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OBČINSKE NOVICE

Cengiz Insaat na 
vljudnostnem obisku
Predstavniki turškega podje
tja, ki bo gradilo drugo cev 
predora Karavanke, so opra
vili vljudnostni obisk pri je
seniškem županu Blažu Ra
čiču.

stran 2

OBČINSKE NOVICE

Hrvati izpodbijajo 
lastništvo otroškega 
letovišča
Občina Novigrad je vložila 
tožbo, s katero izpodbija las
tninsko pravico Občine Jese
nice na zemljišču, na kate
rem deluje otroško letovišče 
Pinea.
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KULTURA

Ob delu so se znali 
tudi zabavati
Kako so se na Jesenicah vča
sih zabavali? je naslov nove 
knjižice zgodb, ki jih je pri
spevalo enaindvajset avtor
jev.
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MLADI

Bodoči mehatronik  
na praksi v Nemčiji
V sklopu izmenjave je skupi
na dijakov Srednje šole Jese
nice prakso opravljala v 
nemškem Leipzigu. Med nji
mi je bil tudi dijak poklicne
ga programa Mehatronik 
operater Kris Hafner.
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V Avstriji so 
obrnili nov list

Družina Bratkovič s Hrušice se 
je lani odločila za nov začetek in 
se preselila v Avstrijo. 
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Osvajalec 
Španovega 
vrha je 
Miran Pohar
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Urša Peternel

V lanskem letu so v jeseni-
ški občini našteli 38.714 no-
čitev. To je dobrih šest tisoč 
oziroma skoraj petino več 
kot leto prej, ko so jih našte-
li 32.512.
Podatki, ki so nam jih posre-
dovali iz Turistično-informa-
cijskega centra (TIC) Jeseni-
ce, kažejo, da je bilo največ 
nočitev ustvarjenih v avgustu, 
in sicer 11.264, sledil je julij z 
9744 nočitvami. Tako julija 
kot avgusta so prevladovali 
tuji gostje; v avgustu je bilo 
denimo 357 prenočitev doma-
čih gostov in kar 10.907 pre-
nočitev tujih gostov.
Iz leta v leto se povečuje tudi 
število ponudnikov namesti-
tev v jeseniški občini, lani 
jih je bilo 41, nudili so 804 
ležišča. Med njimi je nekaj 
večjih, v Kampu Perun je re-
gistriranih tristo ležišč, pet-
deset na Kmetiji Smolej, 56 
v Aparthotelu Kazina, 59 v 
CŠOD Trilobit, 41 v Koči na 

Golici in 36 v Domu Prista-
va. Drugi so manjši zasebni 
ponudniki turističnih nasta-
nitev oziroma apartmajev, 
ki skupaj ponujajo 262 po-
stelj. Za primerjavo: še leta 

2017 je bilo ponudnikov 22, 
predlani 37.
Kot je povedala Nena Kolja-
nin, se je lani v TIC Jesenice 
nasproti železniške postaje 
ustavilo 3535 obiskovalcev. 
Prevladovali so domačini, 
sledijo Avstrijci, Italijani, 
Nemci, Čehi in Britanci. V 
TIC dobijo različne infor-
macije in promocijska gra-
diva. V njihovi ponudbi so 
tudi nove razglednice, par-

kirne ure, magneti in drugi 
spominki z jeseniškimi mo-
tivi. Promocijski material 
dobijo tudi ponudniki na-
mestitev, gostinski ponu-
dniki, bencinski servisi ... 
TIC Jesenice sodeluje tudi z 
drugimi TIC na Gorenj-
skem ter skrbi za promocijo 
jeseniške turistične ponud-
be v sklopu Skupnosti Julij-
ske Alpe in Združenja zgo-
dovinskih mest Slovenije.

Turistični obisk se je 
lani znova povečal
Največ turistov so v jeseniški občini našteli v avgustu, ustvarili so skoraj enajst tisoč prenočitev. 
Ponudnikov turističnih namestitev v občini je bilo lani enainštirideset. 

Osrednja točka, kjer obiskovalci Jesenic dobijo turistične informaicje, je TIC Jesenice 
nasproti železniške postaje. / Foto: arhiv TIC

Iz naslova turistične takse se je v lanskem letu 
nateklo 30.712,40 evra. Leto prej je ta znesek 
znašal nekaj manj kot dvajset tisoč evrov, v letu 
2017 pa le nekaj več kot deset tisoč evrov.

Urša Peternel

V petek in soboto, 14. in 15. 
februarja, bodo po srednjih 
šolah v državi potekali infor-
mativni dnevi. V gorenjski 
regiji je za 1.941 učencev, ki 
zaključujejo osnovno šolo, 
na voljo 2458 razpisanih 
mest. Informativna dneva 
bosta potekala tudi na obeh 
jeseniških srednjih šolah. 
Kot je povedala ravnateljica 
Gimnazije Jesenice Lidija 
Dornig, razpisujejo tri splo-
šne oddelke in enega špor-
tnega ter maturitetni tečaj. 
Na Srednji šoli Jesenice pa 
je razpisanih 16 prostih 
mest dveletnega programa 
Pomočnik v tehnoloških 
procesih, en oddelek (26 

mest) triletnega programa 
Mehatronik operater, en od-
delek (28 mest) štiriletnega 
programa Strojni tehnik, tri-
je oddelki (84 mest) štirilet-
nega programa Tehnik 
zdrav stvene nege in dva od-
delka (56 mest) programa 
Vzgojitelj predšolskih otrok. 
Po besedah ravnateljice Mo-
nike Lotrič jim je ministr-
stvo ponovno odobrilo tri 
oddelke zdravstvene nege (v 
letošnjem letu imajo samo 
dva), uredili so nov kabinet 
za zdravstveno nego, v pro-
sti kurikul pa bodo umestili 
vsebine s področja kozmeti-
ke (nege kože in nohtov), 
tako da bodo program zdrav-
stvene nege naredili še bolj 
vabljiv za bodoče dijake.

Informativna 
dneva na Jesenicah
Na informativna dneva 14. in 15. februarja vabita 
tudi Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta 14. in 15. 
februarja. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Zveza kulturnih društev Jesenice, Območna izpostava JSKD 
Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja Jesenice v soboto, 8. 
februarja, ob 19.30 v osrednji jeseniški gledališki hiši organi
zirajo slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku s po
delitvijo priznanj zaslužnim posameznikom in skupinam na 
področju ljubiteljske kulture. Slavnostni govornik bo dolgo
letni jeseniški ljubiteljski igralec, lanski dobitnik Linhartove 
listine Ivan Berlot. Osrednji kulturni program bo pripravilo 
Kulturno društvo Vintgar z Blejske Dobrave. Podelili bodo 
tri priznanja zaslužnim ljubiteljskim kulturnim ustvarjal
cem. Zveza kulturnih društev Jesenice jih podeljuje od leta 
2013 in doslej je priznanje prejelo 13 posameznikov in ljubi
teljskih skupin.

Osrednja slovesnost ob osmem februarju
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Urša Peternel

Župan Občine Jesenice 
Blaž Račič je v začetku 
meseca v svojem kabinetu 
na vljudnostni obisk sprejel 
predstavnike podjetja Cen-
giz Insaat, enega največjih 
turških podjetij, ki bo gradi-
lo drugo cev predora Kara-
vanke. Gradnja naj bi se 

začela marca, v jeseniški 
občini pa bo nastalo veli-
kansko gradbišče. 
Kot so po obisku povedali v 
županovem kabinetu, so s 
predstavniki turškega podje-
tja izmenjali prve informaci-
je in kontakte. Je pa župan 

Račič v pogovoru spomnil 
na slabe izkušnje ob gradnji 
prve predorske cevi, saj so 
po zaključku del ceste na 
Jesenicah ostale v slabem 
stanju. Župan je opozoril, 
da je nujno, da se to ne 
ponovi tudi v drugo. 

Predstavniki turškega pod-
jetja so zagotovili, da se 
bodo trudili za dobro sode-
lovanje z lokalno skupnos-
tjo in prebivalci. Prizadevali 
si bodo, da bodo dela nanje 
čim manj vplivala, so pou-
darili.

Cengiz Insaat na 
vljudnostnem obisku
Predstavniki turškega podjetja, ki bo gradilo drugo cev predora Karavanke, so opravili vljudnostni 
obisk pri jeseniškem županu Blažu Račiču.

Predstavniki podjetja Cengiz Insaat so v začetku meseca obiskali Občino Jesenice.

Urša Peternel

V letu 2020 je načrtovanih 
sedem rednih sej jeseniške-
ga občinskega sveta. Predvi-

doma bodo potekale febru-
arja, marca, maja, junija, 
septembra, oktobra in 
decembra. Prva letošnja seja 
bo prihodnji četrtek, 6. feb-

ruarja, na dnevnem redu pa 
je 14 točk, med drugim tudi 
predlog za spremembo 
nekaterih cen komunalnih 
storitev. Občinski svetniki 

bodo odločali tudi o prejem-
nikih letošnjih občinskih 
priznanj, seznanili pa se 
bodo tudi s poročilom nad-
zornega odbora o opravlje-
nih nadzorih in s progra-
mom dela nadzornega 
odbora. 

Sedem sej občinskega sveta

Občinski svet bo na seji pri-
hodnji teden ponovno obra-
vnaval predlog uskladitve 
cen komunalnih storitev 
podjetja Jeko. Vprašanje 
uskladitve cen, ki bo zapos-
lovalo lokalno politiko, nekaj 
časa že zaposluje občinsko 
upravo, tema pa je brez dvo-
ma zelo pomembna tudi za 
naše občanke in občane. 
Za začetek poglejmo nekaj 
dejstev. Dejstvo je, da se cene 
komunalnih storitev že nekaj 
let niso uskladile in da smo 
predolgo odlašali s tem, da bi 
to neprijetno vprašanje prišlo 
pred odločevalce. Dejstvo je 
tudi, da se je v tem obdobju 
dograjevalo komunalno 
(kanalizacijsko, vodovodno) 
omrežje in se je s tem poveče-
vala vrednost tega omrežja. 
Dejstvo je, da podjetje Jeko na 
posameznih področjih, kot so 
oskrba z vodo, kanalizacija, 
čiščenje odpadnih voda, ure-
janje javnih površin, ne pos-
luje pozitivno (do 2017 so 
imele posamezne dejavnosti 
izvajanja obveznih gospodar-
skih javnih služb varstva oko-
lja pozitiven rezultat poslova-
nja, a je to zagotavljalo uskla-
jevanje višine cen leta 2014 in 
2016, od 2018 dalje pa je 
rezultat poslovanja negati-
ven). Dolgoročno to seveda ni 
sprejemljivo in je treba ukre-
pati. Povišanje cen ni priljub-
ljen ukrep, a je nujen; zaveda-
mo se tudi, da vsak tovrstni 
ukrep ne more biti sprejet z 
naklonjenostjo. Res pa je še, 
da podjetje Jeko znosen kon-
čni finančni rezultat ustvarja 

