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OBČINSKE NOVICE

Z izposojenimi kolesi 
med petimi občinami
Po novem si je kolo mogoče 
izposoditi na Jesenicah, v 
Radovljici, Tržiču, Kranju ali 
Naklem in ga vrniti v kateri-
koli izmed omenjenih občin.
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OBČINSKE NOVICE

Potopni ekološki otoki 
še na petih lokacijah
Po namestitvi potopnih eko-
loških otokov na štirih loka-
cijah bodo obstoječe otoke 
preuredili še na petih novih 
mestih.
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MLADI

Nepoboljšljiva 
perfekcionistka
Ena od letošnjih štirih zlatih 
maturantov na Gimnaziji Je-
senice je tudi Jeseničanka 
Lara Stare - Knific.
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ZANIMIVOSTI

Turisti so, a jih je manj 
kot lani
Število nočitev je skoraj tri-
krat manjše, prevladujejo pa 
domači gostje.
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Na duhovniški poti 
ga vodi krstni 
zavetnik sveti Martin
Po dvanajstih letih so na Jesenicah spet 
imeli novo mašo. Na prvo julijsko nedeljo 
je v župnijski cerkvi sv. Lenarta 
novomašnik postal 25-letni Martin Leban.
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Sončni nasmehi 
pod borovci 
Pinete
Zaradi omejitev, povezanih s 
pandemijo covida-19, je tudi v 
otroškem letovišču Pinea v Pineti 
pri Novigradu obisk letos manjši.
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Urša Peternel

Prejšnji teden so se uradno 
začela dela v Poslovni coni 
Jesenice. Gre za območje 
nekdanjih železarskih obra-
tov, leta 2006 so del obmo-
čja že uredili v sklopu prve 
faze urejanja, zdaj sledi dru-
ga faza. V njej bo Občina 
Jesenice prometno in komu-
nalno opremila doslej še ne-
urejeno degradirano obmo-
čje na južnem robu cone. 
Zgradili bodo novo povezo-
valno cesto med trgovsko-
-upravnim središčem pri 
Občini Jesenice in objektom 

Hidria, uredili meteorno in 
fekalno kanalizacijo, posta-
vili cestno razsvetljavo ter 
uredili kolesarske površine 
in površine za pešce. Pogod-
bena vrednost projekta zna-
ša 661 tisoč evrov, Občini 
Jesenice pa je uspelo prido-
biti več kot pol milijona 
evrov sofinanciranja iz sred-
stev Kohezijskega sklada. 

Prvo lopato sta v cement za-
sadila in postavila prvi rob-
nik župan Občine Jesenice 
Blaž Račič in kot predstav-
nik izvajalca direktor podje-
tja Mapri Proasfalt Marko 
Božič. 
"Urejena komunalna opre-
ma v poslovni coni bo podla-
ga za celovit razvoj tega ob-
močja, za zagon novih po-
slovnih dejavnosti ali razši-
ritev obstoječih, za nova de-
lovna mesta, za nove dejav-

nosti v mestu in ne nazadnje 
tudi za lepši videz tega dela 
mesta," je povedal. 
Dela naj bi zaključili do kon-
ca letošnjega leta. 
Začetka del so se udeležili 
tudi predstavniki nekaterih 
podjetij, ki v Poslovni coni 
Jesenice že opravljajo dejav-
nost ali pa jo načrtujejo. Eno 
od takih podjetij je podjetje 
Trias s Hrušice, ki se ukvar-
ja z logistiko cestnega tran-
sporta. Direktor podjetja 

Jaka Šporar je dejal, da so v 
coni kupili dodatno zemlji-
šče, na katerem bodo zgra-
dili samopostrežno avtopral-
nico na žetone, kakršne v 
tem delu Gorenjske še ni. 
Občani bodo lahko storitev 
uporabljali 24 ur na dan. 
"Povezovalna cesta za nas 
kot podjetje in prav tako za 
celotno industrijsko cono bo 
velikega pomena  za nadalj-
nji razvoj," je dejal.

Župan poprijel za lopato
Jeseniški župan Blaž Račič in direktor podjetja Mapri Proasfalt Marko Božič sta zasadila prvo lopato 
in postavila prvi robnik ter tako simbolno označila začetek druge faze gradnje komunalne 
infrastrukture v Poslovni coni Jesenice.

Prvo lopato sta zasadila župan Občine Jesenice Blaž Račič in direktor podjetja Mapri 
Proasfalt Marko Božič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Po besedah župana 
Račiča je začetek del 
eden 
najpomembnejših 
dogodkov v občini 
letos in nasploh v tem 
županskem mandatu. 

Janko Rabič

Ob 1. avgustu, spominskem 
dnevu Občine Jesenice, so 
župan Blaž Račič, podžupan 
Miha Rebolj in podpredse-
dnik Združenja borcev za 
vrednote NOB Jesenice Ale-
ksander Jernejc položili ve-
nec k spomeniku padlim 
borcem med narodnoosvo-
bodilnim bojem na Obranci 
na Mežakli. Tega dne leta 
1941 se je Cankarjeva četa 
spopadla z Nemci. To je bil 

prvi oboroženi boj partiza-
nov na Gorenjskem, v kate-
rem sta padla Viktor Arzen-
šek in Ferdo Koren. Slove-
snosti v dvorani Kolpern na 
Jesenicah pa letos zaradi 
znanih razmer, povezanih z 
novim koronavirusom, niso 
izvedli. Takrat so načrtovali 
tudi podelitev letošnjih ob-
činskih priznanj, ki so jo že 
marca ob občinskem prazni-
ku morali preložiti, vendar 
so jo zopet prestavili na ka-
snejši, primernejši termin. 

Spominski dan

Delegacija je položila venec k spomeniku padlim borcem.

Urša Peternel

Konec meseca se bo na Ka-
ravankah začelo zares: de-
lavci turškega izvajalca Cen-
giz Insaat bodo začeli izko-
pna dela za drugo cev v pre-
doru. Za zdaj še potekajo 
dela na predvkopu, in sicer 
urejajo varovanje brežin z 
armiranim brizganim beto-
nom ter geotehničnimi si-
dri. Poleg tega pripravljajo 
gradbišče, transformatorske 
postaje, postavljajo betonar-
no ... Začela so se tudi dela 
na mostu čez Savo, kjer 
bodo poleg sedanjega dotra-
janega mostu postavili nove-

ga. Obenem pa že postavlja-
jo naselje za delavce, ki bodo 
sodelovali pri gradnji vzho-
dne predorske cevi. Kot so 
pojasnili na Darsu, je trenu-
tno v Sloveniji 28 delavcev 
Cengiza, dodatni delavci 
bodo prihajali postopoma, 
na vrhuncu del jih bo od 130 
do 150.
Izvajalec Cengiz Insaat je bil 
v delo uveden 2. marca, po-
godbeni rok je 62 mesecev, 
po zagotovilu izvajalca pa 
naj ta zaradi trenutnih raz-
mer ne bi bil ogrožen. Stra-
ni naj bi mejo prebili leta 
2022.

Konec meseca začetek 
izkopnih del v predoru
Na Hrušici že postavljajo naselje za delavce.
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Urša Peternel

Prejšnji mesec so uradno 
odprli kolesarski sistem 
Gorenjska.bike, v katerega 
je vključena tudi jeseniška 
občina. Po novem si je kolo 
mogoče izposoditi na Jese-
nicah, v Radovljici, Tržiču, 
Naklem ali Kranju in ga 
vrniti v katerikoli od omen-
jenih občin. Gre za mrežo 
za izposojo koles, ki nosi 
ime Gorenjska.bike, vanjo 
pa so vključili tudi dosedanji 
jeseniški sistem JeseNICE 
Bikes in ga nadgradili. 
Dosedanjih trem kolesarni-
cam za izposojo koles (pri 
Občini Jesenice, TIC Jeseni-
ce in na Hrušici) so se prid-
ružile še tri: nasproti Zdrav-

stvenega doma Jesenice za 
trafiko, na Slovenskem 
Javorniku nasproti picerije 
Venezia in na Blejski Dobra-
vi nasproti gasilskega doma. 
Zagotovili so tudi 18 novih 
treking koles, od tega devet 
električnih. 

V sistem se občani lahko 
prijavijo na spletu (www.
gorenjska.bike) ali z aplika-
cijo za pametne telefone 
mobiln.si. Možna je sezon-
ska ali mesečna izposoja, 
cena sezonske izposoje je 25 
evrov za navadna kolesa in 

50 evrov za električna, 
mesečna izposoja pa je na 
voljo za 10 evrov za navadna 
kolesa in 20 evrov za elek-
trična. Pri tem pa je v tej 
sezoni zaradi kasnejšega 
odprtja omogočen petdeset-
odstotni popust. 
Vrednost projekta na obmo-
čju občine Jesenice znaša 
dobrih 82 tisoč evrov, pri 
čemer so prejeli dobrih 38 
tisoč evrov sofinanciranja iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, slabih 44 tisoč 
evrov pa je zagotovila Obči-
ne Jesenice iz proračuna. 
Vrednost nadgradnje in 
posodobitve obstoječih treh 
kolesarnic iz kolesarskega 
sistema JeseNICE bikes pa 
je bila dodatnih sedemdeset 
tisoč evrov.
V sistemu Gorenjska.bike je 
28 postaj v mestni občini 
Kranj, šest v občini Jesenice, 
pet v občini Radovljica, tri v 
občini Tržič in ena v občini 
Naklo. Skupaj je na voljo 
245 koles, od tega okoli šest-
deset odstotkov električnih. 
Celotna vrednost projekta je 
več kot pol milijona evrov.

Z izposojenimi kolesi 
med petimi občinami
Po novem si je kolo mogoče izposoditi na Jesenicah, v Radovljici, Tržiču, Kranju ali Naklem in ga 
vrniti v katerikoli izmed omenjenih občin. Trem dosedanjim kolesarnicam jeseniškega kolesarskega 
sistema JeseNICE bikes so se pridružile še tri dodatne, sistem pa je nadgrajen v skupni sistem 
izposoje koles, imenovan Gorenjska.bike.

Jeseniški župan Blaž Račič je občane povabil na kolesarjenje z novimi kolesi iz sistema 
Gorenjska.bike. "Ena izmed prednostnih razvojnih nalog Občine Jesenice je uvajanje 
trajnostne mobilnosti, zato si želimo, da bi občani Jesenic pogosteje uporabljali trajnostne 
oblike prevoza," je poudaril. / Foto: Gorazd Kavčič 

Občanom Jesenic so pokazali, kako se uporablja kolesarski sistem in kako se prijavijo v 
sistem, ter jih seznanili s splošnimi pogoji uporabe. 

Uporabnik lahko 
kolesa uporablja 840 
minut oziroma 14 ur 
na teden, vsak dan v 
tednu, bodisi 
nepretrgoma ali pa si 
izposojo razporedi.

V prihodnje Občina Jeseni-
ce načrtuje tudi nadaljeva-
nje urejanja Poslovne cone 
Jesenice. V tretji fazi bodo 
uredili infrastrukturo znot-
raj območja poslovne cone, 
imenovano Stari obrati, 
kjer zdaj že delujejo različ-
na podjetja. Eno takšnih je 
Niro Steel, iz katerega so 

županu tik pred petkovim 
svečanim začetkom del 
poslali pismo, v katerem so 
ga opozorili na težave, ki 
jih imajo podjetja, ki že 
delujejo na tem območju. 
Med drugim so ga opozori-
li na nujnost ureditve kana-
lizacije, saj da je zdaj kana-
lizacija za okrog štiristo 
zaposlenih speljana narav-
nost v Savo.

V četrti fazi pa načrtujejo 
gradnjo nove povezovalne 
ceste od Slovenskega Javor-
nika do tega območja, s 
čimer bodo razbremenili 
glavno cesto skozi Jesenice, 
to območje pa bo postalo 
novo gospodarsko srce 
mesta in občine, je dejal 
župan Račič. Bosta pa tretja 
in četrta faza odvisni od 
razpoložljivih sredstev, 

zato župan še ni mogel 
natančno napovedati začet-
ka del. Potreb v občini je 
namreč še veliko, med dru-
gim gradnja nove knjižni-
ce, posodabljanje stavb šol 
in vrtcev, ureditev bazena 
... Dokumentacija za tretjo 
in četrto fazo bo pripravlje-
na, računajo pa tudi na raz-
pise za sofinanciranje, je še 
dejal Račič.

Župan poprijel za lopato
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Prejšnji četrtek je bil za 
Jesenice in za celotno našo 
lokalno skupnost pomem-
ben dan. Zasadili smo prvo 
lopato, s čimer se je simbo-
lično začelo težko pričakova-
no komunalno urejanje 
območja poslovne cone 
Jesenice. S slavnostnim 
dogodkom smo zaznamova-
li enega najpomembnejših 
projektov letošnjega leta v 
naši občini in enega najpo-
membnejših v mojem 
županskem mandatu. Lah-
ko rečem, da smo na ta 
dogodek na Jesenicah čakali 
dolgo, celo predolgo.
Nekdanja železarska zemlji-
šča, ki ležijo vzhodno od 
občinske stavbe, so bila po 
zatonu železarske dejavnos-
ti v tem delu mesta prepuš-
čena propadanju in zarašča-
nju. Po več desetletjih, ko je 
to območje čakalo na celovi-
to ureditev in ponovno pos-
lovno obuditev, se zdaj – ob 
začetku gradnje zelo 
pomembne infrastrukture – 
lahko veselimo.
Nekoč je to območje pred-
stavljalo srce železarske 
dejavnosti. Zdaj se lahko 
upravičeno nadejamo, da bo 
po zaključenem urejanju 
infrastrukture to območje 
ponovno gospodarsko zaži-
velo. Verjamem, da bo to 
območje postalo srce razma-
ha novega gospodarskega 
razvoja mesta in občine. 
Vesel sem tudi, da se naši 
načrti ujemajo z načrti in 

ambicijami podjetij, kar ure-
janju tega območja daje 
posebno težo in utemeljuje 
vse vložene napore.
Urejena komunalna oprema 
v poslovni coni bo podlaga 
za celovit razvoj tega obmo-
čja. Omogočila bo zagon 
novih poslovnih dejavnosti 
ali razširitev obstoječih, 
ustvarjanje novih delovnih 
mest in novih poslovnih pri-
ložnosti v mestu ter – ne 
nazadnje – zagotovila bo 
lepši videz tega dela mesta, 
ki je desetletja čakalo na ta 
trenutek. Ob tem upam, da 
aktualne razmere zaradi šir-
jenja nevarnega virusa ne 
bodo pretirano vplivale na 
uresničevanje naših ciljev in 
ambicij naših podjetnikov.
Na Občini Jesenice smo se 
že pred leti lotili priprav za 
izvedbo projekta, prva faza 
urejanja je bila zaključena 
leta 2006. Projekt je bil 
vključen v gorenjski pro-
gram za razvoj regij, z njim 
je Občina kandidirala za pri-
dobitev evropskih sredstev. 
Veseli smo, da smo za ta 
projekt, ki je skupaj vreden 

660.000 evrov, pridobili 
več kot pol milijona evrov iz 
sredstev Kohezijskega skla-
da, Občina bo primaknila še 
približno 120.000 evrov.
Že zdaj se na Občini pripra-
vljamo, da urejanje poslov-
ne cone nadaljujemo. Načr-
tujemo še urejanje infras-
trukture znotraj območja 
poslovne cone, imenovano 
Stari obrati, kjer že delujejo 
različna podjetja, kar pred-
stavlja tretjo fazo projekta 
urejanje poslovne cone. Pri-
pravljamo se tudi za četrto 
fazo, v okviru katere se načr-
tuje gradnja nove povezoval-
ne ceste od Slovenskega 
Javornika do tega območja, s 
čimer bi se to območje celo-
vito zaokrožilo in dejansko 
postalo novo gospodarsko 
srce mesta in občine. Ti dve 
fazi bomo izvajali postopo-
ma, kar bo odvisno od raz-
položljivih sredstev v občin-
skem proračunu in od uspe-

šnosti pri pridobivanju 
dodatnih virov financiranja. 
V preteklih letih so v pripra-
vo dokumentacije in drugih 
podlag, ki omogočajo grad-
njo komunalne opreme v 
poslovni coni, veliko dela 
vložili moji sodelavci v 
občinski upravi, za kar se 
jim zahvaljujem. Zahvala 
gre tudi podjetju K & Z, ki je 
sodelovalo pri pripravi inve-
sticijske dokumentacije, 
kranjskemu BSC za podpo-
ro, odločevalcem, ki so pod-
prli naše namere za uresni-
čitev pomembnega cilja, in 
EU, ki je finančno podprla 
ta projekt.
Podjetjem, ki bodo prišla na 
to območje, bomo zagotovili 
vso podporo in sodelovanje 
Občine za uresničitev njiho-
vih načrtov. Zavedamo se 
namreč, da le skupno in 
usklajeno delovanje vodi v 
prihodnost. Zdaj lahko bolj 
zanosno govorimo o gospo-
darskem napredku. To je 
osnova razvoja tudi za vsa 
druga področja družbenega 
življenja. Zato je ta projekt 
za vse nas zelo pomemben.

