej velik pečat je 
pustil pri reševanju pone
srečencev z lavinskimi psi 
iz snežnih plazov. Čeprav je 
od njegovih najbolj ustvar
jalnih let v poklicu in hu
manem poslanstvu preteklo 
že veliko Save mimo Jeseni
ce, se spodobi, da ob lepem 
življenjskem jubileju obu
dimo nekaj več iz bogate 
življenjske poti. 
Jakljevi izhajajo iz Kranjske 
Gore, oče je potem na Jese
nicah zgradil hišo, v katero 
se je z družino vselil leta 
1937. Cveto je gore vzljubil 
že v mladih letih, prav tako 
naravo, cvetje in živali. Pri 
delu v cevarni v Železarni je 
zdržal le nekaj let, potem pa 
naredil srednjo gozdarsko 
šolo. Delal je pri gozdnem 
gospodarstvu in kasneje v 

podjetju za urejanje hudo
urnikov. 
»Začelo se je s hojo na Me
žaklo, potem so bile na vrsti 
Julijske Alpe. Tudi plezal 
sem, ne v zahtevnih stenah, 
ker nisem bil fizično tako 
močan. V Planinsko društvo 
Jesenice sem se vključil pri 
sedemnajstih letih.«
Vzporedno se je začela nje
gova pot, prepletena z veli
kim humanim poslanstvom 
na področju, kjer so takrat 
Jeseničani v Sloveniji orali 
ledino. To je bilo reševanje z 

lavinskimi psi iz snežnih 
plazov, kjer je bil Cveto dol
ga leta gonilna sila lavinske
ga odseka pri GRS Jesenice. 
Najprej kot vodnik lavinske
ga psa, potem je prevzemal 
vse bolj zahtevne organiza
cijske naloge. 
»Do psov sem že od nekdaj 
čutil veliko naklonjenost, 
to so res človekovi prijate
lji. Prvi je bil znani Činč, 
pa potem Wolf, Svarun, 
Lord. Najprej sem opravil 
vse tečaje in usposabljanja 
in leta 1957 so me sprejeli v 

gorsko reševalno službo. 
Dela in nalog je bilo vse 
več. Organizirali smo teča
je, sam sem se udeleževal 
tečajev v Avstriji, s tamkaj
šnjimi kolegi smo izmenja
vali izkušnje. Sodelovali 
smo s policijo in z drugimi 
službami. Bile so številne 
reševalne akcije zasutih 
planincev, znana in odmev
na je bila prva na Bjelašnici 
v Bosni, pa potem v sloven
skih gorah. Iskanje pone
srečenih je bilo včasih dalj
še, ni bilo na voljo helikop
terja.« 
Cveto je bil trinajst let načel
nik odseka za lavinske pse 
pri Gorski reševalni službi 
Planinske zveze Slovenije. 
Pavle Šegula, ki ima velike 
zasluge za delo in preventi
vo pred snežnimi plazovi, je 
ob neki priložnosti o Cvetu 
zapisal, da je prevzete dol
žnosti opravljal vestno in 
prizadevno ter bistveno soo
blikoval to reševalno delo pri 
nas. 
Na podlagi izkušenj, tudi 
poklicnih, se je veliko ukvar
jal s proučevanjem plazov v 
gorah. »Na karte sem risal 
območja, kjer so obstajale 
možnosti za nastanek pla
zov. Sodeloval sem tudi pri 

pripravah za olimpijske igre 
treh dežel, kjer je bila pred
videna smuk proga z Rožce. 
Te karte še danes služijo 
svojemu namenu.«
V dolgoletni karieri je Cveto 
prejel številna priznanja, ki 
so bila le potrditev njegove 
predanosti vsemu delu. Ima 
ugledna priznanja sloven
ske planinske organizacije 
in gorske reševalne službe. 
Leta 2003 je prejel plaketo 
župana Občine Jesenice. 
Je častni član Društva gor
ske reševalne službe Jeseni
ce. »Veterani pri društvu so 
me ob mojem jubileju obi
skali in podarili lepo ume
tniško sliko z motivom mo
jega reševanja s psom v go
rah. Vabijo me na srečanja, 
kjer je vedno priložnost za 
obujanje spominov.«
Sedaj, v že kar častitljivih le
tih, živi bolj umirjeno, še 
vedno pa spremlja delo pla
nincev in reševalcev. »S 
hojo v gore ne gre več zaradi 
težav z nogo, se pa rad z av
tom zapeljem pod vznožje 
vršacev in jih tam opazu
jem. Z menoj je vedno žena 
Anica, ki je ves čas razumela 
moje delo in obveznosti. Mi 
pomaga, sva navezana eden 
na drugega.« 

Cveto Jakelj: predanost reševanju  
iz snežnih plazov

Cveto Jakelj
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Urša Peternel

Mednarodni program za 
mlade MEPI je letos v Slove-
niji zaključila sedma gene-
racija prejemnikov zlatih 
priznanj, tako imenovanih 
zlatnikov. Zlato priznanje si 
je prislužilo 153 mladih, naj-
več z Gorenjske, in sicer kar 
96. Med njimi je tudi (zdaj 
že nekdanja) dijakinja Gim-
nazije Jesenice Anita Kun-
šič, ki tako nosi naziv zlatni-
ca Anita. 
Po prejemu priznanja – 
podeljeval jih je predsednik 
republike Borut Pahor na 
slovesnosti v Celju – je Ani-
ta povedala, da se je progra-
mu MEPI pridružila v 
prvem letniku gimnazije, ko 
so jim predstavili nove in 
zanimive obšolske dejavno-
sti. "Takrat sem prvič slišala 
za program in najbolj me je 
pritegnilo dejstvo, da bom 
lahko potovala tudi izven 
države. Želela sem potovati, 
ampak nisem želela sama 

narediti prvih korakov k svo-
jemu cilju, zato sem prepri-
čala še nekaj sošolk, da se 
skupaj pridružimo progra-
mu. Sčasoma sem spoznala 
veliko izredno prijaznih lju-
di, ki niso obsojali mojih 
napak. Z njihovo pomočjo 
sem lažje zakorakala v tuje 
skupinice in v neznane situ-