na račun hitre(jše)ga zapol-
njevanja deponijskega prosto-
ra na Mali Mežakli. Dolgoroč-
no lokalni skupnosti to ni v 
korist.
V občinski upravi tako že 
nekaj časa ugotavljamo, da 
smo pred pomembno odloči-
tvijo. Dejstvo, da komunalno 
podjetje Jeko ustvarja izgu-
bo, ustanoviteljema (poleg 
Občine Jesenice je to še 
Občina Žirovnica) nalaga, da 
jo na ustrezen način pokrije-
ta. Za rešitev imamo na voljo 
dve poti: ena pot je, da se 
povišajo cene storitev in se te 
zaračunajo uporabnikom, 
druga pa, da Občina izgubo 
komunalnega podjetja pokri-
je iz občinskega proračuna. 
Skratka, na voljo imamo dve 
možnosti, ki pa sta daleč od 
tega, da bi bili idealni. A dru-
gačnih rešitev pač ni. Žal. In 
o tem osnovnem vprašanju 
– ali bolje rečeno dilemi – bo 
na seji prihodnji teden odlo-
čal občinski svet.
Marsikomu bi se rešitev, po 
kateri bi izgubo krili iz občin-
skega proračuna, lahko zdela 

najbolj elegantna in spreje-
mljiva, vendar pa ocenjujem, 
da to dolgoročno ne bi bil 
vzdržen ukrep. Na ta način 
bi se namreč morali odpove-
dati kateri od investicij v 
posodobitev komunalne in 
druge javne infrastrukture. 
Vsi pa vemo, da infrastruktu-
ra v občini ni v najboljšem 
stanju in so stalna vlaganja v 
posodobitve nujne. 
Velja opozoriti tudi na to, da 
s hitrejšim zapolnjevanjem 
deponijskega prostora na 
Mali Mežakli komunalno 
podjetje Jeko za zdaj še lahko 
ustvarja pozitiven rezultat. 
Občini Jesenice to hkrati tudi 
omogoča, da iz dela dobička 
financira nekatere nujne 
investicije (predvsem na 
komunalnem področju). Za 
letošnje leto je tako v občin-
skem proračunu iz tega nas-
lova predvideno (so)financi-
ranje prenove odseka Prešer-
nove ceste, kanalizacije na 

Cesti bratov Stražišarjev, 
načrti za sanacijo zajetja 
Peričnik (ki občasno kali) in 
nekatere druge projekte. 
Stalno vlaganje v gradnjo ozi-
roma posodabljanje komu-
nalne opreme je zelo pomem-
bno. Za ta namen (prenova 
čistilne naprave, kanalizacija 
Podmežakla) je Občina pred 
leti tudi pridobila evropska 
sredstva. Ob tem smo se 
zavezali, da bomo do konca 
prihodnjega leta zagotovili 
98-odstotno priključenost na 
čistilno napravo oziroma da 
bo vprašanje ravnanja z odpa-
dnimi vodami ustrezno ure-
jeno. Cilja še nismo dosegli 
in smo mu zavezani slediti. 
Če ga ne dosežemo, občini 
namreč grozi, da bi morala 
vračati evropska sredstva. 
Tega si seveda ne moremo 
privoščiti.
Skratka, vsi skupaj, tako 
občinska uprava, občinska 
politika kot občanke ter obča-
ni, smo pred pomembno 
odločitvijo. Želim si celost-
nega razumevanja proble-
matike in smele odločitve.

O cenah 
komunalnih storitev

Župan Blaž Račič

Povišanje cen ni priljubljen ukrep, a je nujen. 
Zavedamo se tudi, da vsak tovrstni ukrep ne 
more biti sprejet z naklonjenostjo. Res pa je še, 
da podjetje Jeko znosen končni finančni rezultat 
ustvarja na račun hitre(jše)ga zapolnjevanja 
deponijskega prostora na Mali Mežakli. 
Dolgoročno lokalni skupnosti to ni v korist.

Z letošnjim letom Občina 
Jesenice uvaja novost, ki bo 
omogočila večje odločanje 
občanov o porabi proračun-
skih sredstev – participativ-
ni proračun. Z njim občina 
želi vzpostaviti dodatne 
komunikacijske kanale med 
občino in občani ter delež 
odločanja o porabi skupnih 
sredstev zaupati skupnosti 
sami. S participativnim pro-
računom lahko prebivalci 
občine oziroma krajevne 
skupnosti namreč sami pre-
poznajo probleme ali mož-
nosti izboljšav, sami predla-
gajo rešitve in zatem med 
podanimi predlogi tudi izbi-
rajo v zavezujočem glasova-
nju. 
V prvi fazi bo Občina Jese-
nice preko spleta, fizično in 
preko krajevnih skupnosti 
zbrala predloge občanov, ki 

bodo javno objavljeni. Stro-
kovna komisija bo iz mno-
žice prejetih predlogov izlu-
ščila tiste projektne predlo-
ge, ki bodo osnova za izved-
bo glasovanja, jih finančno 
ovrednotila, nato pa izdelala 
seznam projektnih predlo-
gov, ki so jih posredovali 
občani in so ustrezali vsem 
kriterijem. Občani bodo 
nato povabljeni h glasovan-
ju, ki bo potekalo po podo-
bnem principu kot posto-
pek volitev. Glede na rezul-
tate glasovanja bo izdelan 
prednostni seznam predla-
ganih projektov, na podlagi 
katerega se bodo v okviru 
sredstev, ki jih bo Občina 
Jesenice namenila za izved-
bo projektov participativne-
ga proračuna, projekti ume-
stili v proračun Občine 
Jesenice. 

Občina Jesenice se z uvedbo 
participativnega proračuna 
pridružuje različnim sloven-
skim občinam, ki imajo z 
njim dobre izkušnje. Med 
njimi so Ljubljana, Maribor, 
Koper, Nova Gorica in tudi 
nam bližje občine, kot so 
Bohinj, Kranjska Gora in 
druge. 
"Trenutno potekajo aktivno-
sti, ki predstavljajo podlago 
za izdelavo načrta projekta 
participativni proračun, v 
nadaljevanju pa bodo občani 
podrobno seznanjeni s kon-
ceptom participativnega 
proračuna in z vsemi mož-
nostmi njihovega aktivnega 
sodelovanja ter soodločan-
ja," je povedal direktor 
občinske uprave dr. Gregor 
Hudrič. 
Participativni proračun so 
prvič uvedli leta 1989 v 

enem od brazilskih mest, 
do sedaj pa se je razširil na 
več kot 1500 mest po celem 
svetu, njegova uvedba pa 
naj bi vplivala na mnogo 
družbenih področij. Tako 
se mesta, ki so soupravljana 
s participativnim proraču-
nom, pohvalijo s hitrejšim 
gospodarskim razvojem, 
razvijajo se enakomerneje, 
bolj trajnostno naravnano, 
imajo višjo kvaliteto bivan-
ja, občani so bolj zadovolj-
ni, sredstva se porabijo 
učinkoviteje, poveča se 
transparentnost porabe jav-
nih sredstev, zmanjšajo se 
socialne razlike in poveča 
se aktivacija prebivalcev. In 
ravno to na Občini Jesenice 
razumejo kot glavna vodila 
in cilje pri pripravi partici-
pativnega proračuna v nas-
lednjih letih.

(So)odločali bodo občani
Občina Jesenice letos začenja aktivnosti za vzpostavitev participativnega proračuna. Preko tega bodo 
o delu proračunskih sredstev (so)odločali občani sami.

Na Darsu je včeraj 
potekal podpis 
pogodbe z izbranim 
izvajalcem Cengiz 
Insaat. Ko bo ta 
predložil še bančno 
garancijo, se gradnja 
vzhodne cevi predora 
Karavanke tudi uradno 
lahko začne. 
Pogodbena vrednost 
del je 98,5 milijona 
evrov brez DDV 
oziroma 120 milijonov 
evrov z DDV.
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ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 266
E: aleksandra.orel@jesenice.si
www.jesenice.si 

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je bil dne 15. januarja 2020 na 
spletni strani www.jesenice.si objavljen 
Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de mini-
mis za pospeševanje malega gospodarstva v občini 
Jesenice v letu 2020, kjer je na voljo tudi celotna razpi-
sna dokumentacija.

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delu-
joča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja. 

Razpisana višina sredstev: 95.000 EUR

Letni nabor ukrepov: 
•  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razšir-

janje dejavnosti in razvoj (70.000,00 EUR) 
•  Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivno-

sti (15.000,00 EUR) 
•  Spodbujanje sobodajalstva (10.000,00 EUR)

Dodatne informacije: 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Aleksan-
dra Orel (aleksandra.orel@jesenice.si)
 
Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javne-
ga razpisa, ki bo v četrtek, 13. februarja 2020, ob 9.30 
v Konferenčni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Fužin-
ska cesta 2, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 12. 
februarja 2020 na aleksandra.orel@jesenice.si. 

Rok za prijavo na javni razpis: torek, 7. julij 2020 

Blaž Račič,
župan

Urša Peternel

Občina Jesenice je prejela 
tožbo sodišča v Pazinu na 
Hrvaškem, s katero Občina 
Novigrad izpodbija lastnin-
sko pravico Občine Jesenice 
na zemljišču, na katerem 
deluje otroško letovišče Pi-
nea. Občina Jesenice je na-
mreč zemljiškoknjižna la-
stnica zemljišča, letovišče 
pa že od leta 1961 upravlja 
Zveza društev prijateljev 
mladine Jesenice. 
Tožba je Občino Jesenice 
neprijetno presenetila, in 
kot je povedala Ines Dvoršak 
z občine, bodo nemudoma 
angažirali ustrezno pravno 
pomoč in storili vse, da ze-
mljišče ostane v lasti občine. 
Za Občino Jesenice je na-
mreč izvajanje humanitarne 
dejavnosti letovanja otrok v 
letovišču velikega pomena. 
V letovišče vabijo šolarje iz 
občin Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica, v njem 
pa letujejo tudi mlade druži-
ne in društva. Poleg tega 
šole in vrtci v letovišču izva-
jajo šolo v naravi. Zveza dru-
štev prijateljev mladine Jese-
nice pa na letovanje vsako 
leto pelje tudi socialno ogro-
žene otroke, za kar zbira de-
nar prek različnih dobrodel-
nih akcij.

Hrvati izpodbijajo 
lastništvo letovišča
Občina Novigrad je vložila tožbo, s katero izpodbija lastninsko pravico Občine Jesenice na zemljišču, 
na katerem deluje otroško letovišče Pinea pri Novigradu.

Otroško letovišče Pinea / Foto: arhiv DPM Jesenice

Župan Občine Novigrad Miloš Anteo nam je pojasnil, da je razlog za 
tožbo v tem, da tuje podjetje oziroma tuja občina po hrvaški zakonodaji 
ne more biti lastnik zemljišča na Hrvaškem. Podobne tožbe so v 
preteklosti že vložili zoper še nekatera podjetja oziroma občine, ki imajo 
letovišča na območju Pinete, po besedah župana pa je bilo nekaj tožb že 
pravnomočno rešenih v korist Občine Novigrad. Kot je dodal, se je v 
zadnjih treh letih večkrat skušal srečati z županom Občine Jesenice 
(prejšnjim in sedanjim), da bi se dogovorili o možnostih prihodnje 
uporabe letovišča Pinea, a neuspešno. V kabinetu sedanjega župana Blaža 
Račiča so sicer to zanikali.