Preobrazba za 
razvoj

Nekoč je to območje predstavljalo srce 
železarske dejavnosti. Zdaj se lahko upravičeno 
nadejamo, da bo po zaključenem urejanju 
infrastrukture to območje ponovno gospodarsko 
zaživelo. Verjamem, da bo to območje postalo 
srce razmaha novega gospodarskega razvoja 
mesta in občine.

Župan Blaž Račič
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Šolske poletne počitnice so 
čas, ko so šole prazne, manj 
otrok je tudi v vrtcih. Občina 
Jesenice ter javni zavodi kot 
upravljavci objektov zato ta 
čas izkoristijo tudi za manj-
še investicije v objekte in 
njihovo okolico. Za investi-
cije bo Občina Jesenice iz 
svojega proračuna namenila 
slabih 180 tisoč evrov. 
Največja investicija na po-
dročju šol to poletje je bila 
obnova strehe na t. i. sedem-
desetletni šoli oziroma 
NOB-šoli na Koroški Beli, 
kjer so učilnice razrednega 
pouka. Izvajalec je podjetje 
Kovinar - Gradnje ST. V 
sklopu del so zamenjali ob-
stoječo betonsko strešno kri-
tino ter žlebove, odtočne 
cevi ter kapne obloge, hkrati 
pa toplotno izolirali tudi ne-
izkoriščeno podstrešje. Pro-
jekt, vreden sto tisoč evrov, 
financira Občina Jesenice.
Kot poudarjajo na občini, 
obsežnejša investicijska vla-
ganja Občina Jesenice v so-
delovanju z Osnovno šolo 
Koroška Bela izvaja že od 
leta 2006. Doslej so uredili 
mansardo v t. i. novi šoli z 
nabavo vse opreme, zame-
njali streho nad jedilnico in 
kuhinjo, uredili pritličje t. i. 

nove šole, kar je vključevalo 
sanacijo žlindre, ureditev 
knjižnice, učilnic, kabine-
tov, preselitev uprave ter na-
bavo opreme za vse prosto-
re. Lotili so se tudi energet-
ske sanacije, del katere je 
tudi omenjena zamenjava 
strehe. Je pa lani šola z do-
brodelno akcijo zbrala denar 
za zamenjavo dela oken na 
t. i. novi šoli.
Skupna vrednost doslej iz-
vedenih del, ki jih je financi-
rala Občina Jesenice iz svo-
jega proračuna (brez investi-

cije v menjavo dela strehe), 
znaša več kot 1,3 milijona 
evrov, so povedali na Občini 
Jesenice. 
Nekaj manjših investicij so 
opravili tudi v ostalih šolah. 
Na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca Jesenice so v 
času šolskih počitnic izvedli 
zamenjavo vseh obstoječih 
svetil v športni dvorani z no-
vimi LED-svetili (energijsko 
varčnimi), na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja Jesenice pa 
obnovili atletsko stezo in 
prenovili jamo za skok v da-

ljino, s čimer bo zagotovlje-
no kvalitetno izvajanje pou-
ka športne vzgoje. 

Zamenjava stekel  
v enotah vrtca
Poleg tega so v treh enotah 
Vrtca Jesenice, to je v Enoti 
Angelce Ocepek na Cesti Ci-
rila Tavčarja 3a, Enoti Cilke 
Zupančič na Koroški Beli in 
Enoti Julke Pibernik, zame-
njali steklene površine med 
igralnicami, na hodnikih in 
v sanitarijah z varnejšim 
pleksi steklom. 

Poletne investicije  
v šole in vrtce
Na stavbi t. i. sedemdesetletne šole na Koroški Beli, v kateri so učilnice razrednega pouka, so obnovili 
streho. Projekt je vreden sto tisoč evrov. 

Med počitnicami so obnovili streho t. i. sedemdesetletne šole na Koroški Beli. 

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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PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH
Ločeno zbiranje odpadkov omogoča vračanje velikega deleža odpadkov nazaj v uporabo, s čimer zmanjšujemo količine odloženih odpad-
kov na odlagališčih. S pravilnim odlaganjem odpadkov pa hkrati prispevamo k bolj čistemu in urejenemu življenjskemu okolju. Ekološki 
otoki postajajo vse bolj priljubljeni, kajti vse več ljudi reciklira. Kljub temu pa je še vedno precej takih, ki se pripeljejo na ekološki otok in 
tam pustijo odpadke kar v vrečah ali pa ne upoštevajo navodil in odpadkov ne razvrščajo v zanje primerne zabojnike. Vzemimo si čas in 
odpadke razvrstimo pravilno.

MEŠANA EMBALAŽA – Kaj odlagamo v zabojnik?
Plastenke, konzerve in pločevinke, votlo sestavljeno embalažo mleka in sokov (tetrapak), plastenke čistil in pralnih 
sredstev, plastične vrečke in jogurtove lončke, plastično embalažo šamponov, zobnih past in tekočih mil, embalažo CD-jev 
in DVD-jev, plastično in alu folijo, v katero so bili zaviti izdelki, ter embalažo iz stiropora.
Kako odlagamo?
Pomembno je, da embalažo vedno izpraznimo in stisnemo, tako da pri ločevanju doma in kasneje pri odlaganju zavzame 
čim manj prostora. Preden embalažo odložimo, ji vedno odstranimo pokrovček ali zamašek. Embalažo samo splaknemo, 
ni je treba pomivati.

STEKLO – Kaj odlagamo v zabojnik?
Steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo.
Kako odlagamo?
Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v zabojnik za embalažo, 
plutovinaste zamaške pa v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

PAPIR – Kaj odlagamo v zabojnik?
Časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški in ovojni papir, papirnate nakupovalne 
vrečke ter kartonsko embalažo in lepenko.
Kako odlagamo?
Pomembno je, da škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo čim manj prostora. Pri potopnih zabojnikih je reža za odlaganje 
precej majhna in cele škatle ni mogoče odložiti v zabojnik. Odstranimo lepilne trakove. Če je revija zavita v zaščitno folijo, to 
odložimo v zabojnik za odpadno embalažo.
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Urša Peternel

Začenja se obnova železni-
škega predora Karavanke. 
Dela bodo potekala do sep-
tembra prihodnje leto, od 5. 
oktobra letos do 10. julija 
prihodnje leto pa je predvi-
dena tudi popolna zapora 
proge na odseku od postaje 
Jesenice do postaje Podrož-
ca, so pojasnili na Direkciji 
RS za infrastrukturo. Gre za 
skupni projekt Slovenije in 
Avstrije, tudi izvajalec del je 
skupni, avstrijsko podjetje 
Strabag AG / Dion IC – In-
genieurtiefbau.
Železniški predor Karavan-
ke je skoraj osem kilome-
trov dolg slovensko-avstrij-
ski predor. V uporabo je bil 
dan leta 1906, v njem pa 
poteka elektrificirana dvotir-
na železniška proga. Ta več 
ne ustreza standardom o 
varnosti v železniških pre-
dorih, saj ne omogoča zado-
stnega svetlega profila glede 
na sodobne standarde 
evropskega železniškega 

omrežja, pojasnjujejo na di-
rekciji. V sklopu varnostno-
-tehnične nadgradnje je 
predvidena odstranitev dru-
gega tira in izgradnja enotir-
ne proge v predoru in na 
odseku proge od postaje Je-
senice do postaje Podrožca. 
Na območju postaje Jeseni-
ce načrtujejo izvedbo »iz-
vlečnega tira«, s čimer bodo 
ohranili delno dvotirnost. 
Kot poudarjajo na direkciji, 
je izgradnja enotirne proge 
kratkoročna rešitev, ki bo 
povečala prometno varnost 
v predoru. Dolgoročna reši-
tev bo izgradnja druge cevi, 
a šele po letu 2040. 
V sklopu del bodo v predoru 
sanirali tudi poškodovane 
dele konstrukcije, uredili 
odvodnjavanje, zgradili in-
tervencijske hodnike, uredi-
li vozno mrežo, signalno-
-varnostne naprave, sodob-
ne telekomunikacijske siste-
me ter poskrbeli za požarno 
varnost in sistem učinkovi-
tega reševanja v primeru ne-
sreč.

Začenja se obnova 
železniškega predora 

Tokrat je izvajalec gradbenih del skupni, 
avstrijsko podjetje Strabag AG / Dion IC – 
Ingenieurtiefbau.

Odpadke je 
prepovedano 

odlagati 
poleg 

zabojnikov.
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Urša Peternel

Potem ko so junija na štirih 
lokacijah v jeseniški občini 
uredili potopne ekološke 
otoke, Občina Jesenice 
avgusta nadaljuje drugo 
fazo, v kateri bo preuredila 
eko otoke na še dodatnih 
petih mestih. Gre za lokacije 
na Cesti Toneta Tomšiča 
21d, Cesti maršala Tita 51, 
Ulici Staneta Bokala 8, Ulici 
Staneta Bokala 18–19 ter 
Cesti Cirila Tavčarja 5. Tudi 
tu bodo namestili potopne 
ekološke otoke, nosilno 
plast eko otokov bo predsta-
vljal beton, na lokaciji Cesta 
maršala Tita 51 pa tlakovci. 
Na Ulici Staneta Bokala 18–
19 bodo obenem v neposre-
dni bližini otoka uredili tudi 
betonske stopnice in beton-
ske pešpoti. 
Na občini ponovno poudar-
jajo, da se na ekološke otoke 
lahko odložijo le odpadni 
papir, embalažno steklo in 
odpadna embalaža, odlaga-
nje drugih vrst odpadkov 
(kosovnih, gradbenih ali 

nevarnih odpadkov) v zaboj-
nike ali poleg zabojnikov ni 
dovoljeno. 
»Čiščenje in odvoz odpad-
kov, ki se pojavijo na ekolo-
ških otokih, pa tja ne sodijo, 
predstavljata dodaten stro-

šek, ki ga plačujemo vsi. Za 
vse ostale odpadke je obča-
nom na voljo Zbirni center 
Jesenice,« pojasnjujejo v 
javnem komunalnem podje-
tju JEKO. Pogodbena vred-
nost izvedenih del pri prvih 

štirih potopnih eko otokih je 
znašala približno 78 tisoč 
evrov, ki jih je Občina Jeseni-
ce financirala iz okoljske 
dajatve za odlaganje odpad-
kov. Vrednost druge faze za 
zdaj še ni znana.

Potopni ekološki otoki 
še na petih lokacijah
Po namestitvi potopnih ekoloških otokov na štirih lokacijah bodo obstoječe otoke preuredili še na 
petih novih mestih.

Občina ureja ekološke otoke. V prvi fazi so na štirih lokacijah postavili potopne ekološke 
otoke, tudi pri Integralu na Jesenicah, v drugi fazi jih bodo še na petih mestih.

Urša Peternel

Svet zavoda Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske 
(RAGOR) je za direktorico 
agencije izbral Evo Štravs 
Podlogar. Na razpis se je pri-
javilo pet kandidatov, eden je 
pred razgovorom odstopil, 
tako da so se svetu predstavi-
li štirje. Kot je dejal predsed-
nik sveta zavoda Igor Arh, jih 
je Eva Štravs Podlogar prep-
ričala s programom, predsta-
vitvijo in dosedanjimi izkuš-
njami. Soglasje k imenovan-
ju morajo dati še občinski 
sveti občin ustanoviteljic 
(Jesenic, Kranjske Gore, 
Radovljice in Bohinja). 
Štravs Podlogarjeva je uni-
verzitetna diplomirana eko-

nomistka, ki je od leta 2015 
zaposlena na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Najprej je bila gene-
ralne direktorica Direktorata 
za turizem in internacionali-
zacijo, zadnja štiri leta pa je 
bila državna sekretarka. Pred 
tem je bila skoraj petnajst let 
direktorica Turizma Bled.
RAGOR je od lani vodil 
Mark Toplak, ki pa je bil 
nedavno izbran za direktor-
ja Splošne bolnišnice Jese-
nice. A funkcije še ni nasto-
pil, ker je eden od neizbra-
nih kandidatov vložil tožbo 
na sodišče, ker naj bi Toplak 
ne izpolnjeval razpisnih 
pogojev. Prav tako mora 
Toplak dobiti še soglasje vla-
de k imenovanju.

RAGOR z novo direktorico
Vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske bo prihodnji mesec prevzela Eva Štravs Podlogar.

Eva Štravs Podlogar je bila doslej državna sekretarka na 
ministrstvu za gospodarstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Javno komunalno podjetje 
JEKO je na pokopališču na 
Blejski Dobravi uvedlo nov 
sistem ločevanja odpadkov. 
Glavna novost je kompost-
nik, namenjen odlaganju 
zelenega odreza, ki nastane 
na pokopališčih. Vanj sodijo 
obrezano vejevje in grmiče-
vje, porezana živa meja, 
pokošena trava, odpadno lis-
tje, rože, stara zemlja lonč-
nic in podobno. 

Najpogostejša napaka, ki jo 
predstavniki jeseniške 
komunale ugotavljajo pri 
pregledu zabojnikov, je 
namreč ta, da zeleni odrez 
uporabniki pokopališča odla-

gajo v zabojnike za mešane 
komunalne odpadke. 
Na pokopališču na Blejski 
Dobravi je odpadke mogo-
če odložiti na osmih mes-
tih, vsako od njih pa je 

opremljeno še z zabojni-
kom za mešane komunal-
ne odpadke, zabojnikom za 
odpadno embalažo in 
zabojnikom za odpadne 
nagrobne sveče. 

Kompostnik za 
zeleni odrez
Na pokopališču na Blejski Dobravi je novost 
kompostnik, namenjen odlaganju zelenega 
odreza.

Na pokopališču je odpadke mogoče odložiti na osmih 
mestih, poskrbljeno je za različne zabojnike za njihovo 
ločeno zbiranje.

Občinski odlok za 
napačno ločevanje 
odpadkov predpisuje 
kazen v višini 300 
evrov. 

Urša Peternel

Predsednik države Borut 
Pahor je v znak hvaležnosti 
za nesebično in požrtvoval-
no delo v času epidemije 
covida-19 podelil priznanje 
jabolko navdiha vsem 
zaposlenim v slovenskem 
komunalnem gospodars-

tvu, tudi v javnem komu-
nalnem podjetju Jeko z 
Jesenic. Kot so poudarili v 
njegovem uradu, so bili 
zaposleni v panogi med 
epidemijo nepogrešljivi in 
dela niso odložili niti, ko je 
večina države obstala. "S 
tem so bili pomemben in 
zanesljiv člen pri prepreče-

vanju širjenja okužb," so 
zapisali.
Poleg zdravstvenih delavcev 
je bila v času epidemije covi-
da-19 močno izpostavljena 
tudi kopica delavcev iz dru-
gih področij. Med njimi so 
bili tudi zaposleni v komu-
nalnih podjetjih, ki so pos-
krbeli, da je iz pip pritekla 

pitna voda, da je bila odpad-
na voda očiščena, da se pred 
vrati niso kopičili odpadki 
ter da so se svojci ob najte-
žjih trenutkih imeli mož-
nost posloviti od svojih naj-
bližjih.
Javni zahvali predsednika se 
je pridružila tudi Občina 
Jesenice.

Jabolko navdiha tudi za zaposlene v Jeku

s kuponom do 30. 9. 2020.

Konec meseca začetek 
izkopnih del v predoru

V bližini krožišča na Hrušici postavljajo naselje, v katerem 
bodo v času gradnje druge cevi predora Karavanke bivali 
turški delavci. Teh naj bi bilo od 120 do 150.

1. stran
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Janko Rabič

Življenje v hribovskem sve-
tu je bilo nekoč težje kot v 
dolini ali mestu. To je v 
mladosti še kako občutila 
Pavla Zaveljcina iz Javorni-
škega Rovta. V krogu svoje 
družine je v letošnjem pole-
tju praznovala okroglih de-
vetdeset let. Je domačinka 
včasih največje kmetije pr' 
Mokrnk. Svojo ljubezen in 
bodočega moža Zdravka 
(umrl je leta 2002), je našla 
le nekaj sto metrov nižje, v 
hiši, ki se ji po domače reče 
pr' Urencu. Štiri leta se je 
učila za krojačico, vendar se 
ni mogla zaposliti, kajti 
doma je bilo preveč dela in 
obveznosti z družino, vzgo-
jo otrok. "Težko je bilo, pa 
smo vse zmogli," je poveda-
la slavljenka. "Poprijeti je 
bilo treba za vse, doma sem 
šivala tudi za druge, da smo 
lažje shajali. Delala sem 
'tarbehe' na kmetih in v za-
meno dobila les za 'cimper' 
pri novi hiši, ki sva jo z mo-
žem gradila. Ker smo bili 

skoraj v hribih, je bilo treba 
v dolino vse peš, v nabavo, k 
zdravniku, tudi z otroki, če 
so zboleli."