acije," je povedala Anita, ki 
je sicer doma iz Spodnjih 
Gorij. Kot je dodala, se je 
skozi program tudi naučila 
pristopiti do drugih ljudi in 
jim pomagati. Predvsem pa 
se ji je uresničila njena želja 
po potovanjih, saj je v okviru 
programa skupaj s še dvema 
sošolkama za dva tedna 
odpotovala na Mavricij, kjer 
je tudi opravila odpravo na 
srebrni stopnji. "Kmalu po 
končani srebrni stopnji sem 
na zlati stopnji ostala samo 
še jaz iz naše MEPI skupini-
ce, vendar mi ni bilo več 
grozno nadaljevati poti 
sama, brez svojih sošolk, 
sem se pridružila drugi sku-
pini iz Gimnazije Kranj," je 
povedala in dodala, da je 
imela odlično mentorico, to 
je profesorico Barbaro 
Hudovernik. Letos je opravi-
la še zlato stopnjo programa 
in ponosna se je udeležila 
podelitve priznanj v Celju. 
"Lahko rečem, da sem s pro-
gramom razširila svoje spo-

sobnosti in obzorja. S pomo-
čjo MEPI-ja sem postala to, 
kar sem," je povedala Anita, 
ki svoje MEPI poti še ni zak-
ljučila. Ker ji je program 
zelo veliko dal, bi to rada 
delila naprej z mlajšimi 
udeleženci, je dodala bodoča 
študentka koreanistike in 
geografije.

'Zlatnica Anita'
Zdaj že nekdanja dijakinja Gimnazije Jesenice 
Anita Kunšič je zaključila zlato stopnjo programa 
MEPI. 

Anita Kunšič na podelitvi nagrad MEPI v Celju 
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MEPI je mednarodno priznanje za mlade, v 
okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi in 
dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno 
priznani. Mladim med 14. in 25. letom starosti 
omogoča, da z aktivno udeležbo na različnih 
področjih odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje 
potenciale. Program ima bronasto, srebrno in 
zlato stopnjo, na vsaki pa štiri področja: 
prostovoljstvo, rekreativni šport, veščine, 
pustolovske odprave in na zlati stopnji še 
projekt Neznani prijatelj. Od ustanovitve 
programa pod vodstvom vojvode Edinburškega 
leta 1956 je v njem sodelovalo več kot devet 
milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Urša Peternel

V osnovnih šolah v zadnjem 
času opažajo povečanje šte-
vila otrok, ki jih starši šolajo 
na domu, verjetno tudi zara-
di protikoronskih ukrepov. 
V letošnjem šolskem letu je 
takšnih otrok v Sloveniji že 
več kot 1600. 
V treh jeseniških osnovnih 
šolah v lanskem šolskem 
letu niso imeli nobenega 
takšnega primera, v letoš-
njem pa so se za šolanje na 
domu odločili starši treh 
otrok, vsi z OŠ Koroška 
Bela. V OŠ Toneta Čufarja 
in OŠ Prežihovega Voranca 
pa se tudi v tem šolskem 
letu nihče od učencev ne 
šola na domu.

Prednosti in slabosti
Kot je povedal ravnatelj OŠ 
Koroška Bela Rok Pekolj, 
gre za dva učenca tretjega 
razreda in enega učenca pet-
ega razreda.
"Prednost šolanja na domu 
vidim v individualizaciji in 
neprestanem nadzoru nad 
delom, v prilagajanju dnev-
nemu bioritmu posamezni-
ka in večji prilagodljivosti," 
razmišlja ravnatelj Pekolj, 
ki obenem omenja slabosti 
tovrstnega načina šolanja, 
ki so po njegovem slabša 
socializacija, slabše navaja-
nje otrok na življenje v sku-
pnosti, učenci se v šolskem 
okolju tudi lažje naučijo 
dajanja in sprejemanja 
pomoči ... "Gre za vrline, ki 
jim morda na prvi pogled 
sploh ne prepoznamo," je 
dejal Pekolj.

Pomisleki ravnateljev
Glede šolanja na domu ima-
ta pomisleke tudi ravnatelja 
ostalih dveh jeseniških 
osnovnih šol. Gaber Klinar, 
ravnatelj OŠ Toneta Čufarja, 
se strinja, da pri tem načinu 
šolanja najbolj trpi socializa-
cija. "Problematično bi bilo 
lahko tudi znanje otroka, saj 
je v prvi triadi treba opraviti 
preizkus znanja samo iz slo-

venščine in matematike, v 
drugi triadi iz slovenščine, 
matematike in tujega jezika 
ter v tretji triadi iz slovenšči-
ne, matematike, tujega jezi-
ka, zgodovine, etike, športa 
ter še vsaj enega iz družbo-
slovnega in naravoslovnega 
področja ter vsaj enega s 
področja umetnosti," razmi-
šlja Klinar.
Tudi dr. Robert Kerštajn, 
ravnatelj OŠ Prežihovega 
Voranca, ni najbolj naklon-
jen šolanju na domu. "Seve-
da imajo starši to pravico, 
ampak mislim, da je šolanje 
doma neprimerljivo s šolan-
jem v šoli. Načeloma 

menim, da otrok potrebuje 
socializacijo z drugimi otro-
ki. Pa ne samo to, menim, 
da je zelo pomembno tudi 
gibanje, učenci imajo v šoli 
poleg rednih ur športa mož-
nost sodelovati pri izbirnih 

predmetih športa, interes-
nih dejavnostih in podobno. 
Kot smo videli v času šolan-
ja na daljavo, se je gibalna 
sposobnost učencev zelo 
poslabšala. Ne vem, če so vsi 
starši na tem področju toli-
ko aktivni, da bi svojemu 
otroku, ki se šola doma, 
nudili poleg učne pomoči 
tudi športno," razmišlja Ker-
štajn.