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

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 2/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 9, ki je iz šel 31. januarja 2020.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Konec leta 2019 je bil izbran 
izvajalec za zamenjavo vira, 
iz katerega se črpa tehnolo
ška voda za interno uporabo 
na Centralni čistilni napravi 
Jesenice. 
Tehnološka voda se v čistilni 
napravi uporablja za izpira
nje pri avtomatskih finih 
grab ljah, pralniku peska, 
predzgoščevalniku blata, fe
kalni postaji, dehidraciji bla
ta in za ostale namene, kot je 
na primer čiščenje naprav in 
opreme, pranje asfaltnih po
vršin itd.
Potreba po zamenjavi vira za 
črpanje tehnološke vode se 
je pojavila zato, ker se tehno
loška voda trenutno črpa iz 
končnega usedalnika, kjer 
občasno prihaja do dvigova
nja blata. Tehnološka voda, ki 
vsebuje blato, povzroča ma
šenje filtrov in elektromagne
tnih ventilov pred posame
znimi porabniki in posledič
no prihaja do okvar sistema. 
Težava obstoječega sistema 
je tudi v tem, da ne zagotav
lja zadostne količine tlaka in 
pretoka tehnološke vode. 

Kot novi vir tehnološke vode 
se bo uporabila že obstoječa 
vrtina, ki se nahaja ob aeracij
skem bazenu, od koder se bo 
uredil zajem tehnološke vode 
za potrebe delovanja Cen
tralne čistilne naprave Jeseni
ce. Podtalna voda iz vrtine 
vsebuje le minimalno količi
no trdih delcev, ki jih lahko 
ustrezen filter, nameščen 
pred tehnološko opremo, 
zlahka zadrži. Podtalna voda 
iz vrtine ni biološko onesna
žena in je tako primerna za 
uporabo kot tehnološka 
voda za delovanje čistilne na
prave. Za črpanje podtalne 
vode je bilo s strani Ministr
stva za okolje in prostor, Di
rekcije RS za vode, pridoblje
no Vodno dovoljenje za ob
seg črpanja do 10 litrov na 
sekundo in skupno do 
219.000 kubičnih metrov 
vode na leto. Vodno dovolje
nje velja za dobo 30 let, in si
cer do 31. 8. 2048. 
Vrednost investicije zamenja
ve vira tehnološke vode znaša 
89.910,83 evra. Občina Jeseni
ce nosi  92,47 odstotka in Ob

čina Kranjska Gora 7,53 od
stotka navedenega zneska. 
V okviru omenjene investicije 
se bodo izvedla naslednja 
dela: 
  demontaža obstoječe opre

me na lokaciji (črpalka, me
rilna oprema, elektro omara),

  čiščenje obstoječe vrtine,
  gradbena ureditev lokacije 

vrtine (ureditev zaprtega 
prostora dimenzije 4 x 3 m 
za potrebe namestitve teh
nološke opreme ter nove 
elektro omare),

  namestitev nove opreme 
(črpalka, samoizpiralni fil
ter, merilno regulacijska 
oprema, zaporni elementi, 
cevovodi …),

  cevovodna povezava od vrti
ne do obstoječega internega 
hidrantnega omrežja – po
vezava na obstoječi sistem,

  namestitev dodatne zapor
ne armature in nepovratne 
lopute v prostoru obstoje
čega hidroforja,

  elektro instalacije (namesti
tev opreme v novem objek
tu ob vrtini, povezava na 
obstoječi center nadzorne
ga sistema),

  zagon opreme.
Izvajalec je dela začel 15. 1. 
2020, končana pa bodo v 
roku 120 dni od začetka iz
vajanja del. 
Pripravila: Branko Pazlar  
in Maja Kržišnik

MENJAVA VIRA ZA ČRPANJE TEHNOLOŠKE VODE ZA INTERNO 
UPORABO NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI JESENICE
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Urša Peternel

V zadnjem času so v nekate
rih medijih zaščitniki živali 
opozorili na domnevne nep
ravilnosti pri delovanju 
zavetišča Perun na Lipcah, 
ki skrbi tudi za zapuščene 
živali iz jeseniške občine. 
Zaradi, kot sam pravi, podti
kanj, groženj in medijske 
gonje je lastnik zavetišča 
Branko Pirc napovedal, da 
bo zavetišče zaprl. A se to 
očitno le ne bo zgodilo, saj 
je Pircu podporo izreklo 
sedem županov Zgornje 
Gorenjske: Jesenic, Žirovni
ce, Gorij, Bleda, Kranjske 
Gore, Bohinja in tudi Radov

ljice. Župani so enotni, da 
zavetišče dela dobro, da pri
tožb na delo Branka Pirca 
doslej ni bilo in da si občine 
z njim želijo sodelovati še 
naprej. Napoved, da bo zave
tišče zaprl, jim je nakopala 
kar nekaj skrbi, saj so obči
ne dolžne skrbeti za zapuš
čene in izgubljene živali; 
nekatere imajo to urejeno 
prek koncesije, druge prek 
pogodbe. 
Občina Jesenice ima to pod
ročje urejeno s koncesijsko 
pogodbo, ki velja do septem
bra letos. Kot je dejal jeseni

ški župan Blaž Račič, so pre
gledali tudi inšpekcijske 
zapisnike, v katerih so nave
dene določne nepravilnosti 
pri delu zavetišča. A ker je 
lastnik zavetišča zagotovil, 
da je nepravilnosti odpravil, 
to pa je pokazal tudi nakna
dni inšpekcijski nadzor, na 
Jesenicah ne vidijo razloga, 
da bi sodelovanje prekinili.
Poleg tega je pomembno, da 
je izvajalec storitve domačin, 
na voljo je 24 ur na dan, za 
živali poskrbi v najkrajšem 
času. Če bi skrb za zapušče
ne živali prevzelo kakšno 
drugo zavetišče od daleč, bi 
to ne nazadnje prineslo tudi 
bistveno višje stroške. 
Lastnik zavetišča Branko 
Pirc je dejal, da sta v ozadju 
celotne medijske gonje dve 
posameznici, zaščitnici živa

li, ki da mu povzročata teža
ve že vrsto let. V zadnjem 
obdobju so bili tako on kot 
njegova žena in hči deležni 
groženj po telefonu. »Postal 
sem kriminalec,« je dejal. 
Zavetišče ima že 19 let, na 
Jesenicah je imel prvi pasji 
hotel in pasjo šolo, šolal je 
pse za policijo in carino. 
Pirc je zagotovil, da so vse 
nepravilnosti, ki jih je odkri
la inšpekcija, odpravili. 
Glede na enotno podporo 
županov Zgornje Gorenjske 
je Pirc pripravljen to delo 
opravljati še naprej. Doslej 
je imel sklenjene pogodbe s 
sedemnajstimi gorenjskimi 
občinami. Nekatere občine s 
spodnjega dela Gorenjske, 
ki se jim pogodbe iztekajo, 
pa zaradi zapleta že razmiš
ljajo tudi o drugih rešitvah.

Podpora županov 
zavetišču Perun
Zgornjegorenjskim županom, ki podpirajo zavetišče za zapuščene živali Perun, se je pridružil tudi 
jeseniški župan Blaž Račič.

Župani sedmih zgornjegorenjskih občin so na novinarski konferenci na Občini Jesenice 
podprli delo zavetišča Perun. / Foto: Gorazd Kavčič

Branko Pirc je zagotovil, da so vse nepravilnosti, ki jih je 
odkrila inšpekcija, odpravili.

Iz poročila o delu zavetišča Perun izhaja, da so v 
letu 2018 na območju jeseniške občine sprejeli 
deset psov, štiri so vrnili lastniku, petim so našli 
nove lastnike, enega pa evtanazirali. Sprejeli so 
tudi 85 mačk, jih 73 kastrirali oziroma 
sterilizirali, tri so ta poseg že imele opravljen, 
eno so evtanazirali. Od sprejetih mačk so jih 72 
vrnili v okolje, petim pa so našli nove lastnike.

Eden glavnih očitkov 
društev za zaščito 
živali Branetu Pircu je, 
da večino mačk vrne 
nazaj v okolje in da le 
za peščico najde nove 
lastnike. Pirc je na to 
odgovoril, da gre za 
najdene mačke, ki so 
divje, nevajene 
človeka, zato jih ne 
morejo oddati novim 
lastnikom. Potem ko 
jih kastrirajo oziroma 
sterilizirajo, jih vrnejo 
nazaj na mesto, kjer 
so bile najdene.

OBČINA JESENICE 
KABINET ŽUPANA  
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice  
T: 04 58 69 200 
E: obcina.jesenice@jesenice.si 
www.jesenice.si

Na podlagi Celostne prometne strategije Občine Jesenice, spre
jete na 20. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 18. 5. 
2017, Občina Jesenice najavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
KONCEPTA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA  

V OBČINI JESENICE

Koncept kolesarskega in peš omrežja, ki ga pripravlja Občina 
Jesenice, je dokument, ki vsebuje strateške usmeritve za urav
notežen razvoj vseh vrst prometa, s poudarkom na trajnostni 
mobilnosti, vključno z usmeritvami glede kolesarjem in pešcem 
prijazne prometne ureditve na obstoječih prometnih površinah 
ter predloge za izgradnjo nove podporne infrastrukture.

Gradivo bo v dneh od vključno ponedeljka, 10. februarja 2020, 
do vključno petka, 21. februarja 2020, javno razgrnjeno v pro
storih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, ter na spletni strani Občine Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, 19. 
februarja 2020, ob 16. uri v banketni dvorani Kolpern na Stari Savi.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na osnutek Koncepta 
kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice dajo pripombe in 
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na javni 
obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@
jesenice.si (v rubriko »Zadeva« obvezno navesti ključne besede 
»Koncept kolesarskega in peš omrežja«) do konca javne razgrnit
ve. Mnenja in pripombe morajo biti ustrezno obrazložene.

Občane občine Jesenice in zainteresirano javnost lepo vabimo k 
podajanju pripomb in predlogov ter k udeležbi na javni obravnavi. 

Št.: 371109/2019                                                              Blaž Račič, 
Datum: 23. 1. 2020                                                                župan                                                                       

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen 
Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini 
Jesenice za leto 2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov s področja turizma, ki so v javnem interesu. To so 
predvsem:
•  programi razvoja in urejanja videza kraja (npr. urejanje razgle

dišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocvetličenje 
ipd.),

•  programi razvoja in vzdrževanja javne turistične infrastrukture 
(npr. turistična signalizacija, tematske, turistične, planinske 
poti, sprehajalne poti ipd.),

•  programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dedišči
ne v turistične namene,

•  trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turi
stičnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, 
spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi 
na sejmih ipd.),

•  programi, ki razvijajo turistične proizvode občine Jesenice,
•  programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalne

ga prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
•  izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idej

ne zasnove turističnih spominkov,
• delovanje turističnih društev. 

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni 
pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ter na 
spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. Višina sredstev, 
namenjenih za javni razpis, znaša 7.000,00 EUR. Rok za oddajo 
vlog je do vključno torka, 25. februarja 2020.