V zakonu so se jima rodili 
trije otroci, Lovro, Zdravko 
in Magda, danes ima šest 
vnukov, tri vnukinje ter 

šest pravnukov in tri prav-
nukinje. Okrogli jubilej ji 
bo zagotovo ostal v lepem 
spominu. Poleg praznova-
nja v krogu družine so ji na 
predvečer jubileja domači 
fantje Svizci zapeli podo-
knico – in ker so ji bile pe-
smi znane, je še sama pov-
zela z njimi. Bila je pri 
maši na Pustem rovtu, šo-
pek sta ji nas praznovanju 
izročila podpredsednik 
Sveta KS Javornik - Koro-
ška Bela Marko Zupančič 
in iz Karitas Koroška Bela 
Marjeta Zupančič. 
Danes ji življenje umirjeno 
teče v domačem krogu, 
pred nedavnim je premaga-
la kar resne zdravstvene te-
žave. "Zdravje bi bilo lahko 
boljše, drugače pa se ni-
mam kaj pritoževati. Vedno 
sem bila rada med ljudmi, 
to sedaj pogrešam. Tudi 
pela sem v zboru pri Dru-
štvu upokojencev Javornik 
- Koroška Bela. Sedaj sem 
doma in kar občutim osa-
mljenost. Prav zato sem ve-
sela vsakega obiska."

Domači fantje so ji 
zapeli podoknico
Pavla Zaveljcina iz Javorniškega Rovta je praznovala devetdeset let.

Pavla Zaveljcina

Urša Peternel

Občina Jesenice je v letu 
2018 začela gradnjo in ob-
novo komunalne infrastruk-
ture ter obnovo vozišča na 
Cesti bratov Stražišarjev. In-
vesticija je bila razdeljena na 
tri faze. Prva faza investicije 
je bila zaključena leta 2018, 
druga faza pa v letošnjem 
letu. 

Zdaj bo sledila še tretja faza, 
ki obsega ureditev celotne 
komunalne infrastrukture 
na odseku od podvoza pod 
železniško progo Jesenice–
Ljubljana do hiše z naslo-
vom Cesta bratov Stražišar-
jev 30a. 
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, bo v sklopu projek-
ta izvedena obnova fekalne 
kanalizacije, vodovoda, pli-

novoda, cestne razsvetljave 
in vozišča z odvodnjava-
njem. Obnovili bodo tudi 
ekološki otok pri železni-
škem podvozu. Ta čas je ob-
javljeno javno naročilo za 
izbiro izvajalca del, ki naj bi 
z deli začel jeseni.
Dela naj bi bila zaključena v 
drugi polovici prihodnjega 
leta. Svojo infrastrukturo 
bodo hkrati z obnovo komu-

nalne infrastrukture preure-
dili tudi lastniki ostalih ko-
munalnih vodov (Elektro 
Gorenjska in ENOS). 
Ureditev komunalne infra-
strukture bo omogočala v 
nadaljevanju tudi obnovo 
celotne infrastrukture na 
območju Industrijske ulice, 
Ulice Viktorja Kejžarja in 
Ulice bratov Rupar, so napo-
vedali na Občini Jesenice.
Ta čas na komunalnem po-
dročju poteka še en večji 
projekt, in sicer izgradnja 
kanalizacije v naselju Lipce.

Tretja faza del na Cesti 
bratov Stražišarjev
Ta obsega ureditev celotne komunalne infrastrukture na odseku od 
podvoza pod železniško progo Jesenice–Ljubljana do hiše z naslovom  
Cesta bratov Stražišarjev 30a.

Krajevna skupnost Blejska Dobrava praznuje krajevni pra-
znik 28. avgusta, in sicer v spomin na prvo partizansko ak-
cijo proti okupatorju. Na ta dan pred 75 leti je bil na Lipcah 
porušen drog daljnovoda iz elektrarne Vintgar, ki je z elek-
triko napajal obrate železarne na Slovenskem Javorniku. V 
krajevni skupnosti so praznik vsako leto zaznamovali s sklo-
pom prireditev, letos pa so jih bili zaradi nevarnosti okužbe 
z novim koronavirusom ob večjem druženju ljudi prisiljeni 
odpovedati. Zato letos ne bodo organizirali tradicionalnega 
praznovanja krajevnega praznika, so sklenili v svetu krajev-
ne skupnosti, kjer ob prazniku vsem krajankam in krajanom 
iskreno čestitajo in se jim zahvaljujemo za prispevek k na-
predku in urejenosti krajevne skupnosti. 

Praznik Krajevne skupnosti Blejska Dobrava

V krajevni skupnosti Hrušica se vsako leto 27. julija spomni-
jo tragičnega dogodka leta 1942, ko so Nemci na Belem 
polju ustrelili 45 talcev. Prejšnja leta so na ta dan pri spome-
niku ustreljenim talcem na Belem polju pripravili spomin-
sko slovesnost, s katero so počastili tudi spomin na 42 v 
taborišča izgnanih družin ter vse žrtve druge svetovne voj-
ne. Letos so zaradi koronavirusa ta dan zaznamovali skro-
mneje. Delegacija krajevne skupnosti, podpredsednik Sveta 
KS Hrušica Uroš Posušen in predsednica krajevne organiza-
cije ZB NOV za vrednote NOB Darja Radić, je položila cve-
tje k spomeniku na Belem polju in grobišču talcev v Dragi 
pri Begunjah. 

Cvetje k spomeniku na Belem polju

Podpredsednik Sveta KS Hrušica Uroš Posušen in 
predsednica krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Darja Radić sta položila cvetje k spomeniku 
na Belem polju.

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Pod-
mežakla so letošnji avgusto-
vski praznik prilagodili raz-
meram zaradi koronavirusa. 
Prejšnja leta so v spomin na 
ustanovitev prvega okrožne-
ga odbora Osvobodilne fron-
te za jeseniško-radovljiško 
območje na Zakopih na Me-
žakli organizirali pohod in 
srečanje krajanov. Ker bi za-

radi avtobusnih prevozov na 
Mežaklo večini udeležencev 
težko zagotovili spoštovanje 
vseh ukrepov, so se člani 
sveta krajevne skupnosti od-
ločili, da delegacija obišče 
spominsko obeležje na Za-
kopih. Venec in cvetje sta 
položila predsednica KS 
Podmežakla Alma Rekić in 
predsednik krajevne borče-
vske organizacije Aleksan-
der Jernejc.

Skromnejša počastitev 
praznika KS Podmežakla

Venec in cvetje sta položila predsednica KS Podmežakla 
Alma Rekić in predsednik krajevne borčevske organizacije 
Aleksander Jernejc.

Urša Peternel

V letošnji sezoni so v soteski 
Vintgar uvedli novost, in si-
cer enosmerno pot ogleda. 
Obiskovalci se tako na izho-
dišče v Podhomu vrnejo 
skozi Blejsko Dobravo, kar 
je priložnost, da bi jih zadr-
žali tudi na jeseniški strani 
soteske. V ta namen so na 
avtobusnem obračališču pri 
pokopališču na Blejski Do-
bravi postavili informacijsko 
tablo, ki prikazuje trase poti, 
po katerih se obiskovalci 
lahko vrnejo nazaj v Pod-

hom, obenem pa ponuja 
ideje za druge izlete na jese-
niški strani soteske. Izdela-
vo in postavitev table je v 
sodelovanju s TIC Jesenice 
koordinirala Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske, fi-
nanciralo pa Turistično dru-
štvo Gorje. Postavitev table 
se lepo dopolnjuje z aktiv-
nostmi projekta Pohodni-
štvo v občini Jesenice, v 
okviru katerega RAGOR, 
TIC Jesenice in člani poseb-
ne delovne skupine skrbijo 
za vzdrževanje lokalnih peš-
poti v občini Jesenice.

Nova informacijska 
tabla na Blejski Dobravi

Tabla stoji na parkirišču pri pokopališču.

Projekt, po ocenah 
vreden dobrega pol 
milijona evrov, bo 
financirala Občina 
Jesenice. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10 146 strani, mere: 14  x  20 cm, spiralna vezava      

EUR

S pomočjo 
knjige bomo 
že pri nakupu 
sirov bolj 
dovzetni za 
nove vrste, 
okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
skuta, rikota, 
mehki sir ...). 
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Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

EUR

Janko Rabič

V galerijskih prostorih 
Kosove graščine na Jeseni-
cah, ki so v upravljanju Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce, so po optimističnem 
uvodu v novo leto 2020 z 
odmevno in dobro obiskano 
razstavo del slikarke Mar-
jance Dakskofler Savinšek v 
nadaljevanju morali vse pri-
lagajati razmeram, ki so 
posledica prisotnosti novega 
koronavirusa. 
Tik pred začetkom epidemi-
je so odprli razstavo z naslo-
vom Mavričnost kulture in 
kulinarike Jesenic. Ker so 
galerijo najprej morali zap-
reti, so pripravili virtualno 
predstavitev na spletni stra-
ni, po sproščanju ukrepov 
pa so lahko pod predpisani-
mi pogoji spet povabili obi-
skovalce na ogled. V besedi 

in sliki je bila predstavljena 
nekdanja kajžarska, delav-
ska in meščanska prehrana. 
Dopolnjevala jo je prehrana 
drugih narodov in narodno-
sti, na ogled pa so bili tudi 
različni predmeti in pripo-
močki za pripravo in kuha-
nje jedi ter pohištvo, kakrš-
no so v kuhinjah uporabljali 
včasih. Avtorici razstave sta 
bili Nina Hribar in Zdenka 
Torkar Tahir, ki sta o njej 
pripravili tudi katalog. 
V avgustu so galerijski pro-
stori Kosove graščine zaprti, 
saj v njej izvajajo različna 
vzdrževalna in obnovitvena 
dela. 
Za uvod v jesensko sezono 
bodo 10. septembra odprli 
novo razstavo domačega 
avtorja, slikarja Janeza 
Mohoriča - Mokrnka, ki se 
bo predstavil z zanimivim 
ciklusom školjk. 

Razstave v Kosovi
Za uvod v jesensko sezono bodo 10. septembra odprli novo razstavo domačega avtorja Janeza 
Mohoriča - Mokrnka z zanimivim ciklusom školjk. 

Na spletni strani muzeja se je mogoče virtualno sprehoditi 
po razstavi Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic.

Janko Rabič

V Foto klubu Jesenice nada-
ljujejo organizacijo razstav v 
fotografski galeriji v Merca-
tor centru na Jesenicah. Do 
3. septembra je na ogled prvi 
del letne pregledne razstave 
barvnih fotografij s prostimi 
temami. Prispevali so jih: 
Marjan Debelak, Vinko Lav-
tižar, Mihael Kersnik, Janez 
Vrzel, Andrej Mežik, Janez 
Kramar in Milan Polak. 
Tokrat je sodelujočih avtor-
jev manj kot prejšnja leta, 

zato niso opravili selekcije 
in podelili nagrad. 
Med razstavljenimi fotogra-
fijami prevladujejo krajin-
ske in popotniške, nekaj je 
tudi detajlov. 
Razstavo so posvetili nedav-
no umrlemu dolgoletnemu 
in častnemu članu foto klu-
ba Francu Črvu. 
Od 3. septembra naprej bo v 
galeriji na ogled drugi del 
pregledne razstave, tokrat 
se bodo člani kluba pred-
stavljali s črno-belimi foto-
grafijami.

Pregledna razstava foto kluba

Ena od razstavljenih fotografij, avtor Andrej Mežik

SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**

 Do  
7.000 € 

 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten 
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V 
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne 
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault 
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

2020 07 Renault SUV RANGE 210x148 Diler SLO.indd   1 02/07/2020   10:41

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Z vami že 25 let

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d.o.o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

Matjaž Klemenc

Leta 2014, točneje 14. mar-
ca, je bil ustanovljen HDD 
SIJ Acroni Jesenice, in sicer 
z namenom, da se ohrani 
članski hokej v železarskem 
mestu. Za prvega predse-
dnika je bil izvoljen Anže 
Pogačar, ki je na tej nehvale-
žni funkciji deloval več kot 
šest let. V tem obdobju je 
naredil veliko dobrega in po-
zitivnega za članski hokej na 
Jesenicah.
Na menjavo na predsedni-
škem položaju je zdaj že 
nekdanji predsednik Poga-
čar namigoval že kar nekaj 
časa. To je bila glavna novica 
na tradicionalnem občnem 
zboru HDD SIJ Acroni Jese-
nice. Občni zbor že dolgo ni 
potekal tako gladko in dej-
stvo, da je trajal zgolj nekaj 
minut več od ure, jasno 
pove, kako hitro je vse sku-
paj potekalo. Kot smo že 
omenili, se je poslovil Anže 
Pogačar, ki bo v klubu ostal 
na funkciji direktorja. V nje-
govem obdobju je bil klub 
trikrat državni prvak (v sezo-
nah 2014/2015, 2016/2017, 
2017/2018). V INL so bili 
dvakrat v polfinalu in v uvo-
dni sezoni v četrtfinalu. V 
Alpski ligi so nastopili tri-
krat in trikrat obstali v polfi-
nalu. Dne 21. julija 2020 je 
predsedniški položaj v po-
nosu Gorenjske zasedel Pe-
ter Bohinec. 

Predsednikov pogled na 
preteklo obdobje
Anže Pogačar je ocenil kole-
darsko leto 2019. Ozrl se je 
na drugo polovico leta 2018 
in prvo polovico letošnjega 
leta. "V sezoni 2018/2019 je 
ekipa nastopila v mednaro-
dni Alpski ligi, v kateri je 
nastopilo 18 klubov iz treh 
držav. Ekipa HDD SIJ Acro-
ni Jesenice je delovala na 
profesionalnem nivoju z 
najmanjšim proračunom – 
petsto tisoč evrov. V rednem 
delu smo osvojili osmo me-
sto. V končnici smo igrali 
odlično in se prebili v polfi-
nale, kjer smo v peti tekmi 
nesrečno izgubili s Pusterta-
lom. V Alpski ligi smo sku-
pno odigrali 54 tekem. Igrali 
smo tudi v Pokalu Slovenije 
in državnem prvenstvu. 
Skupno smo odigrali 67 te-
kem in opravili 188 trenin-
gov, kar je visok nivo. V fina-
lu državnega prvenstva sta 
bili odigrani le dve tekmi. 
Doma smo zmagali, v Lju-
bljani izgubili in zaradi slab-
še razlike v golih ostali brez 
naslova. Olimpija je bila 
boljša tudi v Pokalu Sloveni-
je. Med sezono je bilo kar 
nekaj težav s poškodbami. 