In kaj o šolanju na domu 
pravi zakon
Zakon ne zahteva, da bi 
morali starši utemeljiti raz-
loge za izobraževanje na 
domu, morajo pa šolo o tej 

obliki izobraževanja obvesti-
ti do 1. septembra, in to za 
vsako šolsko leto posebej. 
Za učence, ki se izobražuje-
jo na domu, poteka ocenje-
vanje znanja v prvem roku v 
času od zaključka prvomaj-

skih počitnic do konca dru-
gega ocenjevalnega obdob-
ja ter v drugem roku v deset-
ih delovnih dneh pred začet-
kom novega šolskega leta. 
Znanje učencev, ki se izob-
ražujejo na domu, oceni 
izpitna komisija. Ta  je  tri-
članska, imenuje jo ravna-
telj.
Od 1. do 3. razreda se prever-
ja znanje iz slovenščine in 
matematike. Od 4. do 6. raz-
reda se preverja znanje iz 
slovenščine, matematike in 
prvega tujega jezika. Od 7. 
do 9. razreda se preverja 
znanje iz slovenščine, mate-
matike, prvega tujega jezika, 
zgodovine, domovinske in 
državljanske kulture ter  eti-
ke, športa, vsaj enega nara-
voslovnega in enega družbo-
slovnega predmeta ter vsaj 
enega predmeta s področja 
umetnosti.
Sicer pa starši na šolo samo 
sporočijo, da se bo otrok 
šolal doma, učenec je sicer 
vpisan v evidenco šole, a 
šola z njim nima potem 
nobenega stika, razen da 
mu omogoči opravljanje 
izpitov.

Na domu se šolajo 
trije učenci
V letošnjem šolskem letu imajo tri učence, ki se šolajo na domu, samo na Osnovni šoli Koroška Bela, 
medtem ko na Osnovni šoli Toneta Čufarja in Osnovni šoli Prežihovega Voranca nimajo nobenega 
takšnega primera.

Šolanje v šoli ali na domu? / Foto: Primož Pičulin

Starši morajo svojo odločitev, da bodo šolali 
otroka doma, šoli sporočiti do 1. 
septembra. Zakon posebnih pogojev za osebe, ki 
otroka poučujejo na domu, ne predpisuje.

Urša Peternel

Na osnovnih šolah Zgornje 
Gorenjske prek Razvojne 
agencije Zgornje Gorenj-
ske že dve desetletji pote-
kajo podjetniški krožki. 
Tudi v novem šolskem letu 
bo tako, zato vabijo tudi 
učence jeseniških osnov-

nih šol, da se vpišejo v pod-
jetniški krožek in se na 
njem naučijo osnov podjet-
ništva, hkrati pa v krožku s 
pomočjo mentorjev razvi-
jejo svojo podjetniško ide-
jo, pripravijo podjetniški 
načrt in ga uresničijo, sto-
ritev pa na koncu ponudijo 
kupcem.

Namen podjetniških krož-
kov v osnovnih šolah je 
ustvarjati pozitivno podjet-
niško klimo ter mladim 
omogočiti vpogled v svet 
podjetništva ter pridobitev 
prvih izkušenj s tega pod-
ročja. Učenci se tako v 
okviru krožka že v osnovni 
šoli spoznajo z osnovnimi 

podjetniškimi pojmi, z 
različnimi metodami za 
delo v skupini in se učijo 
podjetnega ravnanja. Cilj 
projekta je izdelati poslov-
ni načrt za izbrano podjet-
niško idejo in jo tudi ures-
ničiti.
Projekt financira in spodbu-
ja tudi Občina Jesenice.

Vabijo v podjetniški krožek
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BREZPLAČNO VREDNOTENJE NEMŠČINE in OCENA LASTNIH SPRETNOSTI 

Vas zanima, na katerem nivoju po evropskem referenčnem okvirju za jezike (od A1 do C2) je vaše 
znanje nemščine? 
V četrtek, 23. septembra bomo v okviru Regijske mreže Gorenjske izvedli brezplačno vrednotenje 
znanja nemščine. Po opravljenem vrednotenju boste dobili potrdilo z opisom jezikovnega znanja ter 
priporočila za nadgradnjo jezikovnega znanja. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest, prednost pa 
imajo zaposleni. 
Info in prijave: 051 363 319 ali polona.knific@lu-jesenice.net   
 
Vas zanima kako razvite so vaše spretnosti?  
 
Odgovore lahko pridobite z reševanjem Spletnega Vprašalnika Ocenjevanje Spretnosti (SVOS). To je 
pripomoček, ki vam poda poročilo o spretnostih takoj po zaključenem ocenjevanju. Ocenite lahko 
matematične in besedilne spretnosti, zmožnost uporabe IKT, samoocenite poklicne interese in 
namere, osebno blaginjo in zdravje ter rabo spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju.  
Ocenjevanje s SVOS vprašalnikom bo potekalo v torek, 5. 10. 2021 na Ljudski univerzi Jesenice. 
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Info in prijave: 051 363 319 ali majdas@lu-jesenice.net 

Regijska mreža Gorenjske deluje v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« , ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

   
   

 
 

 

 

 

 

Regijska mreža Gorenjske deluje v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« , ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

BREZPLAČNO VREDNOTENJE NEMŠČINE in OCENA LASTNIH SPRETNOSTI

Vas zanima, na katerem nivoju po evropskem referenčnem okvirju za jezike (od A1 do C2) 
je vaše znanje nemščine?

V četrtek, 23. septembra, bomo v okviru Regijske mreže Gorenjske izvedli brezplačno vrednotenje znanja nemščine. 
Po opravljenem vrednotenju boste dobili potrdilo z opisom jezikovnega znanja ter priporočila za nadgradnjo jezikovne-
ga znanja. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest, prednost pa imajo zaposleni.

Info in prijave: 051 363 319 ali polona.knific@lu-jesenice.net  

Vas zanima, kako razvite so vaše spretnosti? 