 Občina Jesenice
 Župan Blaž Račič

OBVESTILO

Občina Jesenice obvešča, da bodo od ponedeljka, 3. februarja 
2020, dalje na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si pod 
rubriko »Javna naročila, razpisi in objave« objavljeni naslednji jav
ni razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020,
2.  Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na podro

čju dela z mladimi (otroki in mladostniki) v letu 2020 in
3.  Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše 

odrasle v letu 2020.

 Blaž Račič,
 župan

Urša Peternel

Občina Jesenice bo marca 
začela izvajati projekt Pros
tofer, preko katerega bo sta
rejšim občanom zagotavlja
la brezplačen prevoz po nji
hovih opravkih. K sodelova

nju vabijo vse zainteresirane 
občane, ki bi želeli postati 
prostovoljni šoferji in tako 
tudi na ta način prispevati k 
skupnosti. Prostovoljni 
šofer je lahko vsak, ki ima 
veljavno vozniško dovoljen
je in je v svojem prostem 

času pripravljen pomagati 
tistim, ki prevoze potrebuje
jo. Vozilo je zagotovljeno s 
strani občine, prav tako je 
poskrbljeno za zavarovanje 
tako voznika kot tudi sopot
nikov. Vse voznike, ki želijo 
postati prostoferji in so 

občani občine Jesenice, vlju
dno vabijo, da to sporočijo 
na Občino Jesenice, in sicer 
kontaktni osebi Aleksandri 
Potočnik na telefonsko šte
vilko (04) 586 92 78 ali na 
elektronski naslov sandra.
potocnik@jesenice.si.

Postanite prostofer!
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Na Stari Savi vsako leto poteka blagoslov sveč, ki ga Gornje-
savski muzej Jesenice pripravlja v sodelovanju z Župnijo 
Jesenice. Letos bo blagoslov potekal v banketni dvorani v 
Kolpernu, in sicer v nedeljo, 2. februarja, ob 11.30.

Blagoslov sveč

Vpisi vsako sredo do 26. februarja 2020 
na vadbi v stavbi Gimnazije Jesenice 
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Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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.
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Člani jeseniškega združenja borcev za vrednote NOB so se 
tudi letos skupaj odpravili v partizanske Dražgoše, kjer so 
se v nedeljo pridružili več tisoč ljudem, ki so se udeležili 
osrednje slovesnosti v spomin na 78. obletnico boja Cankar-
jevega bataljona z Nemci, ki so po umiku partizanov požga-
li in porušili vas ter pobili 41 domačinov. Kot je povedal 
predsednik združenja Izidor Podgornik, za slovesnosti, ka-
kršna je dražgoška, vsako leto organizirajo avtobusni pre-
voz, ki se ga člani iz območja od Rateč do Žirovnice z vese-
ljem udeležujejo.

Skupaj so se odpravili v Dražgoše

Člani združenja borcev za vrednote NOB Jesenice so se  
v nedeljo udeležili tradicionalne spominske slovesnosti.

Urša Peternel

Štirinajstega januarja je 98. 
rojstni dan praznovala Tonč-
ka Kemperle. Gospa še ve-
dno živi sama v bloku na 
Kejžarjevi, v tretjem nad-
stropju. A ji stopnice niso 
prevelika ovira, saj gre prav 
vsak dan po pošto v pritličje. 
Tudi skuha si še vedno sama; 
vsako sredo, ko je popust za 
upokojence, jo hči Milka od-
pelje z avtom po nakupih. 
Hčeri Milka in Marija ji sicer 

pomagata, jo redno obiskuje-
ta, Marija se pri mami na kavi 
ustavi vsak dan, ko se pelje 
domov iz službe.
Gospa Tončka še vedno ple-
te nogavice, kleklja in bere, 
predvsem knjige, ki omenja-
jo Sorico, njeno rojstno vas. 
Na Jesenice se je priselila 
leta 1950, najprej so živeli 

na Stari Savi, zatem pa v sta-
novanju na Kejžarjevi, kjer 
živi še danes.
"Mama je bila vdova že pri 33 
letih. Moj oče se je namreč 
smrtno ponesrečil v Železar-
ni. Jaz sem bila stara dobra tri 
leta, mama pa je bila noseča s 
sestro Marijo, ki se je rodila 
po očetovi smrti," pripovedu-

je hči Milka. Kljub temu sta 
obe s sestro doštudirali, gospa 
Tončka se je preživljala s po-
spravljanjem v podjetjih. Še 
danes, v visoki starosti, ima 
stanovanje počiščeno in po-
spravljeno. Je dokaj zdrava, 
sicer jemlje nekaj zdravil, a 
starostne tegobe prenaša z 
dobro voljo. 
Kot pravi, ji, četudi živi sama, 
ni dolgčas. "Imam ves čas 
obiske, pridejo Milka in Mari-
ja ter vnuki. Rada gledam 
kviz Vem!, zvečer pogledam 
dnevnik, TV Golica, če ni kaj 
posebnega na televiziji, pa jo 
ugasnem in berem," pripove-
duje gospa, ki ima štiri vnuke 
in dve pravnukinji. 
Ena od vnukinj, Polona, ima 
v Smokuču pražarno kave z 
imenom Kolektiv 22. Številka 
izhaja prav iz letnice rojstva 
njene stare mame Tončke, ki 
k odlični kavi vselej speče 
odlične rogljičke. Peče jih re-
dno, še zlasti ko se na obisk 
najavi Polona. Preizkušeno 
so odlični ...

Na kavi in rogljičkih 
pri gospe Tončki
Ena najstarejših Jeseničank je 98-letna Tončka Kemperle, gospa, rojena leta 1922. Letnica njenega 
rojstva je tudi v imenu pražarne kave Kolektiv 22. 

Tončka Kemperle še vedno peče rogljičke, ki se najbolj 
priležejo ob kavi, ki jo praži vnukinja Polona.

Tončkini rogljički: 
Potrebujemo 32 dag 
moke, 21 dag masla ali 
margarine, 7 dag 
sladkorja in 1 jajce. 
Zamesimo testo in 
pustimo, da pol ure 
počiva. Oblikujemo 
rogljičke in jih 
spečemo.

OBVESTILO O OBJAVI NAMERE

Občina Jesenice je na svoji spletni strani objavila namero za 
sklenitev pogodbe za oddajo Kurirčkovega doma na Pristavi 
kot gorskokolesarskega učnega centra s pripadajočim zem
ljiščem v najem.
Od ponudnika se zahteva, da bo izvajal programe usposab
ljanja gorskega kolesarjenja v GKUC, ki obsega objekt z 
opremo, poligon in kolesarsko opremo, objekt Kurirčkovega 
doma pa je namenjen udeležencem usposabljanja. 
Rok za predložitev izjave o interesu najema Kurirčkovega 
doma je 8. februar 2020. 

Vse podrobne informacije so objavljene na spletni strani Ob
čine Jesenice www.jesenice.si. 

                                                                                      Blaž Račič, 
                                                                                         župan

Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce se začenjajo energetska 
sanacija, požarna sanacija in 
prenova bolnišnične lekar-
ne. Območje bolnišnice bo 

zato kar nekaj časa spreme-
njeno v gradbišče, že prej-
šnji teden so zaprli parkiri-
šče na zgornjem dvorišču 
bolnišnice, ostali sta le dve 
označeni parkirišči za inva-
lide. Dovoljen bo dovoz pa-

cientov na dializo, dostava 
za potrebe bolnišnice in do-
stop interventnih vozil. Kot 
so pojasnili v bolnišnici, 
bodo gradbena dela od zapo-
slenih, pacientov in obisko-
valcev zahtevala kar nekaj 

prilagoditev in potrpežljivo-
sti. "Prilagajali bomo delo, 
prostore izvajanja storitev, 
tudi določene urnike. Za vse 
bo to velik izziv, a smo pre-
pričani, da ga bomo zmo-
gli," so povedali.

Začetek gradbenih del v bolnišnici
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Janko Rabič

Ljudska univerza Jesenice v 
sodelovanju z Občinsko knji-
žnico Jesenice in Gornjesav-
skim muzejem Jesenice že 
petnajst let uspešno uresni-
čuje projekt z naslovom 
Raziskovanje kulturne dedi-
ščine v lokalnem okolju. V 
tem času je pridobila okoli 
tristo različnih ljudi, ki s 
sodelovanjem v študijskem 
krožku raziskujejo zgodovi-
no na različnih področjih. 
Tako iz pozabe iztrgajo nep-
recenljive zgodbe  ljudi v 
mestu in okoliških krajih, ki 
so potem objavljene v knjiži-
ci. Tema leta 2019 je bila 
"Kako so se na Jesenicah vča-
sih zabavali?". Enaindvajset 
avtorjev je prispevalo 22 
zgodb o tem, kako so si Jese-
ničani in okoličani ob delu 
znali poiskati sprostitev in 
zabavo. Skupina učencev 
Osnovne šole Koroška Bela 
je o zabavi nekoč pripravila 
skeč, za glasbeni del je pos-
krbel Franci Brun, ki je bil 
član nekdaj priljubljene 
jeseniške glasbene skupine 
Caravelle. Ob 15-letnici pro-
jekta so se posebej zahvalili 
vsem sodelujočim, Občini 
Jesenice za sofinanciranje 
ter vsem trem zavodom za 
dobro in usklajeno sodelova-

nje. Podžupan občine Jese-
nice Miha Rezar je poudaril 
pomen takšnega načina 
raziskovanja zgodovine in 
dogodkov, povezanih z 
bogato kulturno dediščino.  
Koordinatorica študijskega 
krožka pri pripravi knjižice 
Kako so se na Jesenicah vča-
sih zabavali? je bila Polona 
Knific, strokovni sodelavki 
pa Zdenka Torkar Tahir in 
Nataša Kokošinek. 

Ob delu so se znali 
tudi zabavati
Kako so se na Jesenicah včasih zabavali? je naslov nove knjižice zgodb, ki jih je prispevalo 
enaindvajset avtorjev.

Decembrska predstavitev knjižice ob navzočnosti avtorjev in drugih udeležencev

Človek je res zapleteno bitje,
v svetu obilja si postavlja omejitve.
"Ne moreš, ne splača se, ni vredno, ne smeš",
nenehno usmeritve, kam lahko greš.
A resnica drugačna je, če odprt si za njo,
če dopuščaš vesolju, da te boža z rokó.
Ni omejitev, če čutiš tako,
vsak zase naj izbere, kam in kako.
Dopusti si sanjati vsemogočne sanje,
dopusti si s srcem verjeti vanje.
Dopusti si sprejeti in ne pozabi dajati,
dopusti si skozi življenje smejati.
Življenje je lepo, če si dovoliš,
vse se uresniči, če tako si želiš.
Ni treba v življenju ti nič več trpeti,
ko za vselej odločiš se zares živeti.
Eva Pirih

Dopusti si

Urša Peternel

V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je do 3. marca na ogled 
likovna razstava Marjance 
Dakskofler Savinšek (1919–
2018). Predstavljen je izbor 
del, ki jih hranijo v Gornje-
savskem muzeju Jesenice. 
Lani je minilo sto let od roj-
stva te jeseniške slikarke, ki 

je večino svojega življenja 
preživela v Parizu. Njena 
uspešna pot se je začela v 

začetku šestdesetih let dvaj-
setega stoletja s samostoj-
nim razstavljanjem in sode-
lovanjem na skupinskih raz-
stavah po pariških galerijah, 
kjer je žela priznanja in 
nagrade. Pozneje so jo kot 
priznano slikarko vabili na 
razstave v Franciji, Nemčiji, 
Italiji, Argentini in Združe-
nih državah Amerike, njene 

slike pa so našle pot v različ-
ne galerije, muzeje in števil-
ne zasebne likovne zbirke.