Ob koncu sezone je klub iz-
gubil nekaj ključnih igral-
cev: Bašiča, Čimžarja, Pema, 
Kalana, Panceta, D. Rodma-
na in vse tujce. Odšel je tudi 
trenerski štab: M. Rodman, 
Burnik, Škrabelj. Sezono 
2018/2019 s tekmovalnega 
vidika lahko ocenimo za 
uspešno. Pozitivno je tudi 
to, da se je uveljavilo veliko 
število mladih igralcev, ki so 
si nabrali nove izkušnje in 
dobro izkoristili priložnost 
za igro. Poslovanje v prvih 
petih mesecih leta 2019 je 
bilo manj uspešno, saj upra-
va težko sledi razvoju ekipe. 
V poletnih mesecih smo bili 
primorani zmanjšati vložek 
v ekipo. Vseeno smo igral-
cem s prihodom Mitje Šivi-
ca zagotovili kvalitetnega 
trenerja. V ekipi smo ponu-
dili mesto vsem mladim na-
darjenim igralcem. Glavni 
cilj za sezono 2019/2020 je 
bil, da napredujemo iz te-
dna v teden. V sezono smo 
vstopili na blejski Poletni 
ligi. Prvo uradno tekmova-
nje je bil Pokal Slovenije, 
kjer smo v finalu zasluženo 
izgubili z Olimpijo. V Alp-
ski ligi, kjer je spet sodelova-
lo 18 ekip, smo v uvodu do-
živeli nekaj bolečih mini-
malnih porazov. Prelomna 
tekma je bila konec decem-
bra, ko smo doma izgubili z 
Olimpijo s 0 : 7. Trener Ši-
vic je ponudil svoj odstop, a 
vodstvo kluba je ohranilo 
hladno glavo in odstop zavr-
nilo. Igralci so stopili skupaj 
in reagirali fantastično. Eki-
pa se je začela dvigovati iz 
dneva v dan. Po odličnih 
predstavah v januarju in fe-
bruarju smo se uvrstili med 
šest najboljših ekip in v tej 
ligi na koncu zasedli tretje 
mesto. To je bilo več, kot 
smo želeli, upali in pričako-
vali. V marcu smo si želeli 
še nadgradnje, a nam jo je 
preprečil koronavirus. Vese-
li me, da se je popravila tudi 
finančna slika kluba. Dobili 

smo nove sponzorje in par-
tnerje ter poplačali veliko 
zapadlih obveznosti. Zneski 
žal niso na visokem nivoju, 
zato so občasne finančne te-
žave. Treba je vedeti, da je 
Alpska liga velik finančni 
zalogaj, hokej pa drag šport. 
Želja v upravnem odboru 
kluba je bila, da poiščemo 
nove osebe za upravni od-
bor, ki bo zmožen klubu za-
gotoviti nova sredstva. Zago-
toviti na Jesenicah petsto ti-
soč evrov brez vpliva v go-
spodarstvu in političnega 
okolja ni enostavno. Želimo 
si biti povezani z lokalno 
skupnostjo in celotno Go-
renjsko. Ne smemo pozabiti 
naše navijaške skupine Red 
Steelers Ultras Jesenice, ki 
nas je spodbujala tako doma 
kot na gostovanju. Zahvala 
vsem drugim, ki stiskajo pe-
sti za našo ekipo. Vodstvo 
kluba mora tudi v prihodnje 
zagotovite pogoje za nemo-
teno delovanje kluba in ob-
stoj profesionalnega član-
skega hokeja. Ne smemo 
dovoliti, da se hokej na Jese-
nicah vrne na amaterski 
nivo. Za konec zahvala 
sponzorjem, partnerjem, 
igralcem, navijačem, ljubite-
ljem hokeja na Jesenicah za 
podporo. Vsak od naštetih je 
v minuli sezoni prispeval 
svoj košček v mozaiku," so 
bile besede nekdanjega 
predsednika Anžeta Poga-
čarja. 
Načrtovan Pogačarjev od-
stop je občni zbor potrdil in 
obenem potrdil novega 
predsednika, domačina Pe-
tra Bohinca.

Novi predsednik se 
predstavi 
Na mestu predsednika bo 
od letošnjega občnega zbora 
nov obraz. To je Peter Bohi-
nec. "Sem rojen Jeseničan 
in vseskozi ljubitelj hokeja. 
Ko mi čas dopušča, sem ob-
vezno na hokejski tekmi v 
Dvorani Podmežakla, po 

možnosti tudi v Ljubljani. 
Že pred časom sva se z An-
žetom pogovarjala, da jese-
niški hokej potrebuje nad-
gradnjo. Kar je Anže naredil 
v teh šestih letih, je odraz 
jeklene volje – in gredo mu 
vse čestitke. Sam je prišel do 
zaključka, da je potrebna 
nadgradnja. Tudi pri meni 
je prišlo do vprašanja, ali 
lahko kot delujoči na različ-
nih poklicih v Ljubljani, tudi 
vodstvenih, odgovornih 
funkcijah, kaj dodam klubu, 
našim igralcem. Hokej na 
Jesenicah si zasluži, da se 
razvija naprej, kot si to me-
sto zasluži. Prizadeval si 
bom, da bomo klub nadgra-
dili, da bi imel klub večjo fi-
nančno moč, neodvisnost. 
Razvoj mladih v prihodnosti 
je ključnega pomena za je-
seniški hokej. Želimo si raz-
širiti krog poslovnih par-
tnerjev, sponzorjev. Ko bodo 
zagotovljeni vsi pogoji, si 
želimo stopničko višje od 
Alpske lige, v ligo EBEL (po 
novem IceHL, o. p.). Pove-
čati si želimo članstvo kluba 
in privabiti čim več navija-
čev v dvorano na ogled te-
kem. Želim si, da bi mesto 
Jesenice, župan, Gorenjska 
zopet ponosno dihali s klu-
bom naprej," je povedal novi 
predsednik. V HDD SIJ 
Acroni Jesenice se še kako 
dobro zavedajo, kako po-
membno je sodelovanje z 
ekipo Mladi Jesenice. Eden 
brez drugega praktično ne 
morejo. Mladi igralci za svoj 
končni napredek potrebuje-
jo močno člansko ekipo. 
Članska ekipa potrebuje 
kvalitetne mlade hokejiste, 
ki vanjo vnašajo zdravo kon-
kurenco. 

Trener Mitja Šivic 
optimističen
Mitja Šivic je člansko ekipo 
prevzel pred lansko sezono 
in v tem času pokazal, da 
zna delati z mladimi hokeji-
sti. "Zahvala Anžetu, da je 
hokej na Jesenicah na tem 
nivoju. Upam, da bo pod no-
vim vodstvom šel še stopnič-
ko višje. Glede ekipe gledam 
le naprej. Vseeno lahko re-
čem, da so fantje v sezoni 
2019/2020 naredili korak 
naprej in zelo sem ponosen 
nanje. Do sedaj je ekipa do-
bro trenirala in veliko je bilo 
postorjenega. V juliju so de-
lali individualno, avgusta pa 
delamo skupaj. Verjamem, 
da bomo šli v sezono, ki naj 
bi se začela 3. oktobra, dobro 
pripravljeni in da spet lahko 
napredujemo," so bile bese-
de glavnega trenerja. Za po-
močnika bo imel Anžeta 
Ulčarja, ki bo skrbel tudi za 
vratarje.

Peter Bohinec novi 
predsednik kluba
Letošnji občni zbor HDD SIJ Acroni Jesenice je potekal gladko kot že dolgo ne. Glavna novica z zbora 
je sprememba na predsedniškem položaju.

Peter Bohinec je postal predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice. 

Matjaž Klemenc

Ob upoštevanju strogih 
ukrepov za preprečevanje 
širjenja covida-19 je bilo od-
igrano zadnje kolo v medob-
činski malonogometni ligi. 
V štirih ligah je skupaj na-
stopilo 32 ekip, med njimi 
pet ekip iz jeseniške občine. 
V najmočnejši skupini A je 
naslov prvaka ubranila ekipa 
Biser – Gostilna Turist. V 
skupini B je ekipa Hrušica 
– Pizzeria Trucker končala 
na četrtem mestu. V skupini 
C sta nastopili dve ekipi iz 

jeseniške občine. Lipce so 
zanesljivo osvojile prvo me-
sto in bodo naslednjo sezo-
no igrale v skupini B. Ekipa 
Gostilna in Pizeria turist se 
je uvrstila na nehvaležno če-
trto mesto, ki ne prenaša 
napredovanja v višjo skupi-
no. V skupini D najdemo 
ekipo Bartog Jesenice na če-
trtem mestu. 
Ob koncu sezone je zveza za 
mali nogomet pripravila za-
ključni turnir. Zmage se je 
veselila ekipa Utrip. Druga 
je bila ekipa Biser – Gostilna 
Turist, tretji pa Elmont Bled.

Mali nogomet

Jeseniške nogometne selekcije se pripravljajo na novo sezo-
no. Priprave so malce drugačne od preteklih, saj se držijo 
ukrepov, ki jih je zahtevala vlada. Člani, mladinci in kadeti 
so priprave začeli 20. maja. Preostale selekcije so se jim 
pridružile 1. junija. Zelo pomembno je, da selekcija U15 
ostaja v najvišjem rangu. Druge ekipe bodo igrale v Gorenj-
ski ligi. Spodbudne novice prihajajo iz članske ekipe, ki ji je 
tik pred epidemijo še uspelo opraviti mini priprave na mor-
ju. Članska ekipa želi v svoje vrste pripeljati nekaj nekdanjih 
igralcev in s tem upravičeno stremijo stopničko višje, k uvr-
stitvi v tretjo slovensko ligo.

Jeseniški nogometaši odločno v novo sezono
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Ste eden letošnjih sedmih 
novomašnikov. S kakšnimi 
občutki ste obhajali novo 
mašo doma, na Jesenicah?
Zagotovo me je najbolj zaz-
namoval občutek hvaležno-
sti. Hvaležen sem vsem 
jeseniškim faranom in dob-
rim ljudem, ki so sodelovali 
pri pripravi nove maše. 
Sodelujočih, ki so na različ-
ne načine pripomogli k 
organizaciji, je bilo res veli-
ko. Prav tako sem hvaležen 
tudi vsem ljudem, ki so pri-
pomogli, da sem postal 
duhovnik. Poleg hvaležnosti 
pa sem čutil tudi veliko 
odgovornost za dar, ki mi je 
bil brez mojih zaslug podar-
jen – za duhovništvo.

Katero je vaše novomašno 
geslo, kateri svetnik vas vodi 
na duhovniški poti?
Moje novomašno geslo je 
vrstica iz Psalma 27: Gos-
pod je moja luč. To geslo se 
mi je zdelo aktualno še 
posebno v današnjih časih, 
ko je droben virus na kolena 
spravil evropsko družbo. 
Spoznali smo, da obilje 
materialnih dobrin ne zado-
stuje za srečo in da je potre-
bno nekaj več. Kot kristjan 
to "nekaj več" prepoznavam 
v Bogu. Na moji duhovniški 
poti me zagotovo navdihuje 
najprej moj krstni zavetnik 
sv. Martin. Znan je po svoji 
dobroti – v nekem mrzlem 
večeru je beraču podaril 
polovico svojega plašča. 
Poleg njega me navdihuje 
tudi sv. Janez Marija Vian-
ney, ki je zavetnik duhovni-
kov. Ta preprosti, skromni 
in ponižni duhovnik je v 

nekaj letih povsem spreobr-
nil vasico, nad katero so 
mnogi obupali.

Na Jesenicah ste obiskovali 
osnovno šolo in gimnazijo. 
Kako je v vas zorela odloči-
tev za duhovniški poklic, ki 
je vendarle med mladimi 
redek?
Ta odločitev zagotovo ni lah-
ka. V meni je zorela kar 
nekaj časa, že od konca 
osnovne šole naprej. Pri 
odločanju so mi pomagali 
predvsem zgledi duhovni-
kov, ki so delovali na Jeseni-
cah – teh je bilo v času moje-
ga odraščanja kar nekaj. 
Hvaležen sem tudi prijatel-
jem, s katerimi smo sodelo-
vali v župnijskih skupinah, 
predvsem ministrantom in 
animatorjem. Nagovorili pa 
so me tudi obiski romarskih 
krajev. Čeprav ta odločitev 
ni bila lahka, pa je zato toli-

ko bolj lepa. To so mi v 
pogovorih potrdili starejši 
duhovniki. Noben drug 
poklic ne omogoča take zau-
pnosti z ljudmi. Duhovnik 

je tisti, ki človeka spremlja 
od rojstva do smrti, od krsta 
do pogreba. Ljudi spremlja v 
veselih pa tudi žalostnih tre-
nutkih življenja in jim nudi 
pomoč in oporo. 

Imate med duhovniki kak-
šnega vzornika? Kakšen je za 
vas dober duhovnik?
Kot sem že povedal, so me 
nagovarjali zgledi duhovni-
kov, ki so delovali na Jeseni-
cah v času mojega odrašča-
nja. Prav za vsakega od njih 
sem hvaležen. Morda bi 
posebej omenil dolgoletne-
ga jeseniškega župnika 
Zdravka Hajnriharja, o kate-
rem sta mi večkrat pripove-
dovala starša. V najtežjih 
časih je vodil jeseniško žup-
nijo in ohranil svojo vero in 
zaupanje. Bil je delaven, 
skromen in na voljo ljudem. 
Zame je dober duhovnik 
tisti, ki z vsem srcem oprav-
lja svoje delo. To ni poklic, 
ki bi ga po osmih urah zak- ljučil, ampak je poslanstvo, 

ki traja vse življenje. Dober 
zgled duhovnika sta mi 
predstavljala tudi mentorja 
– župnik Alojzij Grebenc in 
Anton Berčan, ki sem jih v 
okviru priprave na duhovni-
ški poklic obiskoval.

Iz kakšne družine izhajate, 
je bila vera pri vas zelo 
pomembna že od majhnega?
Izhajam iz šestčlanske dru-
žine. Imam še starejšega 
brata in sestro in mlajšo ses-
tro. Seveda je tudi družina 
pripomogla k moji odločitvi 
za duhovniški poklic. Že od 
mladih nog se spomnim, da 
nam je versko življenje veli-
ko pomenilo. V njej sem se 
najprej srečal z vero. Morda 
mi najbolj v spominu ostaja-

jo božični večeri, ko smo se 
ob jaslicah zbrali v molitvi.

Kakšna je po novi maši vaša 
nadaljnja pot?
Po novi maši sem najprej en 
mesec pomagal v domači 
Župniji Jesenice. S prvim 
avgustom pa sem začel kot 
kaplan službovati v župni-
jah Šenčur in Cerklje na 
Gorenjskem. Verjetno bom 
službo kaplana opravljal tri 
leta.

Kaj sicer še radi počnete v 
življenju?
Sicer sem povsem običajen 
človek. Rad hodim v hribe, 
berem, poslušam glasbo, 
včasih celo kolesarim, rad se 
družim s prijatelji in z njimi 
popijem kakšno pivo.

Na duhovniški poti ga vodi 
krstni zavetnik sveti Martin
Po dvanajstih letih so na Jesenicah spet imeli novo mašo. Na prvo julijsko nedeljo je v župnijski cerkvi sv. Lenarta novomašnik postal 25-letni Martin 
Leban. Po končani osnovni šoli in gimnaziji na Jesenicah se je odločil za bogoslovje, odločitev za duhovništvo pa je v njem, kot pravi, zorela že od konca 
osnovne šole naprej.

Martin Leban: "Poleg hvaležnosti čutim tudi veliko 
odgovornost za dar, ki mi je bil brez mojih zaslug podarjen 
– za duhovništvo."

Martin (v sredini) skupaj s prijateljema bogoslovcema 
(tako imenovanima ceremonierjema), ki sta mu pomagala 
pri pripravi nove maše

In kako so Martinovo novo mašo doživljali 
njegovi domači? "Kot družina smo na našega 
Martina zelo ponosni in veseli smo, da je sprejel 
klic v duhovniško službo. Hvaležni smo 
jeseniškim faranom, ki so z veseljem in 
zagnanostjo pomagali pri vseh pripravah. 
Hvaležni smo mladim, gasilcem, godbenikom, 
brezniškim skavtom. Tako velik dogodek smo 
lahko izpeljali samo v sodelovanju z mnogimi. 
Nova maša je na Jesenicah spet povezala dobre 
ljudi. Vsak se mora v življenju odločiti, kaj bo 
počel, da bo izpolnjen, da bo delo rad opravljal. 
Tudi Martin se je v nekem trenutku moral 
odločiti, ali bo odgovoril na Božji klic. Zaupamo, 
da bo dober duhovnik," so povedali.

PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451
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Urša Peternel

Prihodnji torek, 25. avgusta, 
bo v Kolpernu projekcija še 
zadnjega filma v sklopu leto-
šnje Torkove kinoteke. Lju-
bitelji filmov si bodo lahko 
ogledali glasbeni dokumen-
tarec Kriči, Sarajevo! Gre za 
dokumentarec o koncertu 
Brucea Dickinsona, pevca 
skupine Iron Maiden, sredi 
obleganega Sarajeva leta 
1994. Kot so zapisali snoval-

ci, je to zgodba o pogumu, 
upanju in brezmejni moči 
umetnosti.
S torkovo projekcijo se bodo 
letošnje kinoteke iztekle, 
sedem poletnih večerov so si 
obiskovalci lahko brezplač-
no ogledali osem filmov, ki 
so jih izbrali s pomočjo 
ankete. Na ogled so bili tako 
filmi Pavarotti, Ne bom več 
luzerka, Jebiga, Dnevnik 
Diane Budisavljević, Deže-
ven dan v New Yorku ter 

Bilo je nekoč … v Hollywoo-
du ali Parazit. Prav slednji 
film, gre za glasbeno kome-
dijo, je v glasovanju zbral 
največ glasov ljubiteljev fil-
mov.
Torkove kinoteke pripravlja 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce ob podpori Občine Jese-
nice in so obiskovalcem na 
voljo brezplačno, ob tem pa 
so organizatorji poskrbeli, 
da je bilo druženje ob gleda-
nju filmov varno.

V torek še zadnji film 
Torkove kinoteke
Na ogled bo glasbeni dokumentarec Kriči, Sarajevo!
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Konec maja se je po dvome-
sečni začasni prekinitvi za-
radi epidemije COVID-19 
ponovno začelo slikanje v 
programu DORA. Na ma-
mografijo so že povabili vse 
ženske, ki jim je pregled za-
radi epidemije odpadel. Kot 
kažejo podatki, je na mamo-
grafijo v juniju prišlo skoraj 
75 odstotkov vseh povablje-
nih žensk, kar je na ravni 
udeležbe pred epidemijo. 
Samo na Gorenjskem je od-
ziv nekaj slabši, na mamo-
grafijo je prišlo 69 odstot-
kov povabljenih žensk. 
Kot poudarja vodja progra-

ma DORA Maksimiljan Ka-
divec, z dodatnimi ukrepi v 
poostrenih epidemioloških 
razmerah skrbijo za varno 
obravnavo žensk. 