Odgovore lahko pridobite z reševanjem Spletnega Vprašalnika Ocenjevanje Spretnosti (SVOS). To je pripomoček, ki vam 
poda poročilo o spretnostih takoj po zaključenem ocenjevanju. Ocenite lahko matematične in besedilne spretnosti, 
zmožnost uporabe IKT, samoocenite poklicne interese in namere, osebno blaginjo in zdravje ter rabo spretnosti pri 
delu in vsakdanjem življenju. 
Ocenjevanje z vprašalnikom SVOS bo potekalo v torek, 5. oktobra 2021, na Ljudski univerzi Jesenice.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Info in prijave: 051 363 319 ali majdas@lu-jesenice.net

 

Maša Likosar

Ustanovni zbor Univerze za 
tretje življenjsko obdobje je 
potekal 17. maja leta 2011 v 
Gledališču Toneta Čufarja. 
Že v prvem šolskem letu se 
je v kreativnost, geografijo, 
kulturno dediščino, zdravje 
in šport vpisalo 128 starej-
ših, pri čemer je bilo največ 
zanimanja za zdravje. V de-
setletju je bilo skupno vpisa-
nih 1253 udeležencev, najve-
čji vpis je bil v šolskem letu 
2019–2020, ko je univerzo 
obiskovalo 140 udeležencev. 
V šolskem letu 2014–2015 
so se preimenovali v Univer-
zo za starejše, naslednje leto 
pa so univerzi dodali še eno 
sekcijo, in sicer umetnostno 
zgodovino, ki se ji je kasneje 
pridružila še umska vadba. 
V okviru Univerze za starej-
še danes lahko izobražujejo 
že na sedmih različnih po-
dročjih. Udeleženci so na 
terenu spoznavali tudi lepo-
te Slovenije, obenem so stal-
ni obiskovalci razstav v Ko-
sovi graščini. Svojo ustvar-
jalnost so pokazali na sku-

pinskih razstavah, humani-
tarnost pa so izrazili z doni-
ranjem svojih likovnih del 
Splošni bolnišnici Jesenice.
Zdenka Koželj, ki že devet 
let obiskuje Univerzo, je po-
vedala, da ji obiskovanje 
sekcij popestri in izboljšuje 
življenje, širi znanje, obe-
nem spoznava nove ljudi. 
"Poleg tega sem postala bolj 
samozavestna, naučila sem 

se tudi risanja, česar prej ni-
sem znala," nam je zaupala 
Koželjeva. Že desetletje pa 
sekcijo geografije obiskuje 
Pavel Smolej. "Udeleženci 
smo med seboj zelo poveza-
ni, obenem imamo izvrstne 
predavatelje, ki kvalitetno 
podajajo znanje," je dejal 
Smolej. 
Na Univerzo je od samega 
začetka vpisanih 24 udele-
žencev, ki so jim ob tej prilo-
žnosti izročili diplome. To 
so: Sinja Arh, Stane Arh, 
Darko Celarec, Majda Ga-
šperin, Darja Habjanič, Ja-
nez Pavel Komel, Katarina 
Kos, Stanka Kramar, Todos-
ja Lazarov, Marjan Mahnič, 
Marta Mertelj, Angelca 
Miko, Inge Odar, Magda Po-
gačnik, Olga Prezelj, Franc-
ka Puc, Franci in Vijoleta 
Smolej, Pavel Smolej, Tone 
in Ruda Šalamon, Rudi Ša-
pek, Janez Tarman in Marta 
Uršič Čelesnik. Strokovno 
in kvalitetno vsebino v sekci-
jah pa že vseh deset let po-
dajajo štirje predavatelji: 
Marjeta Žohar, Andreja Ko-
privec, Nataša Kokošinek in 
Katjuša Radinovič, ki so v 

zahvalo prejeli darila. Poleg 
njih pa program soustvarja-
jo še Polona Avsenak, An-
draž Pogačnik in Ana Sam-
sa.
»Aktivno staranje pomeni 
zagotavljanje ljudem, da 
čim dlje ostanejo samostoj-
ni in odločajo o lastnem ži-
vljenju, za kar potrebujejo 
primerno znanje in kompe-
tence,« je dejala direktorica 
Ljudske univerze Jesenice 
Maja Radinovič Hajdič in 
dodala: »Starejšim je treba 
dati priložnost, da pokažejo, 
da so aktivni člani skupno-
sti, da ji lahko veliko prispe-
vajo ter pozitivno vplivajo na 
kvaliteto življenja v njej ter 
da nikakor niso strošek in 
breme družbe.« 
Jeseniški župan Blaž Račič, 
ki se praznovanja ni mogel 
udeležiti, pa je poslal nago-
vor, kjer je udeležence med 
drugim povabil, da postane-
jo ambasadorji znanja v ob-
čini Jesenice in svoje prijate-
lje, sorodnike, sosede, znan-
ce povabijo k udeležbi na 
posameznih izobraževanjih, 
ki jih organizira Ljudska 
univerza Jesenice.

Praznujejo deset let
Univerza za starejše na Jesenicah letos praznuje desetletnico delovanja. Jubilej so s prireditvijo v 
Banketni dvorani Kolpern in pogostitvijo Pr' Betel praznovali v začetku septembra. 

Predavatelji, ki sooblikujejo program Univerze za starejše na Jesenicah, z direktorico 
Ljudske univerze Jesenice Majo Radinovič Hajdič / Foto: Primož Pičulin

Udeleženci, ki so na Univerzo vpisani od samega začetka, 
teh je kar štiriindvajset, so prejeli diplome. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Med 25. septembrom in 9. 
oktobrom bodo potekali 
Dnevi evropske kulturne de-
diščine. Med številnimi do-
godki se bodo trije odvijali 
tudi v občini Jesenice. V so-
boto, 25. septembra, bo ob 
11. uri na trgu in v Kasarni 
na Stari Savi potekala kova-
ška ustvarjalna delavnica z 
Delavsko malco. Člani Ce-
hovskega društva kovačev 
Slovenije bodo predstavili 
staro rokodelsko obrt kova-
nja in kovali izdelek na kuli-
narično temo, ki ga bodo 
podarili Gornjesavskemu 
muzeju Jesenice. Na stojni-
cah bo potekala predstavitev 
Delavske malce lokalnih go-
stinskih ponudnikov. Orga-
nizatorja sta Gornjesavski 
muzej Jesenice in Cehovsko 
društvo kovačev Slovenije.
V Kulturnem hramu na Ko-
roški Beli bodo prav tako v 

soboto, 25. septembra, odprli 
razstavo vezenin in predstavi-
tev pogrinjkov v tehniki naro-
dnega veza, predstavitev tra-
dicionalnih jedi ter njihova 
postrežba z naslovom Povsod 
je dobro, a doma je najboljše 
in pod sloganom Tu smo 
doma, kjer diši iz krušne 
peči, kjer čebelica leti z neba, 
kjer so me zibali mamica 
moja. Organizatorja sta Far-
no kulturno društvo Koroška 
Bela in Društvo podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom.
V Kosovi graščini pa je na 
ogled fotografska razstava 
Hrana, na kateri so razsta-
vljene fotografije, ki so na-
stale v preteklih letih v sklo-
pu fotografskih delavnic 
Hrana in Tihožitje. Včeraj je 
potekalo tudi javno vodstvo 
po razstavi in predstavitev 
Delavske malce. Organiza-
torji so Gornjesavski muzej 
Jesenice, RAGOR in Foto-
grafsko društvo Jesenice.