Poklon Marjanci 
Dakskofler Savinšek

V Kosovi graščini je predstavljen izbor del, ki jih 
hranijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice. 
Razstavni katalog bodo predstavili 13. februarja.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice so ob 
razstavi pripravljali tudi razstavni katalog, ki ga 
bodo predstavili v četrtek, 13. februarja, ob 18. 
uri v Muzeju Kosova graščina.

Urša Peternel

Po daljšem premoru se je na 
slovenske odre vrnila več-
krat nagrajena uspešnica 
Solistika. Nastala je v pro-
dukciji Društva Familija in 
Mestnega gledališča ljub-
ljanskega. Vsestranski glas-
benik Boštjan Gombač je 
moči združil z Markom 
Brdnikom in Brankom 
Završanom in nastala je 
"komedija za dva solista in 

neomejeno število instru-
mentov". 
Solista se znajdeta na glas-
benem tekmovanju, katere-
ga neposredni prenos se 
predvaja na radiu, in niti 
naduti voditelj se ne zaveda, 
da sta to edina tekmovalca 
tega dne. Na odru se krešejo 
samoljubje, tekmovalnost, 
dokazovanje, podtikanja, 
vendar tudi občutljivost in 
končna združitev talentov v 
virtuoznem izvajanju vrhun-

cev klasične glasbe v inova-
tivnih aranžmajih za nepri-
čakovane inštrumente. 
Komedija je prejela nagrado 
za glasbeno-gledališko virtu-
oznost na Teatarfestu v 
Sarajevu, nagrado občinstva 
na 39. Tednu slovenske dra-
me v Kranju, Branko Zavr-
šan pa je prejel tudi Župan-
čičevo nagrado (2009). 
Na oder jeseniškega ledališ-
ča Solistika prihaja v četrtek, 
13. februarja, ob 19.30.

Večkrat nagrajena 
uspešnica Solistika
Na Jesenice prihajajo Boštjan Gombač, Marko Brdnik in Branko Završan  
s "komedijo za dva solista in neomejeno število instrumentov".

Občinska knjižnica Jesenice bo v sredo, 5. februarja, ob 
19.30 gostila Tadeja Goloba, pisatelja, novinarja, kolumnis-
ta in alpinista. Je avtor romana Svinjske nogice, mladinske-
ga pustolovskega romana Zlati zob, biografij več znanih 
Slovencev ter kriminalk Jezero, Leninov park in Dolina rož. 
Prav po kriminalki Jezero je nastala tudi televizijska serija z 
inšpektorjem Tarasom Birso v glavni vlogi. Z avtorjem se bo 
pogovarjala Monika Sušanj.

Tadej Golob v Občinski knjižnici Jesenice

Nocoj, v petek, ob 19.30 se bo v Kulturnem domu na Sloven-
skem Javorniku začelo tradicionalno srečanje folklornih, 
pevskih in instrumentalnih skupin manjšinskih etničnih 
skupnosti in manjšin z naslovom Kolo in rožmarin. Nasto-
pili bodo člani društev KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, MKD 
Ilinden Jesenice in KPŠHD Vuk Karadžič Radovljica. Organi-
zator srečanja je Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), 
Območna izpostava Jesenice.

Kolo in rožmarin

Avtorji zgodb v knjižici so: Mitja Volčič, Franci 
Brun, Todosja Lazarov, Vanda Torkar 
Tomljanovič, Iva Gasar, Marija Gašperin, roj. 
Korošec, Štefanija Muhar, Vlasta in Ludvik 
Kokošinek, Severin Hlede, Angelca Podlesnik, 
Ivan Debevec, Ada Preželj, roj. Mareš, Angela 
Ferjan, roj. Belec, Rudolf Šapek, Peter Zupančič, 
Sonja Noč, Franci Smolej, Kristina Razingar, 
Edita Marija Aleš in Janez Babič.

V Mladinskem centru Jesenice so sinoči odprli fotografsko 
razstavo mladih fotografov, ki so sodelovali v mladinskem 
fotografskem natečaju Portret. Organizatorja sta bila Mla-
dinski center Jesenice in Fotografsko društvo Jesenice, na 
razstavi pa so izmed 337 prejetih fotografij predstavljeni naj-
boljši izbrani izdelki avtorjev. Na ogled bodo do 30. marca, 
več o dogodku pa bomo objavili v naslednji številki Jeseni-
ških novic.

Portret

ČETRTEK, 13. februar 2020, ob 19.30
Prodaja vstopnic: tajništvo od pon. do pet. od 8. do 13. ure, info: 04/583 31 00.

Branko Završan

SOLISTIKA
komedija za dva solista in neomejeno število instrumentov

Branko Završan, Boštjan Gombač, Marko Brdnik

G
LE

D
A

LI
ŠČ

E 
TO

N
ET

A
 Č

U
FA

RJ
A

, T
RG

 T
O

N
ET

A
 Č

U
FA

RJ
A

, T
RG

 T
O

N
ET

A
 Č

U
FA

RJ
A

 4
, J

ES
EN

IC
E



Šport

7Jeseniške novice, petek, 31. januarja 2020

Matjaž Klemenc

Kdaj in zakaj ste se odločili 
za športno plezanje?
Vse se je začelo v prvem ra-
zredu osnovne šole. Sama 
nisem vedela, kateri šport bi 
začela trenirati. Na očetov 
predlog sem se začela ukvar-
jati s športnim plezanjem v 
ŠPO Jesenice. Ko sem dobila 
priložnost, da se pridružim 
boljši skupini, sem se pleza-
nja lotila resno. Vmes sem še 
trenirala tenis in akrobatiko.

Kako je s tremo pred tekmo-
vanji?
V začetku mi je trema pred-
stavljala velik problem. Pred 
dvema letoma sem to pre-
magala in posledično so se 
izboljšali tudi rezultati. Ne-
kaj pozitivne treme je osta-
lo, kar se mi zdi dobro.

Uspeh, ki bi ga postavili na 
prvo mesto?
Uspeha, ki bi pri meni prav 
posebno izstopal, ni. Zelo 
sem zadovoljna z letošnjo 
sezono (2019/20, od sep-
tembra do maja, op. a.) na 
državnem prvenstvu, kjer 
sem se redno uvrščala med 
prvo deseterico. Tudi v Za-
hodni ligi mi je šlo dobro, 
saj sem v dobri formi. 

Kaj manjka, da bi bili v vrhu 
tudi na tekmah za državno 
prvenstvo?
Po mojem mi ne manjka ve-

liko, kar se vidi na tekmah. 
Mogoče malo moči, vzdržlji-
vosti, kakšen trening več.

Koliko treningov opravite te-
densko?
Treniram trikrat do štirikrat 
tedensko pri Tjaši Kosič. Ob 
koncu tedna so navadno tek-
me.

Trenirate tudi sami, v času, 
ko ni treningov?
Včasih se odpravim v Lju-
bljano, kjer je možnost tre-
nirati na balvanih, opravim 
kakšen tek.

Se kdaj podate v naravno 
steno?
Se, a le takrat, ko gremo po-
leti organizirano z jeseni-
škim plezalnim odsekom. 
Če moram izbirati, veliko 
raje plezam na umetni steni.

Katerih tekmovanj se udele-
žujete?
Doma tekmujem v Zahodni 
ligi in državnem prvenstvu. 
V tujini se udeležujem te-
kem IRCC. 

Katera od treh disciplin pri 
športnem plezanju vam je 
najbolj pri srcu?
Najraje imam plezanje na 
balvanih, kjer se vseskozi 
srečuješ s problemi. "Na ti" 
sem tudi s težavnostjo. Hi-
trost, s temi tekmami se še 
ne srečujemo prav pogosto, 
mi ne diši preveč. 

Imate težave z ogledom do-
ločene smeri na tekmi?
Niti ne. Hitro "preberem" 
smer, ob tem pa se pogovar-
jamo tudi s sotekmovalkami. 
Res pa je, da se šele pri pleza-
nju kdaj pojavi kakšen pro-
blem, ki ga pri ogledu ne 
opaziš. 

Obiskujete športno gimnazi-
jo na Jesenicah. Ker imate 
status športnika, verjetno 
lažje usklajujete šolo in 
šport?
V šoli nimam za zdaj nobe-
nih težav, saj snov hitro 
usvojim. Redko manjkam 
zaradi športa, saj so tekmo-
vanja ob koncih tedna, tre-
ningi pa popoldne. Ne 

smem pozabiti, da mi v šoli 
pomagajo pri kondicijski 
pripravi, pri stvareh, ki jih 
na treningu športnega ple-
zanja nimam.

Kaj počnete v prostem času?
Zdaj, ko sem bolj resno v 
plezanju, sem nekatere stva-
ri dala na stran. Vseeno naj-
dem čas za jahanje, različne 
športne aktivnosti in druže-
nje s prijatelji in družino.

Kaj si želite doseči v špor-
tnem plezanju?
Želim si vztrajati še naprej. 
Nekih visokih ciljev si ni-
sem postavila. Grem korak 
po korak in bom videla, kam 
me bo to pripeljalo. 

Všeč so ji balvanski 
problemi
Petnajstletna Mija Šimnic iz Mojstrane, članica Športno plezalnega odseka Jesenice, je v tej sezoni 
nepremagljiva v Zahodni ligi in vse bližje najboljšim v državnem prvenstvu v svoji starostni kategoriji.

Mija Šimnic

Športno plezanje
Športni plezalci Jesenic odlično začeli v letu 2020
Športni plezalci so leto 2020 odprli s tekmo Zahodne lige v 
Žirovnici. Odlično so se odrezali tekmovalci in tekmovalke iz 
Športno plezalnega odseka Jesenice, saj so kar devetkrat sto-
pili na zmagovalne stopničke. Pobliže si poglejmo njihove 
uvrstitve med deseterico po kategorijah. Mlajši cicibani: 5. 
Maj Travnik; starejše cicibanke: 2. Liza Babič, 4. Špela Fliser, 
7. Maša Ahec; starejši cicibani: 2. Rene Kokalj; mlajše deklice: 
1. Tinka Rakar; starejše deklice: 3. Rosa Rekar, 10. Ivana Ke-
cman Kordež; starejši dečki: 2. Maj Savorgnani; kadetinje: 1. 
Mija Šimnic, 2. Neža Babič, 7. Amadeja Lavtižar Verdnik, 9. 
Maša Božič; kadeti: 1. Miha Torkar, 2. Emil Dautovič.