»Priporočamo jim, da zaradi 
morebitnega strahu pred vi-
rusom ne opustijo možnosti 
zgodnjega odkrivanja raka 
dojk. Pomembno pa je, da se 

ženske udeležijo presejalne 
mamografije brez znakov 
akutne okužbe dihal oziro-
ma drugih prehladnih obo-
lenj. Lahko nas pokličejo in 
prenaročili jih bomo na drug 
termin,« je povedal. Prav 
tako prosijo, da se prenaroči-
jo, tiste ženske, ki so imele v 
zadnjih 14 dneh so bivale 
oziroma potovale v države, ki 
niso na seznamu varnih dr-
žav.
V večini presejalnih centrov 
po Sloveniji bodo slikali tudi 
med poletjem.
Presejalna mamografija je 
dokazano danes najbolj za-
nesljiva in natančna metoda 
za odkrivanje začetnih raka-
vih sprememb v dojkah, ko 
še ni vidnih ali tipnih znakov 
bolezni. Pri rakih, manjših 
od enega centimetra, ko bo-
lezen še ni napredovala, je 
zdravljenje lahko bolj uspe-
šno, prav tako je pogosto 
manj obsežno, kar omogoča 
hitrejše okrevanje in boljšo 
kakovost življenja bolnic.

Na mamografijo 
kljub epidemiji
Program DORA ponovno deluje, ženskam svetujejo, da zaradi morebitnega strahu pred virusom ne 
opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka dojk.

Na Gorenjskem presejalno mamografijo opravljajo v 
stacionarni enoti v Kranju in v mobilni enoti na Jesenicah 
(na sliki). / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji v programu 
DORA na presejalno 
mamografijo vabijo 
vse ženske med 50. in 
69. letom starosti 
vsaki dve leti. 

O zobozdravnikih le vse 
lepo in z velikim spoštova-
njem. Verjetno nenapisano 
pravilo tistih, ki jih kdaj 
muči zobobol ali potrebuje-
jo pomoč ob še hujših ne-
všečnostih, povezanih z zob-
mi. Pa tokrat ne o tem, če-
prav je zgodba še kako zo-
bozdravstveno obarvana. 
Petinšestdesetletni Željko 
Jakelič z Jesenic (odraščal 
ter s šolanjem in študijem 
začel v Zagrebu) že nekaj 
desetletij pomembno zazna-
muje to zdravstveno vejo v 
mestu. Poglavitni razlog za 
uvrstitev med ustvarjalce 
časa je skorajšnja upokojitev 
in novi izzivi na izjemno di-
namični poklicni in nasploh 
življenjski poti. 
»Kot otrok sem rekel atu, da 
ko bom velik, bom doktor,« 
danes Željko obuja spomi-
ne. »In res sem to željo po-
tem uresničil. Študij stoma-
tologije sem zaključil leta 
1979 v Zagrebu, študiral 
sem tudi medicino, vendar 
sem to potem opustil. Na 
študij imam lepe spomine, 
saj sem se mu res posvetil. 
Učil sem tudi druge študen-
te na petih katedrah. Že v 
mladosti me je zasvojil 
šport, več panog sem igral 
aktivno, nogomet, rokomet, 
tenis, plavanje, sem navdu-
šen smučar. Z veseljem hra-

nim pokale za svoje dosež-
ke. Šport je pomemben del 
mojega življenja vse do da-
nes.« 
Njegovo pomembno ži-
vljenjsko vodilo je širjenje 
obzorij z novimi znanji. Po-
leg doktorskega naslova sto-
matologije je z rednim štu-
dijem in ob delu postal ma-
gister medicinskih znanosti 
iz oralne kirurgije, magister 
medicinskih znanosti in 
specialist čeljustne kirurgi-
je. Nenehno se izpopolnju-
je, nikoli mu ni znanja do-
volj. Deli ga drugim, bogate 
izkušnje je opisal v več kot 
tristo strokovnih člankih, 
objavljenih v različnih pu-
blikacijah, in drugod. 
Na Gorenjsko ga je pot pri-
peljala najprej v Kranjsko 
Goro, predvsem zaradi smu-
čanja (25 let je bil učitelj 
smučanja). Po nekaj letih se 
je preselil na Jesenice in 
tam ostal. Leta 1981 se je re-
dno zaposlil v Zdravstve-
nem domu na Jesenicah, 
najprej kot šolski zoboz-
dravnik, in potem delal v or-
dinaciji za odrasle. Od leta 
1994 dela v zasebni ordina-
ciji kot koncesionar Zdra-
vstvenega doma Jesenice. 
Težko je prešteti število pa-
cientov vsa leta v njegovi or-
dinaciji. »Imam več kot 
1500 pacientov, dvanajst ti-

soč obiskov letno in potem 
se to sešteva, res velike šte-
vilke so to. »O svojih pacien-
tih pravi: »Odlični so, naj-
boljši! Marsikaj smo dožive-
li skupaj, to opažam sedaj, 
ko se razhajamo, tudi ka-
kšna solza je vmes, na obeh 
straneh.« Kakšna je skrb za 
zobe Jeseničanov, okoliča-
nov? »Če gledam skozi priz-
mo svojih pacientov, dobra, 
seveda so izjeme.«
Ob vseh poklicnih obvezno-
stih, mentorskem delu in 
stalnem izpolnjevanju je na-
šel čas za delo v svoji krajev-
ni skupnosti za širše druž-
beno dobro. Dva mandata je 
bil član sveta krajevne sku-
pnosti na Plavžu. Občina 

Jesenice mu je leta 2007 za 
vsestransko udejstvovanje 
in zasluge podelila plaketo 
Občine Jesenice. 
Posebna strast je zbiratelj-
stvo in tudi pri tem ne more 
mimo svoje stroke. V stano-
vanju ima urejeno zbirko de-
set tisoč knjig, veliko je stro-
kovne literature o medicini, 
celo nemške knjige. Vneto 
zbira kirurške, zdravstvene 
in zobozdravstvene instru-
mente. Kar okoli tisoč jih že 
obsega zbirka. Njegova veli-
ka želja je, da bi v Zdravstve-
nem domu na Jesenicah ure-
dili muzej, ki bi zagotovo 
pritegnil veliko pozornost. 
»Obljubili so mi, da muzej 
bo, in res težko čakam ta 

dan,« je optimističen Željko. 
»Imam zbirko vseh sloven-
skih znamk od osamosvoji-
tve naprej. Okoli 150 je ume-
tniških slik, v zbirki so meči, 
ure, sem zbiratelj, ki zbira 
vse, kar je mogoče.«
Upokojitev je pomembna ži-
vljenjska prelomnica, težka 
verjetno za tiste, ki so vajeni 
nenehnega ritma in nikoli ne 
mirujejo. Kako bo s tem pri 
Željku, ko bo 31. avgusta od-
ložil zdravstveni nahrbtnik?
»Lahko bi še delal naprej, 
saj mi poklic nikoli ni bil v 
breme. Povod za odhod v 
pokoj je v veliki meri situaci-
ja s koronavirusom. Ne mo-
reš delati, kot bi rad, nisi 
sproščen. Seveda želim po-
tem naprej živeti polno ži-
vljenje, bogatiti vse tisto, kar 
počnem že skorajda vse ži-
vljenje. Nabralo se je kup 
gradiva in že pišem več 
knjig z različno tematiko. 
Več časa bo za spoznavanje 
Slovenije, za druga potova-
nja. Želim se naučiti še 
španski in francoski jezik, 
pa igrati na tamburico.« 
Harmoniko že obvlada, saj 
se je igranja učil v nižji glas-
beni šoli, pa kitaro in orglice 
obvlada. In znamenita polka 
Na Golici, jo že zaigral? »Se-
daj še ne, vendar kje pa piše, 
da se je ne bom naučil?« od-
ločno odgovarja Željko. 

Željko Jakelič: Medicina, šport, 
zbirateljstvo ...

Željko Jakelič

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 32 .  d e l )

Janko Rabič

Metod Ivančič, EUREM 
energetski manager, 
ENERGOMEN, d. o. o.

Občina Jesenice spodbuja 
občane k prijavi na nove raz-
pise Ekosklada. Letos je Eko-
sklad naredil nekaj bistve-
nih sprememb, ki so dvigni-
le višino nepovratnih sred-
stev za fizične osebe. 
Kotli na lesno biomaso ter 
toplotne črpalke so od leto-
šnjega poletja subvencioni-
rani tudi do 50-odstotno ali 
do višine 4000 EUR. Upra-
vičeni stroški pa poleg na-
kupa kotla vključujejo tudi 
predelavo razdelilca, zalo-
govnika vode ter drugih 
stroškov, ki so povezani z 
investicijo. Podobno velja 
tudi za priklope na daljin-
sko mrežo, če je razvod 
mreže v vaši bližini. 
Pri prenovi obstoječih stavb 
je Ekosklad tudi začel spod-
bujati izvedbo več ukrepov 
hkrati in če se izvedejo vsaj 
trije ukrepi, ste upravičeni 
do višje nepovratne subven-
cije. V tem primeru se sub-
vencija poveča za 50 odstot-
kov, vendar le do 30 odstot-
kov skupne vrednosti inve-
sticije. V preteklosti je bila 
skupna subvencija le do 20 
odstotkov. V ta sklop so 

vključena npr. okna, izolaci-
ja fasad in streh, prezrače-
valni sistemi in podobno. 
Ekosklad je pripravil tudi 
spremembe za občane z niž-
jimi prihodki. V primeru iz-
polnjevanja pogojev Eko-
sklad financira tudi do 100 
odstotkov investicije. Po-
membno je, da oseba dejan-
sko prebiva na naslovu ter 
da je že devet mesecev preje-
mnik socialne pomoči. Pri-
javitelj pa mora biti tudi la-
stnik ali solastnik v določe-
nem deležu za stavbo, ki jo 
prijavlja. 
Več informacij je na voljo na 
spletni strani Ekosklada na 
odseku za fizične osebe. Šte-
vilke razpisov so 74SUB-
-OB19 za hiše, večstanovanj-
ski bloki imajo razpis 
48SUB-SKOB17, za vse, ki 
so na socialni podpori, pa 
velja tudi razpis ZERO500. 
Investitorji novogradenj 
imajo na voljo razpis 73SUB-
-SNESOB19 za skoraj niče-
nergijske zgradbe. Pri tem 
razpisu je več stopenj sub-
vencije, ki pa se okvirno gi-
bljejo od 11.000 do 15.000 
EUR. Dodatne informacije 
so na voljo na Ekoskladu, 
spletnih straneh Ekosklada-
in v energetsko svetovalni 
pisarni ENSVET.

Novi razpisi 
Ekosklada
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Kako ste zadovoljni z dose-
ženimi 30 točkami, ste pri-
čakovali manj, več?
Če sem čisto iskrena, sem 
pričakovala nekoliko boljši 
rezultat, najprej zato, ker 
sem nepoboljšljiva perfekci-
onistka, drugič pa zato, ker 
sem imela boljši občutek. 
Ne glede na to pa sem vsee-
no zadovoljna.

Glede na to, da ste pri geo-
grafiji dosegli 92 odstotkov 
vseh možnih točk, me zani-
ma, ali je bila geografija vaš 
najljubši predmet.
Pravzaprav bi se težko odlo-
čila za najljubši predmet, saj 
sem uživala pri vseh, tako 
naravoslovnih kot družbos-
lovnih. Je pa res, da sem v 
geografiji morebiti najbolj 
podkovana, pa tudi na splo-
šno naša šola pri tem pred-
metu dosega zelo visoke 
rezultate. 

Kako ste se pripravljali na 
maturo, sploh glede na epi-
demijo in šolanje na dalja-
vo? 
Med epidemijo sem imela 
res veliko časa za učenje, 
morda celo preveč. Res pa 
sem pogrešala sošolce in 
osebni stik z učitelji, ker je 

veliko lažje razjasniti kak-
šne nejasnosti, pa tudi nis-
mo se imeli priložnosti pos-
loviti v živo. 

Pa se vam zdi, da so profe-
sorji dobro prenesli pouk iz 
učilnic v pouk na daljavo?
Dela je bilo veliko, dobivali 
smo kopico elektronskih 
sporočil. Mislim pa, da so 
se učitelji trudili po najbolj-
ših močeh in smo na koncu 
vse izpeljali dokaj uspešno.

Vsa leta ste bili tudi odlič-
njakinja, koliko truda ste 
morali vložiti v učenje?
Seveda je bilo treba vložiti 
kar nekaj truda v učenje, 
vendar po navadi bolj pri 
kakšnem določenem pred-
metu ali snovi, ki je takrat 
zahtevala več učenja. Tu pa 
bi rada še poudarila, da po 
mojem mnenju naš šolski 
sistem daje prevelik pouda-
rek ocenam. Seveda so 
pomembne, niso pa vse.

Kako ste bili sicer zadovoljni 
z Gimnazijo Jesenice?  
Osebno sem s svojo izkuš-
njo zelo zadovoljna, predv-
sem zaradi sošolcev, saj smo 
se z nekaterimi res povezali. 
Vedno sem imela neki obču-
tek vzajemnosti, precej je 
bilo medsebojne pomoči in 
razumevanja. Zelo pa sem 
vesela tudi, da so me učili 
učitelji, ki sem jih dobila, saj 
so povečini res trudili, da bi 
nam pomagali in izboljšali 

učne ure. Še posebno pa 
sem hvaležna tistim, ki so 
poskušali voditi tudi izven 
učne snovi in so nam tako 
po mojem mnenju dali še 
veliko več. 

Na katero fakulteto se boste 
vpisali?
Izbrala sem Medicinsko 
fakulteto Ljubljana, saj si že 
vse od osnovne šole želim 
na kirurgijo. Vendar pa bom 
kasneje videla, kam me bo 
vodilo življenje, zato nimam 
čisto do potankosti začrtane 
poti. Vem, da se podajam v 
poklic, ki zahteva velik del 
človekovega življenja, ven-
dar bi rada vseeno delala 
tudi druge stvari. Definitiv-
no si želim izkusiti tujino, 
potovati, morda za nekaj 
časa tam tudi živeti, vendar 
pa si navsezadnje želim 
živeti in delati v Sloveniji, 
razen če bodo razmere 
nemogoče.

Kaj še sicer radi počnete v 
življenju? 
Že v osnovni šoli sem začela 
trenirati kikboks, upala sem, 
da bom prišla v ring, vendar 
sem zaradi poškodbe morala 
nehati. Naučila sem se delo-
vanja v skupini in ugotovila, 
da poraz oziroma zmaga 
nista tako pomembna kot 

dejanski osebni napredek. 
Sem pa še posebno po poš-
kodbi začela več časa posve-
čati drugim stvarem, učim 
se igrati kitaro, peti, zanima-
ta me literatura in literarno 
ustvarjanje, vendar pa je sle-
dnje še precej v povojih. Ne 
nazadnje je vzniknilo tudi 
moje zanimanje za politiko 
in humanitarna vprašanja. 

Kako je vaš uspeh na maturi 
sprejela družina, verjetno so 
zelo ponosni?
Vsi so zelo veseli in ponosni 
name. Imam tudi mlajšega 
polbrata in polsestro, ki pa 
sta še premajhna, da bi 
vedela, kaj je matura, in naj-
verjetneje vesta le, da se 
dosti učim. 

Kako pa preživljate najdalj-
še, več kot trimesečne počit-
nice? 
Večkrat se dobimo s sošolci, 
delam, ostanejo pa mi seve-
da še vse izvenšolske dejav-
nosti, ki sem jih omenila že 
prej. Sicer pa so vsi moji 
načrti zaradi pandemije pro-
padli, tako da še ne vem toč-
no, kako in kaj. Bom videla 
sproti, še posebno glede na 
stanje in omejitve glede  
koronavirusa. Verjetno pa 
se bomo potepali le po Slo-
veniji.

Nepoboljšljiva perfekcionistka
Ena od letošnjih štirih zlatih maturantov na Gimnaziji Jesenice je tudi Jeseničanka Lara Stare - Knific.

Lara Stare - Knific / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Gimnaziji Jesenice je 
letos že četrta generacija 
opravljala Nemško jezikov-
no diplomo 1 (DSD 1). Kot je 

povedala profesorica nem-
ščine Metka Podlipnik, so jo 
opravili z odliko, izpit je 
opravilo 17 od 18 kandida-
tov, povprečno število točk 
86,8 od možnih 96 pa je 

najboljše doslej. Kar osem 
dijakov je doseglo 90 točk in 
več, posebej dobro pa sta se 
odrezali Julija Ferjan, ki je 
dosegla kar 95 točk, in Hele-
na Tolar s 93 točkami. 