Dnevi evropske 
kulturne dediščine
Trije dogodki se bodo odvijali v jeseniški občini.

Urša Peternel

V Muzeju Kosove graščine je 
obiskovalcem že na voljo vi-
deoigra Grenko spoznanje, 
ki vabi k spoznavanju zgodo-
vine tudi mlade. Igra temelji 
na zgodovinskih virih, doku-
mentaciji in pričevanjih.
"Fiktivni liki služijo kot ino-
vativen okvir, skozi katerega 
igralec odkriva vsakdan av-
stro-ogrskega vojaka v vojni: 
vsakdanji boj za hrano in 
vodo, boj z mrazom ali vroči-
no, utrujenostjo, bližino 
smrti. Grenko spoznanje 

predstavlja zgodovinske do-
godke s popolnoma novega 
zornega kota: od klavstrofo-
bične utrdbe do opustošenih 
krajev v bližini fronte in na-
zadnje do kolapsa v bolnišni-
ci, ki ga je povzročila pande-
mija španske gripe. Igra 
združuje lahkotnejši slog 
risbe (ki ga je navdihnila igra 
Valiant Heart) z zgodbami iz 
resničnega življenja. Žanr je 
pustolovščina, vendar kljub 
tematiki ni izstreljena niti 
ena krogla," so igro opisali v 
muzeju. Projekt financira 
program Ustvarjalna Evropa.

Grenko spoznanje
Obiskovalcem, zlasti mlajšim, je v Kosovi 
graščini na voljo videoigra, ki jih popelje v čas 
prve svetovne vojne.

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

V otroškem letovišču Zveze 
društev prijateljev mladine 
Jesenice Pinea pri Novigra-
du so se vse poletne mesece 
vrstila letovanja učencev 
osnovnih šol, športnikov, 
članov športnih in drugih 
društev ter mladih družin. 
Vodiči so v posameznih 
izmenah poskrbeli, da so 
bile poletne počitniške rado-
sti pestre in zabavne. Poleg 

kopanja so izvajali različne 
športne aktivnosti, pripravili 
ustvarjalne delavnice, večere 
popestrili z nastopi in ani-
macijskimi programi, ple-
som na plaži, filmi in podo-
bnim. Počitnikarji so poka-
zali veliko zanimanja za 
delavnice in usvajanje razli-
čnih novih znanj. 
Pri Odbojkarskem klubu 
Jesenice – mladi so poskrbe-
li, da je nekaj pripravljalnih 
dni za petinštirideset deklet 

v različnih starostnih kate-
gorijah v letovišču minilo 
delovno in prijetno. Glavni 
poudarek so dali kondicij-
skim pripravam pred novo 
tekmovalno sezono. V sep-
tembru se je zvrstilo več 
izmen šol v naravi učencev 
osnovnih šol iz jeseniške in 
kranjskogorske občine. Iz 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja Jesenice so nadoknadili še 
zaostanek iz prejšnjega leta, 
tako da so šolo v naravnem 

okolju izvedli za več kot 170 
učencev petih in šestih raz-
redov. Po besedah ravnatelja 
Gabra Klinarja so glavni 

poudarek dali šoli plavanja z 
ostalimi učnimi vsebinami 
– izletom z ladjico in ogle-
dom akvarija. Letovišče s 
športnimi igrišči in plažo 
omogoča izvedbo šole v 
naravnem okolju, le osnov-
na infrastruktura je potreb-
na obnove. 
Iz Osnovne šole Koroška 
Bela so bili v letovišču učen-
ci sedmega razreda. Kot je 
dejal ravnatelj Rok Pekolj, 
so tokrat namesto plavanja 

večji poudarek dali naravos-
lovno-gibalnim vsebinam. 
Učenci so tudi marljivo 
ustvarjali in ob prihodu 
nazaj na šoli pripravili raz-
stavo. 
Letovišče v Pinei so zaprli 15. 
septembra in po prvih oce-
nah Zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice so predv-
sem zadovoljni, da je sezona 
minila varno in brez večjih 
težav z obvladovanjem epide-
miološke situacije. 

Poletne radosti 
v Pinei 
Pri ZDPM Jesenice so uspešno zaključili poletno sezono v otroškem 
letovišču Pinea pri Novigradu.

Vse poletne mesece so se vrstila letovanja učencev, športnikov, mladih družin ...

Mlade odbojkarice na pripravah ob morju

Učenci OŠ Koroška Bela so po vrnitvi domov v šoli 
pripravili razstavo z utrinki iz Pinee.

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

                        + poštnina
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Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10
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Janko Rabič

Danica in Janko Lovše s 
Hrušice sta 8. septembra v 
mozaik dolgoletne zakonske 
zveze dodala pomemben ka-
menček. Minilo je namreč 
že 65 let, odkar sta po poroki 
stopila na skupno pot. Gre 
za redek jubilej zakoncev, 
imenovan železna poroka, 

nekateri ji pravijo tudi bri-
ljantna. 
Danica izhaja iz znane ve-
like hruščanske družine 
Klinarjevih, po domače pri 
Šmonu, kjer je bilo dva-
najst otrok. Janko je po 
rodu iz Kresniških Poljan 
in se je v zgodnjem otro-
štvu z družino preselil na 
Hrušico. 

Ljubezenska iskrica je v nju-
nih poznih najstniških letih 
preskočila pri delu v lokalni 
gledališki skupini. Po poro-
ki sta najprej živela pri Kli-
narjevih, nato na Cesti revo-
lucije na Jesenicah, kasneje 
pa sta si z odrekanjem, 
predvsem pa voljo in pogu-

mom, zgradila svoj dom na 
Hrušici, v katerega sta se 
vselila leta 1979. V zakonu 
se jima je rodila hčerka Re-
nata, imata vnukinjo Evo ter 
pravnukinji, sedaj že sre-
dnješolki, Laro in Najo. Hiša 
je vsa leta njihov skupni 
dom.
Sedaj, v tej starosti, pri obeh 
ne gre brez občasnih zdra-
vstvenih težavic, vendar jih 
z optimizmom, ljubeznijo 
ter medsebojnim spoštova-
njem pogumno premaguje-
ta. 