Strelstvo
Državno prvenstvo, pokal Slovenije in 
mednarodni turnir
V Ormožu je potekalo četrto kolo državne lige v streljanju z 
zračnim orožjem, ki so se ga udeležili tudi strelci kluba Tri-
glav Javornik - Koroška Bela. V kadetski ligi s standardno 
zračno puško, 40 strelov, je Anton Korbar slavil še četrto 
zaporedno zmago. Matevž Pogačnik je bil peti. Ekipa v po-
stavi Anton Korbar, Matevž Pogačnik in Lovro Klinar je za-
sedla četrto mesto. Pri mladincih, s standardno zračno pu-
ško, 60 strelov, sedmo mesto za Ernesta Emana Babačo. V 
1.B-državni ligi s standardno puško, 60 strelov, je bil Ernest 
Eman Babača drugi, Anže Presterl pa četrti. Ekipa v postavi 
Ernest Eman Babača, Anže Presterl, Anton Korbar je zmaga-
la. V Rušah je potekal mednarodni turnir z zračnim orož-
jem. Merili so se v mešanih parih. Ernest Eman Babača je 
streljal skupaj z Vesno Markelj iz Strelskega društva Železni-
ki. Uvrstila sta se na deseto mesto.

Hokej mladi
Slavija premočna
V Mednarodni hokejski ligi so mladi hokejisti Hidrie Jeseni-
ce odigrali dve tekmi v gosteh pri beograjski Crveni zvezdi. 
Prvo so izgubili s 4 : 0. Dražje so kožo prodali na drugi 
tekmi, ki so jo izgubili 2 : 1 po podaljšku. Hidria Jesenice je 
že končala državno prvenstvo. Po rednem delu so s 16 toč-
kami osvojili šesto mesto. Za nasprotnika v finalu so dobili 
tretjeuvrščeno zaloško Slavijo. Prvo tekmo v gosteh so mla-
di jeseniški hokejisti tesno izgubili s 4 : 3. Doma so zmaga-
li s 4 : 1 in o polfinalistu je odločala tretja tekma v Zalogu. 
Le to je s 5 : 0 dobila Slavija.

Odbojka
Za uvod gladko
Odbojkarska ekipa Mlade Jesenice so dobro odprle leto 
2020 v tretji Slovenski ligi zahod (četrta liga po kakovosti). 
Brez težav so s 3 : 0 (13, 16, 16) premagali drugo ekipo TPV 
Volley Novo mesto. Na lestvici so pete z 19 točkami. Jutri 
gostujejo pri ekipi Kostak Elmont.

Namizni tenis
Poraz v gosteh z ekipo Vesna
Po daljšem odmoru se je nadaljevala namiznoteniška žen-
ska liga. Jeseničanke so gostovale pri ekipi Vesna in izgubile 
z rezultatom 5 : 1. Edino zmago za Jesenice je prispevala 
Mojca Smolej. Jeseničanke ostajajo na predzadnjem, deve-
tem mestu z dvema točkama. Jutri doma gostijo Letriko.

Kegljanje
Dva nova poraza
Kegljači ekipe SIJ Acroni z Jesenic, ki so člani 1.B-lige, so 
odigrali 11. in 12. kolo in ostajajo brez osvojene točke. V 11. 
kolu so izgubili v gosteh z 8 : 0 z ekipo Radenske. Z istim 
rezultatom so doma v soboto izgubili z ekipo Rudarja.

Košarka
Poraz v gosteh, zmaga doma
V 11. kolu so košarkarji Enosa Jesenice gostovali pri ekipi 
Kolpa Črnomelj. Po izenačeni prvi četrtini (19 : 18), so popu-
stili v drugi, ki so jo gostitelji dobili z 28 : 14. Belokranjci so 
tekmo dobili z 88 : 71. V soboto so Jeseničani doma gostili 
Calcit Basketball. Po polovici tekme so vodili s 53 : 47. Od-
ločilno prednost so si priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili 
z 32 : 13. Končni rezultat je bil 107 : 74. V tretji ligi – center 
vodi Litija z 21 točkami in tekmo manj. Jeseničani so drugi 
z 20 točkami. Jutri Jeseničani doma gostijo Ježico.

Hokej
Predkvalifikacijski olimpijski hokejski turnir
Jesenice bodo gostile enega od treh predkvalifikacijskih ho-
kejskih turnirjev za nastop na olimpijskih igrah leta 2022 v 
Tokiu. Turnir v Športni dvorani Podmežakla bo potekal med 
6. in 9. februarjem, slovenska reprezentanca pa se bo po-
merila s sosednjo Hrvaško, Japonsko in Litvo.

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 
800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault 
Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6−6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122−152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217−0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004−0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03−0,6. 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.
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Renault priporoča      renault.si

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

SUV Renault 
Renault CAPTUR
Novi

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 304, E: marija.lah@jesenice.si
www.jesenice.si 

Številka: 478-68/2019
Datum: 24. 1. 2020

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur.adni list RS, št. 11/2018 in spr.) in  16. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – 
stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice, za leto 2020, št. 
478-27/2019, Občina Jesenice objavlja  naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

2. Predmet prodaje: 
Predmet prodaje je:
stanovanje z ID-znakom del stavbe 2175-2128-3 in pripadajočo drvar-
nico z ID-znakom del stavbe 2175-2129-13, v skupni izmeri 55,8 m2, 
na naslovu Cesta Borisa Kidriča 10a, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena 
znaša skupaj 35.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata vključno sku-
paj. Številka energetske izkaznice: 2019-632-173-77148, veljavna do 
24. 11. 2029. Energetski razred D (103 kWh/m2a).  Nepremični, ki sta 
predmet javnega zbiranja ponudb sta  v lasti Občine Jesenice. 

3. Predkupna pravica: 
Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/02 
in spr.), na stanovanju z ID znakom del stavbe 2175-2128-3, obstoji zakon-
ska predkupna pravica preostalega etažnega lastnika večstanovanjske 
stavbe s št. 2128, Cesta Borisa Kidriča 10a, 4270 Jesenice.

4. Pogoji za udeležbo na razpisu: 
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prev-
zele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo 
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA 
ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLO-
VA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče Občine Jesenice ali 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen 
naslov, telefonsko številko, ter e-naslov pošiljatelja.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati ce-
nilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 

51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spr.)). 
Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo 
ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost po-
nudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene 
za nepremičnino. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati 
na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000020 s pripisom 
»varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim po-
nudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja 
ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu 
pogodbe, Občina Jesenice njegovo varščino zadrži.

5. Način in rok plačila kupnine: 
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od iz-
stavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo proda-
jalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh 
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Potek razpisa:  
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o 
stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, 
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, 
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne 
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na 
Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni dan od dne ob-
jave javnega zbiranja  ponudb dalje.

Rok za oddajo ponudb je petek, 28. 2. 2020, do 12. ure. Odpiranje 
ponudb bo javno. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo 
ponudb oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Do 
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 28. 2. 2020 po 
12. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbi-
ranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10, Marija 
Lah, tel. 04/ 58 69 304.

       Pripravila:
      Marija Lah,                                                                          Blaž Račič,
višji svetovalec III                                                                     župan

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list 
RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 - ZVO-
1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 
22/14 – odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 – GZ) objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2020

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in neza-
zidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Je-
senice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter 
lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi 
objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času od 9 
do 13 ure in sicer za:
- fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
-  pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru  

od 3. februarja 2020 do vključno 14. februarja 2020.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 
ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, mora 
v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih 
podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnih 
organih, ki vodijo  evidenco nepremičnin, skladno s predpisi, ki 
urejajo evidentiranje nepremičnin.

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi 
nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur. 
list RS, št.46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi občinske 
uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v 15 dneh 
po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku 
tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo 
ter površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, 
površino ter komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazi-
danega stavbnega zemljišča. 
      
Številka: 422-3/2020                                                             Blaž Račič l.r.,
Datum: 22. 1. 2020                                                                     župan
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Urša Peternel

"Še šest mesecev nazaj sem 
bila 'tista s Hruš'ce' ..., sedaj 
sem v Avstriji ...« Takole v 
zapisu, objavljenem v prej-
šnji številki Jeseniških novic, 
piše Brigita Bratkovič Stan-
kić. Šli smo po sledi zapisa 
in se povezali s Hrušičanko, 
ki je z družino, možem Ro-
bertom in hčerkama Bianco 
in Ruby, pred nekaj meseci 
pogumno obrnila nov list v 
življenju in se – najbrž za 
stalno – preselila v Avstrijo. 
Odzvala se je našemu pova-
bilu, naj pove kaj več o tem, 
zakaj so se odločili za selitev 
in kako doživljajo prve mese-
ce v tujini. Pogovor je nastal 
po elektronski pošti.
Kot je povedala Brigita, je 
pri obeh z možem Rober-
tom že dolgo tlela želja, da 
bi poskusila v Avstriji. V že-
lji po boljšem jutri, po boljši 
prihodnosti za hčerki. In 
lani za novo leto sta se odlo-
čila; bilo je, kot je dejala, 
neke vrste novoletna zaob-
ljuba. Mož, ki je po izobraz-
bi gradbeni inženir, je takoj 
po novem letu začel pisati 
prošnje za službo v Avstriji, 
marca je že delal ... 
"In sva presekala ... Če ne bi 
sedaj, najbrž ne bi nikoli. Če 

ne drugega, sva vzor otro-
kom, da si moraš upati. Ne-
koč sem nekje prebrala, da 
je najbolj žalostna beseda v 
življenju mala besedica če. 
Če ne bi poskusil, če ne bi 
živel ... Kdo ve, kako bi bilo," 
pogumno odločitev opisuje 
36-letna Brigita.

Začeli so čisto od začetka
V Avstriji niso poznali niko-
gar, bili so brez zvez in po-
znanstev. "Se je pa mož od-
ločil že prej, kam bo pošiljal 
prošnje, saj si je želel delati 
v točno določenem podjetju. 
Karte so se poklopile in uso-
da je bila na najini strani, 
dobil je službo." 
Na začetku je bilo kar veliko 
papirologije, urejanja doku-
mentov ... "Pa vendar, toliko 
prijaznosti, kolikor so je po-
kazali vsi ti ljudje na drugi 
strani okenca, si nisva mo-
gla niti predstavljati. Prija-
znost, ažurnost, odgovarja-
nje na elektronska poročila 
..." Brigita opisuje odnos 
avstrijskih uradnikov. 

Dom na večji vasi
Dom so našli v manjšem 
kraju med Salzburgom in 
Linzem. "Nisva želela živeti 
nekje v mestnem vrvežu, 
sredi betona. In imela sva 

srečo, da se nama je z naji-
nimi željami izšlo. Živimo v 
večji vasi s svojo šolo, vrt-
cem, občino. Okoli nas je 
neokrnjena narava, gozd, 
polja in travniki. Velikokrat 
pri jutranji kavi vidiš srne, 
kako se pasejo na travniku. 
Otroci gredo v šolo peš, 

zdravnik je čez cesto, vsakdo 
vsakogar pozdravi, lepo je. 
Hotela sva biti odmaknjena 
od mesta, pa vendar blizu 
vsega. Do mesta in bolnišni-
ce, fakultet, velikih trgo-
vskih centrov in ostalega 
mestnega dogajanja imamo 
deset kilometrov."