"Nemška jezikovna diploma 
je v pristojnosti Stalne kon-
ference deželnih ministrov 
Zvezne republike Nemčije 
in je primerljiva s stopnjo 
zahtevnosti B1 v evropskem 
referenčnem okviru. Je dob-
ra popotnica pri iskanju 
zaposlitve in študiju v nem-
škem govornem prostoru. 
Dijakom daje možnost, da 
se vključijo v t. i. Studien-
kolleg, kjer se pol leta prip-
ravljajo na kasnejši redni 
univerzitetni študij. Izpit 
ima mednarodno veljavo, je 
brezplačen, z njim dijaki 
izkazujejo aktivno znanje 
nemškega jezika," je pojas-
nila Metka Podlipnik.

Prejeli Nemško 
jezikovno diplomo
Kar sedemnajst dijakov jeseniške gimnazije je letos prejelo Nemško 
jezikovno diplomo, ki je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve in študiju v 
nemškem govornem prostoru.

Julija Ferjan je dosegla 95 točk od možnih 96. Takoj za njo je bila Helena Tolar s 93 točkami.

Na Osnovni šoli Koroška Bela so razpisali proste termine v 
šolski telovadnici za zunanje uporabnike za novo šolsko 
leto. Kot je povedal ravnatelj Rok Pekolj, sta na voljo tako 
velika kot mala telovadnica, upajo pa, da bodo epidemiolo-
ške razmere dopuščale tovrstno dejavnost. Prošnje za 
najem sprejemajo do 30. septembra, prednost pa bodo ime-
li dosedanji uporabniki. Telovadnico bodo oddajali tudi ob 
koncih tedna. "Za to smo se odločili, da bi še dodatno pri-
spevali k povečanju možnosti za gibalno dejavnost obča-
nov, sploh ob koncu tedna, ko imamo več časa za ukvarja-
nje s športom," je dejal Pekolj. Več informacij je na voljo v 
tajništvu šole.

Razpis prostih terminov v šolski telovadnici

Urša Peternel

Splošna bolnišnica Jesenice 
je za novo šolsko leto razpisa-
la dvajset kadrovskih štipen-
dij s področja zdravstvene 
nege za dijake in študente. 
Štipendije so namenjene 
dijakom srednješolskega pro-
grama zdravstvena nega ter 
študentom programa prve 
stopnje zdravstvena nega 
(VS). Višina štipendije je 
letos občutno višja kot lani, je 
pa odvisna od učnega uspe-
ha. Za dijake znaša od 75 do 

125 evrov mesečno, za štu-
dente pa od 160 do 320 evrov 
mesečno. Štipendistom 
omogočajo tudi opravljanje 
delovne prakse v bolnišnici 
in obljubljajo, da jim bodo 
njihovi strokovnjaki s svojim 
znanjem pomagali že v času 
šolanja z mentorstvom pri 
praktičnem usposabljanju, 
podporo pri pripravi semi-
narskih, projektnih in drugih 
nalog ter tudi podporo pri 
nadaljnjem osebnem in stro-
kovnem razvoju. Prijave pri-
čakujejo do konca avgusta.

Štipendije bolnišnice za 
dijake in študente

V Splošni bolnišnici Jesenice so razpisali dvajset 
kadrovskih štipendij s področja zdravstvene 
nege. Najvišje znašajo 320 evrov mesečno.
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V začetku julija so v novem 
Gorskokolesarskem učnem 
centru Pristava v Javorni-
škem Rovtu pripravili dva 
promocijska dogodka. Na 
obeh so predstavili gorsko 
kolesarjenje in možnosti 
gorskokolesarskih tur v tem 
delu Karavank. Na prvem 
dogodku so gostili tudi sku-
pino varovancev Varstveno-

-delovnega centra (VDC) Je-
senice, na drugem pa so or-
ganizirali kolesarsko turo do 
grebena Karavank.
Organizator je bilo Društvo 
za razvoj turizma in športa 
Gorenjske oziroma Aljoša 
Žnidar, ki je od junija upra-
vljavec centra. Tega je sicer 
Občina Jesenice uredila v 
nekdanjem Kurirskem 
domu v sklopu projekta 
Alpe Adria Karavanke.

Gorsko kolesarjenje 
v Karavankah
V novem Gorskokolesarskem centru Pristava so 
pripravili dva promocijska dogodka.

V gorskem kolesarjenju so se preizkusili tudi varovanci 
VDC Jesenice.

Okolica ponuja številne možnosti gorskokolesarskih izletov.

Promocijskih dogodkov so se udeležili navdušenci nad 
gorskim kolesarjenjem.

Janko Rabič

V Skupnosti Julijske Alpe 
so ob vse večjem razmahu 
pohodništva oblikovali novo 
pohodniško pot okoli Julij-
skih Alp. Planincem in dru-
gim ljubiteljem gora ponu-
ja drugačno doživljanje Ju-
lijskih Alp, nekoliko odda-

ljeno od običajnih planin-
skih poti in vrhov. Poteka 
po nižjih predelih, skozi 
mestna in vaška jedra z mo-
žnostjo ogleda muzejev ter 
drugih kulturnih in zgodo-
vinskih znamenitosti. Po-
membno se vključuje v sku-

pne programe turizma in 
planinstva. 
Turistično-informacijski 
center Jesenice je v juniju 
organiziral promocijski 

pohod po delu poti na ob-
močju občine Jesenice. 
Udeleženci so pod vod-
stvom lokalnega turistič-
nega vodnika Aljoše Žni-

darja prehodili pot skozi 
del Jesenic, čez Staro Savo 
in Slovenski Javornik do 
vaškega jedra na Blejski 
Dobravi. 

Promocijski pohod po novi 
pohodniški poti
Etapa krožne poti okoli Julijskih Alp Juliana Trail poteka tudi po jeseniški občini.

Udeleženci so pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika Aljoše Žnidarja prehodili pot 
skozi del Jesenic.

Pot je označena s 
smerokazi in 
rumenimi oznakami. 
V celoti je dolga 267 
kilometrov in 
razdeljena na 16 etap.

Janko Rabič

S ciljem večjega ozaveščanja 
o varni hoji v hribe so v so-
boto, 15. avgusta, člani Dru-
štva gorske reševalne službe 
Jesenice v delu Karavank iz-
vedli preventivno akcijo. 
Najprej so na več lokacijah 
na poti Križevci–Sedlo Suha 
in po poti do koče na Golico 
planincem svetovali o upo-
rabi ustrezne opreme, pra-
vilnem načrtovanju tur in 
pravilnem ravnanju v pri-
meru nesreč. Poseben pou-
darek so dali navodilom za 
pravilno sporočanje koordi-
nat preko pametnega telefo-
na na številko klicnega cen-
tra 112. Na ta način lahko 
zelo natančno locirajo loka-
cijo, kje se ponesrečenec na-
haja. To je v veliko pomoč 
reševalcem pri čim hitrej-
šem posredovanju. Prav to 
se je pri vprašanih izkazalo 
kot največja pomanjkljivost, 
zaznali so tudi nekaj prime-
rov neprimerne opreme za 
turo. Zatem so pri Koči na 
Golici pripravili predstavitev 
delovanja defibrilatorja kot 
pomembnega pripomočka 
pri nesrečah ob srčnem za-
stoju. Strokovni sodelavec 

pri Društvu GRS Jesenice in 
poklicni reševalec Gorazd 
Bregant je opisal in praktič-
no prikazal postopke oživlja-
nja. Nekateri poznajo roko-
vanje z defibrilatorjem, ven-
dar bo treba med planinci še 
več podobnih izpolnjevanj. 
Reševalci so kot zelo dobro 

in pomembno ocenili sode-
lovanje s Planinskim dru-
štvom Jesenice, ki upravlja 
Kočo na Golici. Posodili so 
defibrilator, tako da je v koči 
vedno na voljo, če bi ga po-
trebovali v primeru nesreč 
na tem območju. Del jeseni-
ške ekipe gorskih reševalcev 

se je ta dan pridružil tudi 
članom Društva GRS Rado-
vljica, ki so enako preventiv-
no akcijo izvajali pri Val-
vazorjevem domu pod Sto-
lom. Njihovemu preventiv-
nemu delu se je pridružil 
predstavnik Policijske posta-
je Jesenice.  

Gorski reševalci za 
varnejše poti v hribe
Jeseniški gorski reševalci so na sedlu Suha in na poti do Koče na Golico planincem svetovali o varni 
poti v hribe, pri Koči na Golici pa prikazali tudi uporabo defibrilatorja.

Strokovni sodelavec Društva GRS Jesenice in poklicni reševalec Gorazd Bregant je opisal 
in praktično prikazal postopke oživljanja.

Jeseniški policisti so obravnavali šest vlomov in poskusov 
vlomov v vozila na avtocestnem počivališču. Storilci so vla-
mljali ponoči in tudi kadar so lastniki spali v vozilu. V vseh 
primerih je bilo vlomljeno skozi vrata, odvzete pa torbice in 
denarnice. Policisti so že poostrili kontrole na avtocestnih 
počivališčih in opozarjajo voznike, naj med postanki ves čas 
nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem, vrednejših pred-
metov pa ne puščajo na vidnih mestih. Vozil ni priporočljivo 
parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Priporočlji-
va je tudi uporaba avtomobilskih alarmnih sistemov.

Vlomi v vozila na počivališču
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"Mnogi starši imajo predso-
dek pred razvojnim oddel-
kom vrtca. Težko je sprejeti, 
da imaš drugačnega, šibkej-
šega otroka, vendar ko ga 
sprejmeš takšnega, kot je, ti 
je pomembno samo še to, 
da bo nekoč lahko samosto-
jen. Pohvalo si zasluži celo-
ten razvojnoterapevtski tim 
in vzgojiteljice v vrtcu, tudi 
njih ne smeva pozabiti. 
Zaradi njih je Žan danes tu, 
kjer je. Poleg tega, da so pri 
njem opravili ogromno delo, 
so tudi nama predali veliko 
nasvetov, napotkov, infor-
macij ..." pravita Mojca in 
Klemen Pukl z Lipc, starša 
skoraj štiriletnega Žana, ki 
je pravi mali borec, saj je 
zaradi prirojene srčne napa-
ke več kot osem mesecev po 
rojstvu preživel v bolnišnici, 
bil trikrat operiran v Pragi ... 
Deček je zadnji dve leti obi-
skoval razvojni oddelek Vrt-
ca Jesenice, kjer je tako nap-
redoval, da bo letos 1. sep-
tembra začel hoditi v redni 
oddelek vrtca na Koroški 
Beli. 

Tri operacije v Pragi
Žan se je rodil 7. septembra 
2016, po povsem običajni 
nosečnosti, a dva meseca in 
pol prezgodaj. Ob rojstvu je 
tehtal zgolj 1480 gramov in 
meril 41 centimetrov. A če je 
takoj po porodu kazalo, da 
bo z njim vse v redu, pa se je 
četrti dan njegovo stanje 
poslabšalo, izkazalo se je, da 
ima prirojeno srčno napako 
(diagnoza se je glasila inte-
rupcija aortnega loka), pre-
malo razvita pljuča, prišlo 
pa je tudi do krvavitve v 
možganih. Za mamico Moj-
co in očka Klemena so se 
začeli dnevi, tedni in meseci 
skrbi, strahu, v začetku vsak 

dan z novim neprijetnim 
presenečenjem. A hkrati sta 
bila polna upanja in ljubez-
ni. 
Deček je bil kar trikrat operi-
ran v Pragi, kamor so ga 
odpeljali z letalom in medi-
cinsko ekipo. Tam so v tis-
tem času operirali vse težje 
primere, Žana je operiral 
eden najboljših otroških srč-
nih kirurgov. Prvo operacijo 
je imel, ko je tehtal dva kilo-
grama in je bil 36 tednov po 
začetku nosečnosti. 
"Tvegano je bilo čakati in 
tvegano je bilo operirati, saj 
ga je čakala operacija, pri 
kateri je priključen na zuna-
nji krvni obtok. Zato je bilo 
pomembno, da je bil čim 
večji. Za drugo operacijo je 
bilo treba počakati, da je 
tehtal vsaj pet kilogramov. 

Ves ta čas je okreval v pedia-
trični kliniki v Ljubljani, kar 
nekaj časa na intenzivni 
negi, nato na neonatalnem 
oddelku in večino časa na 
kardiološkem oddelku. Ves 
ta čas sem bila z njim v bol-
nišnici. Ko je dosegel pet 
kilogramov teže, je bila sre-
ča nepopisna, saj smo upali, 
da ga čaka zadnja operacija. 
A nas je čakalo najhujše. 
Ponovna pot v Prago je bila 
res dobro organizirana in 
izvedena, a je bila zanj 
naporna. Stanje se mu je 
poslabšalo, zato so ga morali 
urgentno operirati, kar pa je 
pomenilo, da niso mogli 
narediti kompletne korekci-
je srčka. Naslednja operacija 
je bila načrtovana čez leto 
dni. A čez nekaj dni nas je 
doletelo novo presenečenje. 

Stanje se ni popravilo po 
pričakovanjih in zato je bila 
potrebna nova operacija. 
Res vse pohvale zdravnikom 
v Pragi za njihovo strokov-
nost in odzivnost. Tokrat 
jim je uspelo narediti kom-
pletno korekcijo srca, njego-
va saturacija je bila 100, 
tako kot mora biti," pripove-
duje Mojca, ki je bila z 
Žanom več kot osem mese-
cev ves čas v bolnišnici, 
dobršen del v izolaciji. 
"Črpala sem si mleko, saj 
sem imela v glavi, da je to 
edino, kar lahko jaz nare-
dim zanj. Prvič sem ga dobi-
la v naročje šele, ko je imel 
dva meseca," pripoveduje. 
"A takrat ne razmišljaš, da 
je hudo, greš iz dneva v dan. 
So pa prišli dnevi, ko sem se 
sesula ..."

Po odpustu iz bolnišnice v 
Pragi sta ga starša po dolgih 
osmih mesecih in enajstih 
dneh s ponosom prvič pri-
peljala domov. In tukaj se 
začne nova zgodba.

Hvaležnost 
terapevtskemu timu
Mojca in Klemen sta namreč 
želela, da prek zgodbe v 
časopisu izrazita svojo globo-
ko hvaležnost vsem, ki so 
pomagali Žanu, tako v Ljub-
ljani še posebej pa potem, ko 
se je po mesecih v bolnišnici 
vrnil domov. Ker je bil devet 
mesecev priključen na naj-
različnejše aparature in je 
veliko časa samo ležal v pos-
teljici, namreč ni imel nobe-
ne moči, prišlo je do razvoj-
nega zaostanka, ni bil nava-
jen zunanjega okolja, nara-
ve, bal se je svojih vrstnikov, 
bil je senzorično zelo občut-
ljiv ... Dobila sta napotnico 
za razvojno ambulanto in 
bila napotena na prvo obrav-
navo v Kranj, kjer so potrdili, 
da je njegov zaostanek zelo 
velik in da bo potrebnega 
ogromno dela. Zatem pa je 
na Jesenicah z njim začel 
delati razvojni terapevtski 
tim, ki ga sestavljajo fiziote-
rapevtka, delovna terapevtka 
in logopedinja, starša pa sta 
mu stala ob strani po navodi-
lih terapevtov. Kot pravita, 
jima ni bilo vedno lahko, še 
posebno v družbi, kjer sta 
velikokrat slišala pripombe v 
smislu: 'kako so pa naši zra-
sli, pa nas ni nihče strokovno 
podučil o pravilnem rokova-
nju z otrokom ...'.
"Tudi sama sva bila v začet-
ku v dvomih, a sva enostavno 
zaupala in sodelovala po svo-
jih najboljših močeh. Rezul-
tat pa je bil viden že zelo 
kmalu. Uživala sva ob vsa-
kem njegovem najmanjšem 
napredku. Teh občutkov se 

ne da opisati. Res sva skušala 
izkoristiti vso ponujeno 
pomoč. Veliko srečo smo 
imeli, da se je ravno tisto leto 
na Jesenicah ponovno odprl 
razvojni oddelek vrtca, 
kamor sva vpisala Žana, ki je 
takrat imel dve leti. Res sva 
bila vesela, da je bil sprejet, 
ker je za naju to pomenilo 
veliko razbremenitev," pri-
povedujeta. V oddelku je šest 
otrok, ki potrebujejo pomoč 
fizioterapevtke, delovne tera-
pevtke in logopedinje. 
"Žan takrat še ni hodil. Tera-
pevtke in vzgojiteljice so se 
res zelo trudile, da bi shodil; 
in res je shodil prav v vrtcu," 
pripoveduje mamica Mojca. 
Imel je tudi težave pri stiku 
z drugimi otroki in vrtec mu 
je pomagal, da zdaj lažje 
naveže stik in se vključi v 
družbo. 