Železnih petinšestdeset 
let zakoncev Lovše
Danica in Janko Lovše s Hrušice sta praznovala železno poroko. 
Ljubezenska iskrica je preskočila v lokalni gledališki skupini.

Janko in Danica Lovše: iskrica je preskočila v poznih 
najstniških letih, plamen ljubezni gori še po 65 letih.

Urša Peternel

Na Hrušici je prejšnjo sobo-
to potekala avtomobilistična 
dirka, namenjena vsem, ki 
so želeli svoje jeklene ko-
njičke preizkusiti na zaprti 
gorski cesti. Potekala je na 
2,6 kilometra dolgem odse-

ku ceste od priključka s ko-
lesarsko stezo do deponije 
Mala Mežakla, na progo pa 
se je podalo sedemdeset vo-
zil, med njimi Lamborghini 
Aventador, Shelby GT350R, 
Alfa Romeo 4C, BMW M3, 
Subaru Impreza Spec C, 
Westfield Aerorace, Porsche 

Panamera Turbo S, Mitsubi-
shi Lancer EVO 8, Merce-
des-Benz C63s ... Zanima-
nje za dirko je bilo sicer izje-
mno, prijavilo se je kar 150 
voznikov, a so organizatorji 
morali narediti izbor.
Kot je povedal eden od orga-
nizatorjev Rok Kostanjšek, 

so udeleženci vozili na pri-
merjalni čas, kar pomeni, da 
je vsak voznik progo odpe-
ljal dvakrat, v prvi vožnji je 
postavil čas, ki se mu je v 
drugi vožnji moral čim bolj 
približati. Na ta način vsak 
tekmovalec tekmuje po svo-
jih zmožnostih, navseza-
dnje gre za amatersko dirko 
in tovrsten način tekmova-

nja je bolj primeren in varen 
za ljubiteljske dirkače. So pa 
bili avtomobili razdeljeni v 
tri kategorije glede na moč 
motorja. 
Dirko so si ogledali številni 
avtomobilistični navdušen-
ci, ki so si od blizu prišli po-
gledat hitre športne avtomo-
bile, po zaključku pa je pred 
kulturnim domom Na placu 

potekal tudi koncert, nasto-
pil je XY Band z gostjo Nino 
Bauman.
Organizatorji so bili društvo 
avtomobilskih navdušencev 
Heartuned, Pure Drivers 
Club in KŠD Hrušica, prire-
ditev pa je sofinancirala Obči-
na Jesenice. Kot so povedali 
organizatorji, si želijo, da bi 
dirka postala tradicionalna.

Hitri in drzni drveli do deponije 
Hrušica je gostila prvo avtomobilistično tekmovanje, na katerem je sodelovalo sedemdeset amaterskih voznikov s svojimi jeklenimi konjički.

Na dirki je sodelovalo sedemdeset vozil različnih znamk in konjskih moči ...

Na zaprti cesti do deponije je brnelo in hrumelo ...
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Minilo je že 65 let, 
odkar sta po poroki 
stopila na skupno pot. 
Gre za redek jubilej 
zakoncev, imenovan 
železna poroka, 
nekateri ji pravijo tudi 
briljantna.

Hokejisti HDD Acroni Jesenic so že zaključili 
pripravljalno obdobje in pogumno krenili v 
tekmovalno sezono 2021/22. 
Potem ko Železarjem na Bledu ni uspelo še 
drugič zapored osvojiti naslova slovenskih 
pokalnih prvakov, je za njimi že prva tekma 
nove izvedbe alpske lige. V tem mednaro
dnem tekmovanju Jeseničani letos sodijo v 
ožji krog favoritov. Da njihov lov na prvi na
slov prvaka v alpski ligi vseeno ne bo enosta
ven, pa je dokazala že uvodna tekma sezone. 
Po podaljšku jih je v dvorani Podmežakla na
mreč ugnal novinec Merano. Italijanska za
sedba je bila po izvajanju kazenskih strelov 
boljša z 2 : 1. Edini gol za prvo točko Gorenj
cev je dosegel Finec Eetu Elo, ki se v zgod
njem obdobju kaže kot odlična okrepitev 
precej prenovljene ekipe Jesenic.

Varovance Nika Zupančiča v naslednjih me
secih čaka naporen ritem tekem. V alpski 
ligi bodo obračuni z italijanskimi in avstrij
skimi tekmeci namreč na sporedu približno 
trikrat na teden. Z vsako od preostalih šest
najstih ekip lige se bodo Železarji pomerili 
tako v gosteh kot tudi na domačem ledu, 
kar daje priložnost številnim jeseniškim lju
biteljem hokeja, da po sezoni praznih tri
bun v dvorani Podmežakla znova podprejo 
jeseniško moštvo. 

To je uspešno opravilo tudi s prvima dvema 
tekmama državnega prvenstva, v katerem 
Železarji branijo naslov prvakov. Po visoki 
zmagi na obračunu s Celjem so bili na me
stnem dvoboju proti jeseniški Hidrii boljši s 
kar 8 : 3.
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Sestavil: Cveto Erman

Sudoku s končno rešitvijo

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, 27. 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.

Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Cesta Cirila Tavčarja 6, Jesenice, v bližini Lekarne Plavž. Vabljeni, da jih obiščete, 
brezplačni pregledi vida, bogata izbira okvirjev, strokovno svetovanje, prijazna postrežba. Več informacij lahko dobite po 
telefonu 04 586 24 16. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade: nakup ali storitev v poslovalnici v vrednosti 50, 40, 
30 evrov. Vljudno vabljeni, da jih obiščete.
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SLOVARČEK: AVESTA: perzijska sveta knjiga,     REBALANS: uravnoteženje proračuna,     LEKOV: bolgarski lingvist (Ivan),     SLEČ: rododendron,
COSTA BRAVA: del španske sredozemske obale,     AOKI: japonski igralec golfa (Isao),      ANTARA: indonezijska tiskovna agencija

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

Geslo je Z JEKLENO VOLJO DO NOVIH ZMAG. Sponzor je 
HDD SIJ ACRONI JESENICE. Nagrajenci so: vstopnica za 
domačo tekmo v septembru/oktobru: Andrej Preželj, Jeseni-
ce; vstopnica za domačo tekmo z Olimpijo v septembru/
oktobru: Simona Kuhar, Zg. Duplje; navijaški šal: Matjaž 
Jamnik, Moste; igralni dres: Mitja Kos, Podlubnik. Prevzem 
na blagajni hale Podmežakla. Informacije na 040 507 749.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Urša Peternel

Na Jesenicah se je začel nov 
športni program za otroke 
od četrtega do devetega leta 
starosti, poimenovan Mali 
športnik. Vadba poteka v 
Športni dvorani Podmeža-
kla, vodi pa jo Mojca Sveti-
na, znana jeseniška profeso-
rica športa, trenerka in vadi-
teljica.
"Gre za rekreacijo, kjer se 
bodo otroci naučili osnov 
različnih športnih zvrsti ter 
hkrati razvijali različne 
gibalne sposobnosti. V vad-
bo, ki bo potekala celo šol-
sko leto, so vključene različ-
ne športne vsebine in pano-
ge: elementarne igre, atleti-
ka, akrobatika, ples in igre z 
žogo. V pomladnih mesecih 
leta 2022 je načrtovana izve-
dba tečaja rolanja, v poletnih 
mesecih pa tudi plavalni 
tečaj," je povedala.
Vadba za zdaj poteka enkrat 
na teden, v primeru večjega 
zanimanja pa lahko kasneje 
tudi dvakrat na teden. 

"Predšolsko obdobje in 
obdobje v prvem triletju 
osnovne šole je tisto, ki zelo 
pozitivno pripomore k raz-
voju motoričnih sposobnos-
ti posameznika. Dobrodošlo 
je, da otrok v tem obdobju 
pridobi čim več gibalnih 
izkušenj," je poudarila Moj-
ca. 
Zato namen takšne vadbe ni 
tekmovalnost, temveč prido-
bivanje različnih gibalnih 
izkušenj, druženje z vrstniki 
in zabava. 
Gre za splošno telovadbo, 
kjer ni osnovni namen spe-
cializacija v samo eno šport-
no panogo. Če imajo starši 
željo, da njihov otrok trenira 
samo na primer akrobatiko 
ali na primer košarko, naj ga 
vpišejo v gimnastični klub 
oziroma v košarkarski klub. 
Tekmovanj v okviru Malega 
športnika ne bo. Predvideno 
je, da bodo otroci na vsake 
tri do štiri mesece staršem 
pokazali, kaj so se v določe-
nem obdobju naučili," je 
povedala Mojca Svetina.

Mali športnik
V novem programu za najmlajše Mali športnik se otroci učijo osnov različnih športnih zvrsti ter 
razvijajo različne gibalne sposobnosti. Ne bodo se udeleževali nobenih tekmovanj.

Mojca Svetina vodi nov športni program za najmlajše Mali 
športnik.
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VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,

• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,

• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM

031 60 80 80
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Sobota, 18. september
Piknik članov Muzejskega društva Jesenice

Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, ob 11. uri

Pohod po Gajškovi poti do doma Trilobit in doma Pristava v 
Javorniškem Rovtu

Zbor pred Farno-kulturnim društvom Koroška Bela, ob 9. uri

Ponedeljek, 20. september
Potopisno predavanja Rada Kočevarja

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 21. september
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

 

Četrtek, 23. september
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Sobota, 25. september
Dober tek! Ob Dnevih evropske kulturne dediščine in 
svetovnem dnevu turizma

Degustacija Delavske malce

Muzej delavske kulture in projekcija filmčkov Kulinarična ponudba 
Jesenic: Delavska malca

Kovaška delavnica: kovanje koze za ognjišče

Turistična ponudba Jesenic

Nastopi folkloristov in ljudskih godcev

Stara Sava, ob 11. 00 uri

Ponedeljek, 27. september
PREDAVANJE Z DIGITALNO FOTOGRAFIJO – Pavel Smolej

Dom društva na Slovenskem Javorniku ob 19. uri 

Torek, 28. september
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Projekcija filma SLADKA 40ta, KUD Kamot
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 30. september
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

Vsak ponedeljek ob 18. uri: Joga za 'GUŠT' z Nadico; prijave in info. 
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

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

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času, od 13. ure do 19. ure. 
Od 13. ure 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
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.

Dogodki od 17. septembra  
do 1. oktobra

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 Fotografskega društva Jesenice 
ob Dnevih evropske kulturne dediščine

Torek–petek 10:00–12:00 in 16:00–18:00

Razstava bo na ogled do 29. 10. 2021.

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 
črno-belih tehnik 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Janko Rabič

Športne dejavnosti v občini 
Jesenice so že od lanske po-
mladi okrnjene, vse je po-
drejeno aktualnim epidemi-
ološkim ukrepom proti širje-
nju koronavirusa. Pri Špor-
tni zvezi Jesenice, ki je tudi 
nosilka dejavnosti Olimpij-
skega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez za 
področje Gorenjske, si priza-
devajo, da kljub drugačnim 
časom čim širšemu krogu 
ljudi vseh generacij omogo-
čajo ukvarjanje s športom ob 
spoštovanju  ukrepov. 

September je že tradicional-
no športno bogat, saj klubi 
in društva začenjajo novo se-
zono, mesec pa ima tudi dva 
pomembna dogodka s pou-
darkom na širjenju in spod-
bujanju vseh oblik športa, 
rekreacije in gibanja. 
Letošnji Evropski teden 
športa bo od 23. do 30. sep-
tembra, 23. september pa bo 
v Sloveniji drugič dan športa 
kot državni praznik. V tem 
mesecu se bodo začele Špor-

tne igre Jesenic, ki bodo po-
tekale v več športnih discipli-
nah. 
V soboto, 18. septembra, pa 
bodo v športnem parku Pod-
mežakla na Jesenicah 7. 
Športne igre zaposlenih Slo-
venije za Gorenjsko. Name-
njene bodo vsem zaposle-
nim v delovnih kolektivih, 
samostojnim podjetnikom 
in upokojencem. Pomerili 
se bodo v malem nogometu, 
košarki, tenisu, teku, keglja-
nju na asfaltu, prstometu in 
streljanju z zračno puško. 
Posebej bogat program pri 
Športni zvezi Jesenice skupaj 

z Zavodom za šport Jesenice 
ter društvi in klubi pripra-
vljajo 23. septembra, na sam 
državni praznik športa. V po-
poldanskih urah bodo na Ču-
farjevem trgu na Jesenicah 
predstavitve različnih špor-
tnih panog, vsak pa se bo lah-
ko tudi preizkusil z njimi. 
Dne 28. in 29. septembra bo 
v športnem parku Podmeža-
kla potekala Mini olimpiada 
za otroke iz vrtcev in učence 
prve triade osnovnih šol.