V šoli in vrtcu
Mlajša, petletna hčerka 
Ruby, hodi v vrtec, starejša, 
desetletna Bianca, pa v peti 
razred osnovne šole. Nobena 
ni znala niti besedice nem-
ško, a v manj kot pol leta sta 
se lepo navadili na novo oko-
lje. Zlasti starejša se je, kot 

opaža Brigita, odlično zna-
šla, saj so jo v šoli sprejeli 
zares lepo. Malce težje je bilo 
za mlajšo, ki na začetku ni 
mogla dojeti, da je v vrtcu 
nihče ne razume in tudi ona 
njih ne. A z veliko pogovarja-
nja in motiviranja jim je upe-
lo doseči, da gre danes zelo 
rada v vrtec, da je tam našla 
prijateljčke in da vsak dan 
bolj "žlobudra" po nemško, 
pravi Brigita, ki je bila doslej 
doma, v kratkem pa si name-
rava tudi ona poiskati delo, 
vsaj za polovičen delovni čas.

Pogreša starše, prijatelje, 
staro službo ...
In kaj je bilo najtežje zanjo? 
"V Sloveniji sem rojena. In 
to bo vedno moja prva prava 
domovina. Seveda pogrešam 
starše, prijatelje, svojo staro 
službo. Pogrešam slovensko 
besedo, tukaj smo edini 'tuj-
ci'. A nismo tako hudo daleč, 
da se ne bi obiskovali, videli. 
Človek raste celo življenje. In 
se uči. In v svoje življenje 
spušča nove ljudi in dogod-
ke. Tako bogati sebe in dru-
ge. In tako bomo tudi mi 
bogatejši, moji otroci bodo 
imeli večjo možnost izbire. 
Spremembe so vedno pozi-
tivne, če jih tako vzameš," je 
optimistična Brigita.

V Avstriji so obrnili nov list
Družina Bratkovič s Hrušice se je lani odločila za nov začetek in se preselila v Avstrijo. 

Družina Bratkovič: Robert, Bianca, Ruby in Brigita / Foto: osebni arhiv 

Janko Rabič "Kakšna sem?" Očitno jo za 
začetek presenetim z vpra-
šanjem, kako lahko na krat-
ko opiše sebe. "Ne vem, kar 
težko na hitro odgovorim. 
Pozitivna oseba, to zagoto-
vo. Hočem čim več narediti 
v življenju, biti še boljša, 
marsikaj želim popraviti, iz-
boljšati. "
Ker jo zares že dolgo po-
znam, ni bilo dileme, da naj-
de mesto v teh zapisih o 
ustvarjalcih časa. Štiriinpet-
desetletna Nataša Rozman je 
po rodu iz Radovljice, potem 
se je preselila na Jesenice. Po 
izobrazbi je strojna tehnica 
in najprej se je zaposlila v 
Verigi Lesce. Potem jo je za-
neslo v druge vode. Po priho-
du na Jesenice se je podala 
med samostojne podjetnice. 
Je lastnica Max bara, ki ni 
običajen jeseniški gostinski 
lokal. Pri odstiranju tančic z 
njene življenjske poti so po-
sebej omembe vredna tri po-
dročja, kjer je širše prepo-
znavna in pušča pomembne 
sledi. Je na prvem mestu 
šport? "Zagotovo. Že v 
osnovni šoli me je kar vsrkal 
vase. Trenirala sem rokomet, 
odbojko, atletiko, predvsem 
pa sem želela igrati košarko. 
Ta želja sem mi je uresničila 

kasneje s prihodom v jeseni-
ški košarkarski klub. Imela 
sem hudo smolo s poškodba-
mi, predvsem kolena. Več-
krat sem prenehala pa spet 
začela." Menda je bilo kar 
nekaj lepih uspehov? "Že na 
začetku smo bile jeseniške 
igralke visoko pri vrhu v slo-
venskem merilu, med dru-
gim tretje v prvi državni ligi. 
Šlo mi je zelo dobro, bila 
sem v formi, prav takrat pa 
so prišle poškodbe. Z nekate-
rimi drugimi jeseniškimi 
igralkami sem pomagala 
ženski članski ekipi do svoje-
ga 49. leta, skupaj kar tride-
set let košarke. Potem pa so 
mi zdravniki resno odsveto-
vali igranje naprej." Brez 
športa pa vendarle ne gre? 
"Sedaj se ukvrajam z bovlin-
gom, kegljam na asfaltu in 
sodelujem v raznih rekreacij-
skih ligah, kjer nastopajo eki-
pe pod imenom našega loka-
la."
Kako pa je z umetniško žili-
co? "Mislim, da imamo to 
nadarjenost v družini, kar v 
genih. Že ati je slikal na pla-
tno, kmalu sem se mu tudi 
sama pridružila. Ko sem še 
delala v Verigi, sem se vklju-
čila v tamkajšnjo likovno sek-
cijo, resneje pa se je začelo z 

vključitvijo v likovno sekcijo 
VIR Radovljica. Hodila sem 
na slikarske kolonije, imela 
več samostojnih razstav. V 
lepem spominu mi ostaja so-
delovanje na razstavi v Gale-
riji Avsenik v Begunjah. To 
je bila velika čast zame. S 
Kekčevo zgodbo sem tudi 
poslikala hišice v jeseniškem 
otroškem letovišču Pinea."
Nataša je tudi zelo praktičen 
tip. "To mi je ostalo od 
osnovnega poklica. Marsika-
terega popravila se sama lo-
tim, ne kličem mojstrov."
Max bar je znan po zbiranju 
športnikov, dobromislečih 
ljudi, tam se že več kot deset 
let začenjajo in udejanjajo 
zamisli dobrodelnih dejav-
nosti. Tudi Nataša je postala 
pomemben člen te verige. 
"Začelo se je, ko je Miloš Jen-
kole prevzel Zvezo društev 
prijateljev mladine Jesenice 
in se je po operaciji odločil, 
da v zahvalo naredi nekaj do-
brega za druge. Ob izvirnih 
idejah, druženju in zabavi je 
glavni cilj zbiranje denarja za 
brezplačno letovanje otrok v 
jeseniškem otroškem letovi-
šču Pinea za tiste, ki si tega 
ne morejo privoščiti. Z vese-
ljem sem se pridružila, že-
lim pomagati, morda bom 

kdaj tudi jaz kaj potrebovala. 
Potekajo različne dobrodelne 
akcije licitiranje dresov, vse 
več je pobud, idej in dejanj 
za pomoč. Najodmevnejši so 
potem naši zabavni, družab-
ni in obenem resno športno 
obarvani odhodi v Pineo, s 
tekom, skiroji, kolesi, rikšo 
…Tudi to je del akcij zbiranja 
denarja za otroke." V dobrih 
desetih letih se je nabralo več 
kot sto tisoč evrov. "Čutim 
veliko zadovoljstvo, da sem 
zraven, ponosna sem. Naj-
lepše je, ko pridemo v Pineo 
in vidimo vesele in nasmeja-
ne otroke."

Iz prvega zakona ima 26-le-
tno Katjo in 24-letno Maru-
šo, s sedanjim partnerjem 
Denisom pa 13 let starega 
sina Lovra. Denis ji veliko 
pomaga, se lepo dopolnjuje-
ta, ni treba veliko besed, da 
se v vsem ujameta.
Nataša je res vsestranska, 
vedno polna energije, vsega 
se loti z dobro voljo. "Kaj do-
sti ne razmišljam naprej. 
Sem kar z vsem zadovoljna. 
Delam, da je dovolj za druži-
no, ne hlastam za nekim bo-
gastvom. Da smo vsi zado-
voljni in počnemo stvari, ki 
jih imamo radi."

Nataša Rozman:  
bogato zapolnjeno življenje 

Nataša Rozman / Foto: Franci Kek

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 23 .  d e l )
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Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice 
dijakom skušajo omogočiti, 
da v času šolanja pridobijo 
čim več praktičnih izkušenj. 
Nabirajo jih pri praktičnem 
pouku v podjetjih, vrtcih in 
zdravstvenih ustanovah, 
zelo pomembne pa so tudi 
izkušnje, ki jih dobijo v 
okviru različnih projektov. V 
letošnjem šolskem letu tako 
nadaljujejo izvajanje projek-
ta Erasmus+ Z delovnimi 
izkušnjami v tujini do bolj-
ših zaposlitvenih možnosti. 
V projekt, ki ga sofinancira 
Evropska unija, je vključe-
nih 22 dijakov tretjega in 
četrtega letnika vseh treh 
programskih usmeritev. 
Štirje dijaki iz jeseniške 
občine so v sklopu projekta 
delovne in življenjske izkuš-
nje že pridobivali med trite-
denskim bivanjem v nem-
škem mestu Leipzig. Nea 
Smolej, dijakinja zdravstve-
ne nege, je spoznavala delo 
v nemškem domu za starej-
še občane, Anastasija Jocić 
in Jakob Robič, bodoča stroj-
na tehnika, sta bila zaposle-
na v podjetju DuVTDreh- 
und Verzahnungstec -
hnikGmbH, ki se ukvarja z 
izdelovanjem zobnikov in 
navojev s pomočjo CNC-te-
hnologije. 
Dijak drugega letnika pokli-
cnega programa Mehatro-
nik operater Kris Hafner pa 
je delal v manjšem družin-
skem podjetju Elektromas-
chinenbau Krumbiegel s 
petimi zaposlenimi v centru 
mesta Leipzig. Podjetje se 
ukvarja s popravilom manj-
ših električnih naprav, pred-

vsem vrtalnikov, žag in 
podobnega orodja. Kris je 
povedal, da se je imel na 
delovnem mestu zelo dobro, 
da je bilo vzdušje med 
delom vedno pozitivno in da 
bi se ob ponovni možnosti z 
veseljem vrnil tja. "Naučil 
sem se, kako zamenjati dele 
različnih strojev in naprav. 
To znanje bom lahko upora-
bil tudi sam doma. Delajo 

enake stvari kot v Sloveniji, 
ampak na drugačen način. 
Predvsem precej počasneje, 
a vseeno zelo kvalitetno," je 
dejal. Na delovnem mestu je 
večinoma komuniciral v 
angleščini in se uril v razu-
mevanju nemščine.
Poleg delovnih izkušenj in 
učenja nemščine je skupina 
dijakov imela priložnost 
spoznavanja nemških mest 

in kulture. Kris je med tipič-
nimi značilnostmi ljudi in 
mesta Leipzig posebej ome-
nil: "Delajo zelo počasi, so 
kulturni in vljudni, imajo 
dobro organiziran javni pre-
voz in vsi med hojo posluša-
jo glasbo." Dijaki so si ogle-
dali tudi Berlin in Dresden.
Poleg štirih dijakov iz jese-
niške občine je praktično 
usposabljanje z delom v 
Leipzigu opravljalo še pet 
deklet četrtega letnika zdrav-
stvene usmeritve. V tem šol-
skem letu bo po mednarod-
no izkušnjo v Nemčijo odšla 
še ena skupina dijakov 
zdravstvene in predšolske 
usmeritve, je povedala koor-
dinatorica projekta Eras-
mus+ Ines Rajgelj.