Upata, da bo samostojno 
živel
Žan napreduje iz dneva v 
dan, še vedno ima slabše rav-
notežje, hitreje se utrudi, 
zaostaja na področju motori-
ke in grafomotorike. A starša 
se trudita, da bi živeli karse-
da normalno. Kot pravita, 
zlasti ne marata slišati bese-
de "ubogi". Upata, da bo Žan 
lahko samostojno živel, četu-
di ga čaka vsaj še ena opera-
cija, ko bo malo zrasel, 
zamenjati mu bodo morali 
eno od umetnih žil. A deček 
je že doslej dokazal, da je 
pravi borec, in starša ne gle-
data nazaj v težke čase, tem-
več z optimizmom zreta v 
prihodnost.
Ob tem tudi upata, da bo raz-
vojni oddelek na Jesenicah 
ostal, da bodo imeli tudi 
drugi otroci enako možnost 
napredka. 
"Hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki so in še vedno 
verjamejo vanj ..."

Mali borec napreduje vsak dan
Skoraj štiriletni Žan Pukl z Lipc je imel kar tri operacije srca v Pragi, zaradi česar je več kot osem mesecev moral preživeti v bolnišnici. Zato je prišlo do 
razvojnega zaostanka, a po zaslugi razvojnoterapevtske pomoči napreduje iz dneva v dan. Starša Mojca in Klemen sta posebno vesela, da na Jesenicah 
ponovno deluje razvojni oddelek vrtca.

Družina Pukl z Lipc: Mojca, Žan in Klemen / Foto: Tina Dokl

Žan bo 7. septembra upihnil štiri svečke.Mali borec takoj po rojstvu, ko je tehtal 1480 gramov ...
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ANŽE POGAČAR: »PRVEGA NE  
POZABIŠ NIKOLI!«
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Anže, za vami je šest sezon v vlogi predsed-
nika društva. Tik pred sedmo sezono pa ste 
predali svoje predsedniško mesto – zakaj?
Ja, res je. V klubu sem že od samega začetka 
in sem eden od soustanoviteljev društva. Za 
nami je že šest sezon in smo ocenili, da tako 
kot se razvija klub in ekipa na ledu, je treba 
okrepiti tudi upravni odbor. Iskali smo ose
be, ki bi bile pripravljene vstopiti, iskali smo 
predsednika, ki ima neki renome, znanje, 
povezave in ima željo pomagati jeseniškemu 
hokeju. Vesel sem, da nam je ta načrt uspel. 
Našli smo g. Bohinca, je jeseničan in ima rad 
hokej, tako da odločitev o mojem umiku ni 
bila težka. Vesel sem, da se je to zgodilo, hkra
ti pa sem ponosen na opravljeno delo. Ver
jamem, da bo nov predsednik uspešno peljal 
klub naprej.«

Kako se spominjate tiste prve sezone? 
Ja, res je bila nekaj posebnega. V tisti sezoni 
smo delovali z najnižjimi sredstvi. Ob tej 
priložnosti bi se rad zahvalil vsem igralcem 
in trenerjem, ki so takrat verjeli v zgodbo. 
Če zdaj pomislim za nazaj, bi brez Hokejske 
zveze oziroma Dejana Kontreca težko to 
zgodbo pognali. Je pa na koncu prišla tudi tis
ta nepričakovana nagrada v obliki državnega 
parvaka. Res je tako, kot pravijo, da prvega 
ne pozabiš nikoli, in izredno sem ponosen na 
tisto prvo sezono in ta osvojeni naslov.

Kljub temu da je vaše mesto nasledil Peter 
Bohinec, se od društva ne poslavljate. Pred 
vami je nova funkcija, v kateri boste s svo-
jimi izkušnjami in voljo še naprej podpirali 
klub. Kako?
Najprej bi se zahvalil Petru, ker je sprejel ta 
izziv. Nekako sva se zelo hitro ujela, ker imava 

zelo podobene poglede, poleg tega pa ima 
ogromno vodstvenih izkušenj in povezav 
iz svojih nekdanjih služb. Moja vloga pa 
bo predvsem operativna, kot desna roka 
predsednika.

Kaj bi rekli, da je bil v vseh teh letih za vas 
osebno največji izziv?
Največji izziv je bil dejansko odločiti se vzeti 
list papirja, oditi na Upravno enoto in odpreti 
novo društvo. To je bil izziv, ki je dal kar nekaj 
neprespanih noči, ker sem vedel, kaj bo to po
tegnilo za sabo, ampak je v tistem trenutku ta 
ljubezen do hokeja in predvsem želja, da se 
nekaj naredi in pomaga jeseniškemu hokeju, 
prevagala. Želim si ohraniti tiste pozitivne in 
lepe trenutke, ki jih je bilo kar nekaj. 

Kateri je vaš najlepši spomin?
Vsekakor prvi naslov državnega prvaka, ki je 
bil res veliko presenečenje. Ta spomin bo za
gotovo ostal za vedno.

Celoten intervju z Anžetom Pogačarjem si 
lahko ogledate na Youtube kanalu HDD SIJ 
Acroni Jesenice.
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Janko Rabič

Člani Balinarskega kluba Je-
senice so ob spominskem 
dnevu občine Jesenice v 
Bazi organizirali tradicio-
nalni turnir. Prejšnja leta je 
sodelovalo šestnajst ekip, 
letos pa so se zaradi situaci-
je s koronavirusom odločili 
za turnir v manjšem obsegu 
z udeležbo osmih ekip. Pred 

začetkom sta udeležence 
pozdravila župan Jesenic 
Blaž Račič in sekretar Špor-
tne zveze Jesenice Branko 
Jeršin. Zmagala je ekipa 
Sloge iz Ljubljane (Dušan 
Keber, Leopold Šulc in Ja-
nez Šinkovec), druga je bila 
ekipa 2 Balinarskega kluba 
Jesenice (Marjan Pajsar, 
Emil Osmančevič in Ilija 
Ljubojević), ekipa 1 Balinar-

skega kluba Jesenice (Mar-
jan Pajsar, Emil Osmanče-
vić in Ilija Ljubojević) je za-
sedla četrto mesto, ekipa 
balinarjev Kulturno-špor-
tnega društva Hrušica (Ja-
nez Šušteršič, Jani Palčič, 
Vojko Božič) pa peto mesto. 
Za uspešno izvedbo sta po-
skrbela predsednik Miloš 
Nikolić in sodnica Tatjana 
Čepon s sodelavci.  

Balinarski turnir ob 
spominskem dnevu

Zmagovalne ekipe turnirja

Urša Peternel

V okviru Društva upokojencev 
Jesenice in Ljudske univerze 
Jesenice deluje sekcija, v kate-
ro so vključeni člani sloven-
skega društva Križemkražem. 
V prostorih Ljudske univerze 
Jesenice se srečujejo vsak to-
rek in v parih odigrajo vsak po 
dve partiji igre križemkražem, 
s katero možganom omogoči-
jo zanimivo vadbo.
V času korona karantene je 
bilo druženje v živo onemogo-

čeno, zato so se odločili za 
križemkražem v elektronski 
obliki. Prijateljske partije so 
se spremenile v bolj resne, 
tekmovalne. Odigrali so 28 
kol igre v parih, vsak je odi-
gral igro in revanšo z vsakim 
udeležencem turnirja. Zma-
govalka turnirja je bila Mir-
jam Pestotnik, ki je od 26 
možnih dosegla 21 zmag. Vsi 
igralci so sestavili 448 dolgih 
besed, od tega 93 dolgih po 11 
črk in tri dvanajstice. Dolgih 
besed, ki imajo deset ali več 

črk, ni prav lahko sestaviti in 
zato pomenijo prestiž v igri, 
poudarjajo člani. 
Marici Ferlan je uspelo sesta-
viti 54 dolgih besed in v vseh 
partijah skupaj doseči 8836 
točk, kar jo je postavilo na prvo 
mesto v teh dveh merjenih ka-
tegorijah turnirja. Kot pravijo 
v sekciji, se bodo septembra 
vrnili v prostore Ljudske uni-
verze Jesenice, vabijo pa tudi 
nove člane, da se jim pridruži-
jo na možganski vadbi in pri-
jetnem druženju.

Možganska vadba

Šestnajst članov društva Križemkražem je v Gostilni pri Jurču na Blejski Dobravi zaključilo 
elektronski križemkražem turnir, podelili so tudi priznanja in nagrade najboljšim.

 

2. 9. ANA DEŽMAN

LETNO GLEDALIŠČE 
KHISLSTEIN

 21. 8.
22. 8.

KINO PIKNIK

29. 8. JANEZ DOVČ
& SOZVOČJA
SLOVENIJE

BRILJANTINA
JOKER

4. 9. ELVIS JACKSON
5. 9. KLEMEN SLAKONJA
9. 9.
12.9.

ŠKOFJELOŠKI PASJON

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM

4. 9. ADI SMOLAR
5. 9. ANDREJ ŠIFRER

GLAVNI TRG

KR PETEK JE !
vsak petek od 16. do 21. ure
“ART SEJEM”, KRANSKA KUHNA
GLASBENI PROGRAM
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Marmelada z aronijo in 
breskvami
(za 3 kozarce po 3 dl)
Potrebujemo: 70 dag aroni-
je, 30 dag breskev, sok dveh 
limon, 30–40 dag sladkorja, 
2 zvezdasta janeža, 4 nagelj-
nove žbice, 2 žlički agarja, 
rum.
Priprava: Kozarce pasteri-
ziramo v pečici pri 110 °C. 
Jagode aronije osmukamo 
s pecljev. Breskve damo v 
krop za dve minuti, jih olu-
pimo in narežemo na košč-
ke. Koščico odstranimo. 
Jagode aronije, limonin 
sok in sladkor zmešamo in 
pustimo stati 2 uri kar v 
posodi za kuhanje marme-
lade. Marmelado kuhamo 
na majhnem ognju 25–30 
minut. Nato jo pretlačimo 
z lesenim tolkačem in 
ohladimo do mlačnega. 
Dodamo dišavi in vmeša-
mo agar. Kuhamo še 4 
minute oziroma po navodi-
lu na vrečki za agar. Še vro-

čo zmes nalijemo v tople 
kozarce, na vrh pa polije-
mo žličko ruma in takoj 
zapremo s pokrovčki. Poča-
si ohlajamo pod odejo.

Aronija v teranu
(za 5 kozarcev po 3 dl)
Potrebujemo: 1 kg aronije, 5 
dl terana, 30–40 dag slad-
korja, 3–4 žličke agarja, 1 
skorjico cimeta, 1 žličko 
nageljnovih žbic in 2 zvez-
dasta janeža.

Priprava: Kozarce pasterizi-
ramo v pečici pri 110 °C. 
Jagode aronije osmukamo s 
pecljev. Vse naštete sestavine 
damo kuhat v večji lonec. Ko 
vsebina zavre, kuhamo na 
manjšem ognju in ob meša-
nju še 10 minut, da jagode 
izgubijo trpkost. Še vroč pri-
pravek vlijemo v tople kozar-
ce in takoj zapremo. Počasi 
ohlajamo pod odejo. 
Pripravek je odlična priloga 
k pražencu, narastkom, bis-

kvitom, palačinkam, mleč-
nemu rižu, mlečni proseni 
kaši, pudingu. 
Opomba: Aronija ne želira, 
zato moramo dodati želirno 
sredstvo, da pripravek ni 
preveč tekoč, ampak malo 
gostljat.

Sendvič z jagodami in 
aronijo kot sladica
Potrebujemo: 1 zavitek list-
natega testa, 50 dag sladke 
smetane za stepanje, 2–3 žli-
ce sladkorja, 20 dag jagod, 
10 dag aronije in sladkor za 
posip.
Priprava: Listnato testo zva-
ljamo 3 mm debelo in izre-
žemo kroge premera 12 cm 
ali kvadrate 10 x 10 cm (da 
nimamo ostankov testa). 
Damo jih na pekač, pokrit s 
papirjem za peko, in jih 
nekajkrat prebodemo z vili-
cami. Pečemo jih 10–15 
minut pri 200 °C ali malo 
več. Ohlajene podlage iz 
listnatega testa namažemo 
s stepeno sladko smetano, 
obložimo s sadjem in posu-
jemo s sladkorjem.

Aronija na več načinov
Aronija ima izjemno zdrave plodove. Nekatere ljudi moti le njen trpek okus. Omilimo ga z 
dodajanjem sladkorja, smetane ali jogurta, tako da jo kuhamo ali pustimo dalj časa zoreti. 

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, 31. avgusta 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.
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SLOVARČEK: LASTVA: samostan v Boki Kotorski,     SLOOP: vrsta jadrnice,     BUČNICA: bučno seme,     KOMIT: makedonski upornik pred balkan. vojnami,
ONASSIS: grški ladijski mogotec,   ALAMUT: roman Vladimirja Bartola,    EVO: ime bolivijskega predsednika Moralesa,  RAVSANJE: pretepanje

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Sponzor križanke je gorenjska.bike, avtomatiziran kolesarski sistem na območju občin Jesenice, Naklo, Radovljica, Tržič in 
na območju mestne občine Kranj. Uporabniki si kolo lahko izposodijo oziroma vrnejo na katerikoli postaji sistema. Več 
informacij na www.gorenjska.bike. Podarjajo tri nagrade: uporabnino za paket električna kolesa za sezono 2020.

 
             SUDOKU jn 14 
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=I, 2=T, 3=E, 4=R, 5=A, 6=Č, 7=K, 8=M, 9=N), od leve proti
desni prebrali rešitev uganke.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PRAČLOVEK.

Pravilno geslo je OSVEŽIMO VAS S HLADNO PIJAČO. Spon-
zor križanke je KAVA BAR PAJEK, Cesta Franceta Prešerna 38, 
Jesenice (poleg Hermanovega mosta). Podarjajo pet nagrad: 
zapitek v vrednosti 10 evrov. Nagrajenci so: Renata Berce, 
Jesenice; Karmen Blatnik, Jesenice; Andraž Gasar, Jesenice; 
Andreja Mlakar, Jesenice; Poldka Šmid, Jesenice. Čestitamo, 
za nagrade se oglasite v Kava baru Pajek.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Članice društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom 
smo 22. junija obiskale 
kmetijo Mateje Reš v Zgor-
njih Gorjah, pridružile so 
se nam članice iz sosednje 
Kranjske Gore. Kot članica 
društva sem zapisala nekaj 
svojih vtisov in veliko prido-
bljenega znanja za vrtnarje-
nje na domačem vrtu, kar 
mi je uspelo slišati v skupi-
ni 25 sočlanic, ki imajo 
doma vrtove za pridelavo 
zelenjave in sadja. Med se-
boj smo si izmenjale tudi 
koristne izkušnje glede pri-
delave, predelave in hranje-
nja vseh dobrin. Prisrčna 
hvala za vse g. Mateji in 
predsednici društva g. Mar-
ji Jalen ob ponovnem zago-
nu društva po virusu za 
tako lep in nepozaben dan.
»Pri Mateji vse bolj raste in 
cveti in koliko je bilo od lani 
narejenega!« je rekla ena iz-
med članic ob vhodu na 
kmetijo, ko nas je sprejela 
g. Mateja. G. Matejo po-
znam po kupu izrezanih 
člankov iz časopisa Ognji-
šče, ko sem zbirala njene 
zelo uporabne recepte za 
kuho in peko, kasneje pa 
brala njene izdane kuhar-
ske knjige in napotke o pri-
delavi in pripravi zelišč. 
Bila sem tudi na njenem 
predavanju in pripravi buč 
in medenih dobrot. 
Kmetija ima nadvse izre-
dno lepo lego na poševnem 
pobočju s pogledom na Ka-
ravanke z mogočnim Sto-
lom in pobočjem pod njimi 
z vso »okolšno podobe 
raja«. Vse je obrnjeno proti 
jutranjemu soncu in tu ra-
stline zaživijo uro ali dve 
prej kot pri nas, ki smo 
doma pod Stolom ali celo 
pod Golico in v Ratečah. 
Strmine so izravnali z nare-
jenimi škarpami iz kamnov. 
Še celo med kamni pa smo 
opazili tudi nasajene okra-
sne in uporabne rastline. 
Ob sprejemu na vhodu v vrt 
je g. Mateja povedala, da so 
tudi krizne čase preživeli 
zelo aktivno in veliko posto-
rili ter da so pomagali tudi 
otroci. Na vhodu rastejo za-
nimive vrtnice z imenom 
Prešeren in Trubar. Vrtnico 
z imenom po Prešernu je 
vzgojil dr. Matjaž Kmecl in 
raste tudi ob Prešernovi roj-
stni hiši v Vrbi. Poleg vrtnic 
je bila posajena lipa, ki je 
simbol slovenstva. V bližini 
je bila posajena tudi zlata 
vrba. Gospa je v rokah drža-
la dve košari z vrbovimi li-
sti, v kateri je sproti nabira-
la rastline, predvsem zeli-
šča, ki nam jih je razložila 
glede načina pridelave, 
uporabe in shranjevanja, 
kasneje na degustaciji pa še 
seznanila z njihovo zdravil-
nostjo.
Poleg simbolov slovenstva 
so bili postavljeni tudi trije 
nakladni panji z lepo posli-
kavo. Pod novo leseno lopo, 