September s pestrimi 
športnimi dejavnostmi

Posebej bogat program pripravljajo  
23. septembra, na državni praznik športa. 

Poostreno nadzirali promet
Na območju Jesenic so policisti poostreno nadzirali osebni 
in tovorni promet. Skupno so ugotovili 26 kršitev. V petih 
primerih gre za kršitve voznikov tovornih vozil zaradi vožnje 
izrednega prevoza brez dovoljenja, prekoračitve teže, hitro-
sti, neuporabe varnostnega pasu in neustrezne opreme. Pri 
ostalih voznikih pa gre predvsem za nespoštovanje omeji-
tev hitrosti in prometne signalizacije, neuporabo varnostne-
ga pasu in uporabo telefonov med vožnjo. Policisti pozivajo 
k upoštevanju prometnih pravil.

Izsiljevanje z intimnimi fotografijami
Gorenjski policisti so obravnavali prijavo izsiljevanja z inti-
mnimi fotografijami. Žrtev izsiljevanja je bil moški. Izsilje-
valci za intimne fotografije, ki jih žrtev običajno pošlje sama, 
zahtevajo od nekaj sto pa do več tisoč evrov, ki jih marsikdo 
v strahu pred objavo fotografij tudi nakaže. Izsiljevanje se 
tudi po plačilu še vedno lahko nadaljuje. "Ne sprejemajte 
prošenj za prijateljstvo od popolnoma neznanih oseb in ni-
komur ne pošiljajte intimnih fotografij, video posnetkov in 
se ne slačite pred kamero," svetujejo na Policijski upravi 
Kranj.

Kolesar padel čez krmilo kolesa
Policisti so obravnavali prometno nesrečo s telesnimi po-
škodbami. Na kolesarski poti na Hrušici je padel kolesar. 
Med ustavljanjem je padel čez krmilo kolesa.  

Kriminaliteta
Na Slovenskem Javorniku je storilec z dveh skuterjev odtujil 
motoristični čeladi. Na Fužinski cesti na Jesenicah pa je bilo 
prijavljeno poškodovanje zunanjega inventarja na območju 
trgovskega centra.

Policijska kronika

V Športnem parku Podmežakla bo tudi letos potekala Mini 
olimpiada za otroke. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice
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Družabno, zabavno ...

Nena Koljanin iz TIC Jesenice in Nina Hribar iz 
Gornjesavskega muzeja Jesenice sta na nedavnem obisku v 
Metliki predstavljali turistično ponudbo Jesenic. Jesenice 
so v Beli krajini gostovale pod okriljem Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije. / Foto: Nik Bertoncelj

Župan Občine Jesenice Blaž Račič in Irena Kolbl, članica 
sveta KS Blejska Dobrava, sicer pa predana medicinska 
sestra in predstavnica delavcev v svetu Splošne bolnišnice 
Jesenice. Oba sta privrženca trajnostne mobilnosti, župan 
že vrsto let dopust preživlja na kolesu, Kolblova pa je 
poznana tudi po tem, da že vrsto let v službo vsak dan 
prihaja na trajnosten način, torej z lokalnim avtobusom, 
odveč pa ji ni niti hoja ... / Foto: Sašo Valjavec

Igralska skupina Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je s predstavo Vozi, Miško! navdušila v Metliki. / Foto: Nik Bertoncelj

Maja Valjavec in Sandra Jerebic skrbita za dobro podobo 
Splošne bolnišnice Jesenice v javnosti. Maja pomaga, da 
novinarji pridemo do pravih sogovornikov in informacij o 
dogajanju v bolnišnici, Sandra pa je zadolžena predvsem 
za organizacijo najrazličnejših dogodkov, na katere smo 
povabljeni tudi novinarji. Obe svoje delo opravljata 
profesionalno in učinkovito, obenem pa z veliko dobre 
volje. / Foto: Gorazd Kavčič

Splošno bolnišnico Jesenice so obiskali Junaki 3. 
nadstropja, to so otroci, ki so preboleli ali še prebolevajo 
otroškega raka. Zaposlenim v bolnišnici so ob mesecu 
ozaveščanja o otroških rakih prinesli zlate pentlje, mala 
Neža, ena najmlajših bolnic, ki so jo zdravili na kliničnem 
oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične 
klinike v Ljubljani, pa je delila tudi ljubke ročno izdelane 
zapestnice. Med srečneži, ki so prejeli njeno darilo, je bil 
tudi predstojnik pediatrične službe v jeseniški bolnišnici 
Peter Najdenov. / Foto: Gorazd Kavčič, besedilo: Urša Peternel

Na praznovanju krajevnega praznika Blejske Dobrave je 
odlični domači fotograf Sašo Valjavec v objektiv ujel Ano 
Pirih in Antona Hribarja. Ana Pirih je voditeljica prireditev, 
sicer pa navdušenka nad jogo, Anton Hribar pa vodi 
krajevno skupnost, ki je poznana po veliki povezanosti 
krajanov, sosedski pomoči in zagnanih prostovoljcih. 
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Pod zaščitno opremo se skriva prijazen obraz diplomirane 
medicinske sestre v Splošni bolnišnici Jesenice Gordane 
Sivec. Gordana vodi ekipo zdravstvene nege na covidnem 
oddelku, ki kljub izjemno zahtevnemu delu in izčrpanosti, 
ki se vleče že iz prejšnjih valov epidemije, vsakodnevne 
izzive premaguje z veliko dobre volje in pozitivne energije.  
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