v kateri smo takoj opazili 
staro skrinjo, v katero so ne-
koč shranjevali žito, nam je 
gospa razložila, da je kmeti-
ja ekološka. Predstavila 
nam je dovoljena zaščitna 
sredstva za varstvo rastlin. 
Pomagajo si le z bakrenimi 
pripravki, ki niso škodljivi. 
Letos je bilo veliko uši, celo 
na aroniji so bile. Ob izho-
du smo opazili nasajen be-
zeg. Bezeg nekoč ni smel 
manjkati v nobenem vrtu, 
ker je bil lovilec uši.  
Pogled na velike grede z ra-
stlinami je enkraten. Neka-
tere so pokrite s PVC zašči-
to in imajo tudi mrežo proti 
toči. Gredice je treba nama-
kati. Zato so si izkopali glo-
bok vodnjak. V oči nam 
pade gredica z malinami, ki 
so dvakrat rodne in zelo 
kompaktne rasti. Spomi-
njam se, da je bilo v Gorjah 
veliko nasadov ribeza še 
pred dvajsetimi leti, pa so 
jih domačini opustili, ker je 
ribez napadla bolezen in za-
radi nizkih odkupnih cen. 
Ribez gojijo črn, rdeč in ze-
len. Med nasadi so poseja-
ne rastline, ki so dobre so-
sede in se med seboj ščitijo. 
Lepa je greda z aronijo. Pri 
tem izvemo, da je zelo zdra-
vilna in da jo gospa posuši, 
zmelje in zmeša z medom. 
To je poseben pripravek z 
imenom Vijolična simfoni-
ja in tudi ena izmed poseb-
nosti te kmetije. Izvemo 
tudi, da je marmelada z ro-
bidami in aronijami zelo 
dobra in da se trpki okus 
aronije da omiliti s suše-
njem, kuhanjem in zamr-
znitvijo aronije. Raste tudi 
sivka, ki jo nabiramo takrat, 
ko cvetovi še niso povsem 
odprti. Veliko je brstičnega 
ohrovta in rastočega kodro-
listnatega ohrovta, ki ga v 
Sloveniji bolj malo kuha-
mo, zelo pa je znan v Nem-
čiji in je posebnost s prilo-
ženo slanino. Ob obrobju 
gredic je veliko cvetočih in 
zelo dišečih vrtnic. Cvetove 
posušijo in imajo za čaj. 
Poseben del vrta predsta-
vljajo začimbne rastline in 
dišavnice, med njimi razne 
mete, melise, pelin, korian-
der, dve vrsti pehtrana, ti-
mijan, žajbelj, kapucinka. 
Posebnost je rastlina z ime-
nom yacon, ki je naravno 
supersladilo.  
Dveurni pohod z ogledom 
in zares izčrpno razlago je 
bil sklenjen z labirintom 
ljubezni. To je več kot de-
setmetrski polžasto zavit vrt 
s posebnimi okrasnimi in 
zdravilnimi rastlinami. Po-
leg labirinta pa so bili še 
manjši vrtički, razdeljeni po 
nebesnih znamenjih. Sledil 
je še pohod do Reševe do-
mače hiše in spet čudovito 
urejene lesene lope z vgra-
jeno kuhinjo, kjer nam je 
gospa pripravila degustaci-
jo, ogledali pa smo si še nji-
hove prodajne izdelke: raz-
lične vrste čajev, Vijolično 
simfonijo, zeliščno sol ...

Na obisku na 
ekološki kmetiji

Urša Peternel

Potok Dobršnik je zarezal 
svojo strugo v južna pobočja 
Hruškega vrha, zato je nasta-
la slikovita soteska s slapovi. 
Že leta 1910 so uredili turi-
stično pot skoznjo, a je ta 
zdaj že vrsto let zapuščena in 
ponekod težko prehodna. Že 
v preteklosti so se pojavili po-
zivi, da bi bilo pot treba obno-
viti. Ker na Jesenicah pripra-
vljajo novo strategijo razvoja 
turizma, so si v Zavodu za 
šport Jesenice prejšnji mesec 
v spremstvu vodnika ogledali 
sotesko, s ciljem, da ugotovi-
jo, kakšen turistični potencial 

ima. Kot so ocenili, bi z ure-
ditvijo zavarovane poti, tako 
imenovane ferate, omogočili 
bolj množičen obisk, saj bi 
bila strmejša in izpostavljena 
mesta zavarovana. Športne 
ferate, namenjene adrenalin-
skemu doživetju in fizični 
aktivnosti, so namreč v za-
dnjem času vse bolj prilju-
bljene. V Zavodu za šport Je-
senice bodo pripravili oceno 
stroškov ureditve ferate in v 
sodelovanju z Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske 
predlog ureditve, pri čemer 
bo treba pridobiti ustrezna 
soglasja in urediti poti z la-
stniki zemljišč.

Ureditev ferate v 
soteski Dobršnik?

V slikoviti soteski Dobršnik bi lahko uredili športno ferato. 

Že več tednov na Plavžu pogrešajo dva kužka, ki slišita na 
imeni Tačka in Bleki. Če bi ju kdo videl, naj pokliče lastnico 
na 040 870 371. Najditelja čaka nagrada. 

Na Plavžu sta pogrešana kužka

Sobota, 22. avgust
RAZISKOVANJE FUŽINARSKEGA NASELJA STARA SAVA, 
animirano vodenje po tehniški dediščini na Stari Savi, od 10. 
do 14. ure. 

Gornjesavski muzej Jesenice

Torek, 25. avgust
POLETJE NA STARI SAVI – Torkova kinoteka: Kriči 
Sarajevo!, glasbeni dokumentarec, (2017, režija Tarik 
Hodžič, BiH, 95 min.)

Kolpern na Stari Savi, banketna dvorana Gornjesavski muzej Jesenice

Sobota, 29. avgust
RAZISKOVANJE FUŽINARSKEGA NASELJA STARA SAVA, 
animirano vodenje po tehniški dediščini na Stari Savi, od 10. 
do 14. ure 

Gornjesavski muzej Jesenice

Torek, 1. september
KUHARSKE DELAVNICE in srečanje ob prvem šolskem 
dnevu

Dnevni center društva Žarek

Aktivnosti Mladinskega centra 
Jesenice
Mladinski center Jesenice

Igralni ponedeljki, ustvarjalni torki, razvedrilne srede, zabavne, ustvarjal-
ne in družabne aktivnosti – od ponedeljka do srede od 10.00 do 12.00  

Letno kopališče Ukova
Ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in sredo od 
14.00 do 16.00  

Program dogajanja na kopališču se lahko spremeni glede na vremen-
ske razmere. Spremljajte aktualne informacije na https://www.face-
book.com/mcjesenice, Instagramu mcjesenice ali spletni strani Mla-
dinski center Jesenice https://www.mc-jesenice.si.

Igrišče Javornik, Slovenski Javornik
Mladinsko ulično delo, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in 
četrtek od 18.00 do 20.00  

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

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Letno kopališče Ukova:

Urnik obratovanja: 

kopanje – vsak dan v tednu od 10.00 do 19.00,

jutranje rekreacijsko plavanje – vsak delavni dan od 9.30 do 11.00,

večerno rekreacijsko plavanje – ponedeljek, sreda, petek od 19.30 do 21.00.

skoki v vodo za mlade – vsak ponedeljek ob 14.00,

vaterpolo (rekreativno igranje) – vsak torek ob 19.00,

Mladinski center Jesenice:
ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in sreda od 
14.00 do 16.00,  

Zdravstveni dom Jesenice: preventivne delavnice,

zaprtje kopališča – ponedeljek, 31. avgust.

Urnik obratovanja in program dogajanja na kopališču se lahko spre-
meni glede na vremenske razmere. Več informacij o delovanju kopa-
lišča dobite na spletni strani zavoda: https://www.zsport-jesenice.si/.

DNEVNI CENTER DRUŠTVA ŽAREK:
NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA (kletni prostori ZD Jesenice – zadnji 
vhod) 
Počitniški urnik do 31. 8. od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00

Dogodki od 21. 8. do 4. 9. 

Gornjesavski muzej Jesenice ob sobotah pripravlja 
animirano vodenje po tehniški dediščini na Stari Savi. 
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Vsak ponedeljek in petek – kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek – ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, 
družabne igre

Vsako sredo – različne delavnice, ogled filma, družabne igre

Od 1. 9. dalje po rednem urniku: od ponedeljka do petka od 13.00 do 
19.00. Učna pomoč, družabne igre, ustvarjalne in kuharske delavnice, 
druženje ob igri

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do srede od 10. do 12. ure: Ogled razstave »POR-
TRET« mladih fotografov, ki so sodelovali v mladinskem fotograf-
skem natečaju.

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
V avgustu je od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 odprt Muzej 
delavske kulture v Kasarni.

V avgustu je od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 na ogled ob-
časna razstava Človek in kovina v Kolpernu.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
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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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

jeseniške novice

Andraž Sodja

Kot je povedal predsednik 
Zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice Miloš Jen
kole, so bile letos drugačne 
že priprave na poletna leto
vanja v Pinei. "Spomladi 
sploh nismo vedeli, ali se 
letovanja bodo ali ne. Uspe
lo nam je pripraviti letoviš
če, tako da lahko tako otroci 
kot ostali gostje letujejo. 
Zaradi virusa smo imeli pre
cej odpovedi, a kljub temu 
se je zvrstilo že lepo število 
kolonij: od jeseniških do 
blejskih hokejistov, odboj
karjev Lubnika, naše skupi
ne s Koroške Bele in iz Žiro
vnice, z OŠ Poldeta Straži
šarja, iz Mojstrane in Kranj
ske Gore, z Jesenic in od 
drugod." 
Glede organizacije dela v 
posebnih okoliščinah so se 
dobro znašli in jim nova 
ureditev ni povzročala večjih 
težav: "Imamo enako število 
zaposlenih kot prejšnja leta, 
nekaj težav je mogoče z 
dobavo, a se poskušamo pri
lagoditi okoliščinam. Tudi 
vodniki in pedagoški vodje 
so se dobro prilagodili okoli
ščinam, tako da tudi tam ni 
nobenih težav, zato jih 
moram še posebej pohvaliti. 
Kot po navadi izvrstno pos
krbijo tudi za dogajanje in 
kar najbolj prijetno letovan
je otrok." 
Kot je dodal Jenkole, jim je 
od dobrodelnih akcij uspelo 
izpeljati le dobrodelno dra
žbo športnih artiklov in 
papirno akcijo: "Tukaj nam 
tako manjka okoli 10 tisoč 
evrov, ki so bili namenjeni 
socialno ogroženim druži
nam oziroma otrokom za 
brezplačno letovanje. Naše 
plačilo so nasmehi na otro
ških obrazih in tudi letos 
nam je uspelo zbrati okoli 
osem tisoč evrov, tako da 
nekaj nasmehov na otroških 
obrazih bo tudi letos."
Maksovci z donatorji so s 
prodajo majic za letošnji tri
atlon do Pinete poskrbeli 
tudi za prenovo terase pred 
jedilnico v letovišču. Kot je 
še povedal dolgoletni pobu
dnik številnih zanimivih 
akcij pod geslom Do Pinet 
Denis Bakonić, pa so vztra
jali tudi letos. "Te akcije 'z 
Jesenic do Pinete' so se 
začele čisto spontano pred 
enajstimi leti. Po rekreaciji 
smo se pogovarjali, kako so 
se Jeseničani že odpravili v 
Pineto, in takrat je padla 
ideja za pot s skirojem. Ski
roju so sledili štafetni tek z 
Vajneža do Pinete, pa drezi

ne, rikša, 'eko šanki', poniji 
... Brez izjemne ekipe okoli 
tridesetih članov, ki prispe
vajo od svojih financ do 
dopustov, to ne bi šlo. Tudi 
priprave in ogled trase za
htevajo svoj čas, saj gremo 
po stranskih poteh. Matej 
Žnidar pripravi načrt po
stankov in vseh podrobnos
ti, v glavnem je v ozadju 

vsake akcije veliko truda. 
Pot so še vedno zdržali vsi, 
z žulji in bolečimi mišica
mi. Letos smo se odločili za 
triatlon, sestavljen iz plava
nja na kopališču Ukova, 
kolesarjenja do slovenske 
obale in pohoda do Pinete." 
V enajstih letih dobrodelnih 
akcij V Pineto, združenih z 
akcijo Jesenice tečejo, do

brodelno dražbo športnih 
artiklov, ki jo je začel Fikret 
Avdič in jo z njegovo pomo
čjo sedaj nadaljuje Denis 
Bakonić, in številnih drugih 
so zbrali skoraj neverjeten 
znesek, več kot sto tisoč 
evrov, s čimer so velikemu 
številu otrok pod borovci 
Pinete narisali velike, sonč
ne nasmehe na obraze.

Sončni nasmehi pod 
borovci Pinete
Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covid-19, je tudi v otroškem letovišču Pinea v Pineti pri 
Novigradu na Hrvaškem obisk letos manjši. Tudi številne jeseniške dobrodelne akcije, s katerimi so 
desetletje omogočali letovanje socialno ogroženim otrokom, so bile ali okrnjene ali pa povsem 
odpovedane, zato so se v Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice letos morali še bolje znajti. 

Ekipa letovišča Pinea v Pineti pri Novigradu / Foto: Andraž Sodja

Nepozabne počitnice na morju / Foto: arhiv DPM Jesenice

Urša Peternel

"Turisti kljub epidemiji pri
hajajo na Jesenice, vendar v 
veliko manjšem številu kot 
lani," pravi Nena Koljanin 
iz Turističnoinformacij
skega centra (TIC) Jesenice. 

Pandemija novega korona
virusa je žal vplivala tudi na 
turistično sezono v jeseniš
ki občini. Če so lani od 
januarja do konca junija 
našteli več kot deset tisoč 
nočitev, so jih v enakem 
obdobju letos le nekaj več 
kot 3500. So pa julijski 
podatki vendarle nekoliko 
bolj optimistični, saj so v 
občini našteli 2807 nočitev 
(lani julija 8617).

Tudi obisk pisarne TIC Jese
nice nasproti železniške 
postaje je letos manjši kot 
lani, saj so do konca junija 
našteli 839 obiskovalcev 
(lani v prvih šestih mesecih 
1537). Po besedah Nene Kol
janin je bila velika večina 

gostov domačih, od tujcev 
pa so bili predvsem gostje iz 
Nemčije in Avstrije. A če so 
prejšnja leta Jesenice radi 
obiskali tudi italijanski gos
tje, jih letos skorajda ni, 
kažejo podatki. 
»Obiskovalci so najbolj 
spraševali o pohodniški poti 
Juliana Trail in sedaj v polet
nem času o kolesarskih 
povezavah na Gorenjskem,« 
je povedala Nena Koljanin.

Turisti so, a jih je 
manj kot lani
Število nočitev je skoraj trikrat manjše, 
prevladujejo pa domači gostje.

V jeseniški občini 37 ponudnikov namestitev 
ponuja 647 turističnih ležišč.

Urša Peternel

Akcija Osvajalec Španovega 
vrha, ki poteka že sedmo 
leto zapored, je v polnem 
zamahu. Do 5. avgusta so v 
Zavodu za šport Jesenice 
zabeležili že 7158 vzponov, 
kar pomeni 33 vzponov dne
vno. V vodstvu sta bila Erik 
Janc z 209 in Janko Meglič 
z 208 vzponi. Enega izmed 
kriterijev za priznanje je 
izpolnilo že 91 pohodnikov. 
"V zgornjem delu poti na 
Španov vrh smo v dogovoru 

z lastniki namestili usmerje
valne in opozorilne table, 
ker želimo, da se za vzpon 
in spust uporablja pot ob 
robu travnika. Zaradi mno
žičnega obiska namreč pot 
vedno bolj posega v travnik, 
kar otežuje kmetijsko obde
lavo," so ob tem povedali na 
Zavodu za šport Jesenice. 
Bronasta, srebrna in zlata 
priznanja za več kot dvajset, 
več kot štirideset in več kot 
šestdeset vzponov bodo 
podelili ob prvi polni luni v 
letu 2021, to bo 28. januarja.

Vodilna pohodnika z več 
kot dvesto vzponi