Bodoči mehatronik  
na praksi v Nemčiji
V sklopu izmenjave je skupina dijakov Srednje šole Jesenice prakso opravljala v nemškem Leipzigu. 
Med njimi je bil tudi dijak poklicnega programa Mehatronik operater Kris Hafner, ki je delal v 
manjšem družinskem podjetju.

Kris Hafner (tretji z leve) na delovnem mestu z zaposlenimi v družinskem podjetju 
Elektromaschinenbau Krumbiegel

»Izmenjava je zelo vplivala name. Bila je 
zanimiva izkušnja, ki bi jo ponovil. Postal sem 
bolj odgovoren in samostojen. Sedaj se tudi 
bolje znajdem in gledam drugače na svet in 
stvari, ki jih imam. Vse še toliko bolj cenim,« je 
dejal Kris Hafner.
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Urša Peternel

V društvu Vzgon bodo tudi v 
letu 2020 potekale brezplač-
ne izkustvene delavnice za 
starše otrok in mladostnikov 
z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami. Prvi sklop delav-
nic se bo začel 11. februarja, 
izvajale pa se bodo na Jese-
nicah, je povedala Veronika 
Šuštar, predsednica društva 
Vzgon.
"Starši se pogosto znajdejo v 
stiski, kako reševati težave, 
včasih preprosto ne vedo, 
kje so 'naredili napako' in 
kako naprej. Najhujše je, če 
ob vsem tem izgubijo stik z 
otrokom, po možnosti tudi s 
partnerjem," je dejala Šuš-
tarjeva. Delavnice so usmer-
jene na reševanje konkret-
nih težav, izvajalki pa imata 

večletne izkušnje pri delu z 
otroki in mladimi z vedenj-
skimi in čustvenimi težava-
mi ter pri svetovanju star-
šem. 
V letu 2018 in 2019 so uspe-
šno zaključili štiri sklope 
delavnic za starše in dva sklo-
pa delavnic za rejnike. "Ude-
leženci so bili z delavnicami 
zadovoljni, za najbolj pozitiv-
no pa se je izkazalo, da so 
starši v sklopu dvanajstih 
delavnic lahko vnesli v druži-
no konkretne spremembe. 
Poudarili so tudi varno vzdu-
šje v skupini ljudi, kjer se 
soočajo s podobnimi težava-
mi, delijo svoje izkušnje in 
občutja ter se spodbujajo pri 
novih odločitvah," je dejala 
Šuštarjeva.
Prijave na delavnice zbirajo 
v društvu Vzgon.

Nov sklop delavnic  
za starše

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.
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Maša Likosar

Sedanji in nekdanji dijaki 
Gimnazije Jesenice z razno-
vrstnimi talenti so ponovno 
združili moči z namenom, 
da pomagajo vrstnikom iz 
socialno šibkejših družin. 
Zbrana prostovoljna sredstva 
bodo šla v šolski sklad, ki 
omogoča vključitev v šolske 
dejavnosti dijakom, ki se jih 
sicer zaradi finančne stiske 
ne bi mogli udeležiti. Prire-
ditev, ki sta jo povezovala 

Ana Slivnik in Klemene 
Liam Jelovčan, so s pomočjo 
profesoric Milene Gerbec in 
Sonje Janša Gazič pripravili 
dijaki tretjega letnika. "Dijaki 
lahko pokažemo, kaj znamo, 
in smo obenem dobrodelni," 
je povedala dijakinja in glav-
na organizatorka Natalija 
Šmitran in dodala, da so 
zbrali 418 evrov. 
Obiskovalci so uživali v 15 
pevsko, plesno in instru-
mentalno obarvanih točkah, 
ki so bile nedvomno dokaz, 

kako muzikalni in nadarjeni 
so dijaki. V prvem delu so s 
petjem očarali nekdanja dija-
ka Manca Povšin in Jože Pe-
tek ter dijakinja tretjega le-
tnika Maša Tancar, ki je na 
prireditvi tokrat nastopila pr-
vič. Brata Čušin – starejši 
Matija Jošt in mlajši Krištof 
Marij – sta se predstavila s 
trobento in harmoniko. Živa-
hen in zanimiv je bil nastop 
plesalke Nike Razinger. Kon-
cert ne bi bil popoln brez nji-
hovega Dekliškega pevskega 
zbora Janka Pribošiča. V sa-
mostojni zasedbi so zapeli 
dve pesmi, letos pa se jim je 
pridružil še odrasli pevski 
zbor Canticum novum. 
Združena zbora sta pod tak-
tirko Urške Odar izvedla pri-
redbo skladbe Bohemian 
Rhapsody, na klavirju pa jih 
je spremljal Jani Pogačar. 
Sledile so pevska točka Kle-
mena Keliha, plesna Mine 
Kikelj in kitarsko-pevski na-
stop Matevža Pintarja. 
Gajst'n band, kjer igra tudi 
nekdanji dijak jesewniške gi-
mnazije Domen Mirtič Dole-

nec, je predstavil dve avtorski 
skladbi, z avtorsko skladbo 
Nana je nastopila tudi Alja 
Wolte Sula. Kot zadnjo pa 
smo slišali Sabino Kovačevič. 
"Koncert je neprecenljiva 
vrednost, predvsem zato, ker 
dijaki sami, brez spodbude 
in le z malenkostno pomočjo 

aktivno pripravijo in izpelje-
jo dogodek. Ta simbolizira 
tudi zavedanje, da jim ni vse-
eno za vrstnike, ki se znajde-
jo v stiski in jim na tovrsten 
način pomagajo," je dejala 
ravnateljica Lidija Dornig in 
še dodala: "Dijaki se vedno 
zelo potrudijo. Veseli nas, da 

se radi odzovejo tudi nekda-
nji dijaki, sedaj že študenti. 
Večer ima nedvomno ume-
tniško vrednost, kar pričajo 
tudi besede ljudi, ki se spo-
znajo na glasbo. Prav je, da 
širša javnost vidi, koliko in 
kako kvalitetne umetnike 
imamo na naši gimnaziji." 

Sprostili so dobroto v sebi
Dijaki Gimnazije Jesenice so v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice že sedmo leto pripravili dobrodelno prireditev Sprostite dobroto v sebi. 

Dekliški pevski zbor Janka Pribošiča Gimnazije Jesenice / Foto: Tina Dokl

Dijakinja prvega letnika Nika Razinger / Foto: Tina Dokl 

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S 

ŠPORTNIM ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

varna in urejena šolaü

odlični pogoji za delo in izvajanje pouka v ü
dopoldanskem času

odlični športniki so odlični dijakiü

izvajanje  dopolnilnega in dodatnega ü
pouka 

možnost pridobivanja dodatnega znanja s ü
področja naravoslovja, umetnost, 
informatike, jezikov 

možnost izobraževanja na daljavoü

nadpovprečni uspeh na maturiü

dijaki dosegajo odlične rezultate na ü
državnih in mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja in športa 

dijakom so ponujene številne obšolske ü
dejavnosti s področja znanosti, kulture in 
športa

napovedano ustno ocenjevanje pri vseh ü
predmetih in v vseh oddelkih

šola je dostopna za gibalno ovirane dijakeü

sodelovanje v številnih projektihü

dijakom nudimo za malico šest menijevü

brezplačna izposoja učbenikov iz ü
učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

Informativni dan
v petek, 14. 2. 2020
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 15. 2. 2020
ob 9.00 uri

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj ponuja 
svojim dijakom možnost učenja tudi na stro-
kovnih področjih računalništva, strojništva in 
elektrotehnike. Namenjena je fantom in dekle-
tom, ki imajo radi naravoslovje in jih zanimajo 
tehnična področja in moderne tehnologije. 
Ravnateljica mag. Lidija Goljat Prelogar je pove-
dala: »Naši dijaki so zelo inovativni; veliko  jih že 
inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja ter preizku-
ša svoje inovacije.« Eden izmed takšnih dijakov 
je tudi Jeseničan Kristjan Komloši, dijak 3. letni-
ka tehniške gimnazije, ki je za strokovno podro-
čje izbral računalništvo, pri čemer pa se rad 
ukvarja tudi z elektroniko in pri svojem delu 
povezuje obe področji. Kristjan je pobudnik 
projekta spektrometer, ki so ga s sošolci izdelali 
v okviru projekta Podjetnost v gimnaziji, kjer so 
si izbrali področje svetlobnega 
onesnaževanja. Dijaki so takoj 
na začetku naleteli na problem, 
ko so želeli meriti spekter vidne 
in UV-svetlobe, za kar bi potre-
bovali spektrometer, ki pa je 
lahko precej draga naprava. Kri-
stjan je predlagal, da sami izde-
lajo spektrometer, pri čemer je 
zasledoval natančno merjenje 
spektra vidne, infrardeče in UV-
-svetlobe, primernost za delo na 

terenu in nizko ceno, ki skupaj z 
uporabo modernih tehnologij 
omogoča izdelavo in uporabo v 
skoraj vsaki šoli. V kratkem času 
je Kristjanu uspelo sestaviti de-
lujoč spektrometer, ki ga še na-
prej izpopolnjuje s pomočjo so-
šolcev. Dijaki Strokovne tehni-
ške gimnazije bodo izdelali še 
dva spektrometra, ki ju bodo 
uporabljali za meritve na terenu. 

Več kot gimnazija za bodoče  
inženirke in inženirje

Kristjan Komloši, dijak Strokovne  
tehniške gimnazije ŠC Kranj 

'Strokovno tehniško gimnazijo ŠC Kranj sem 
izbral zato, ker želim že v času srednje šole 
pridobiti strokovna znanja, s katerimi bom 
na univerzitetnem študiju še uspešnejši.'



Trudimo se, da bi dijakom 
omogočili, da razvijejo čim 
več različnih potencialov, 
zato pouk neprestano poso-
dabljamo in ga prilagajamo 
zahtevam sodobne družbe. V 
šolskem letu 2019/20 smo 
dijakom drugih in tretjih let-
nikov gimnazije ponudili raz-
lične interdisciplinarne sklo-
pe. 
Tudi v letošnjem šolskem letu 
smo nadaljevali mnoge drža-
vne in mednarodne projekte 
in izmenjave. Eden obsežnej-
ših projektov, pri katerem 
sodeluje naša šola kot razvoj-
ni zavod v letošnjem šolskem 
letu, je NA-MA POTI, v okviru 
katerega razvijamo in 
uporab ljamo inovativne 
didaktične pristope in peda-
goške strategije. 
Naši dijaki so aktivni na mno-
gih področjih. Več kot tretjina 
dijakov ima status športnika. 
Ob pomoči učiteljev in koor-
dinatorjev uspešno usklajuje-
jo športne in šolske obvezno-
sti. Športniki so v vseh oddel-
kih, ne le v športnem, ki je 
edini športni oddelek v stro-
kovnih gimnazijah v Sloveniji. 
Biatlonec Alex Cisar je v letu 
2019 postal zlati maturant, 
poleg tega je osvojil tudi dve 
zlati odličji na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v bia-
tlonu in srebrno v ekipni tek-
mi. Na GFP so se tudi v prete-

klosti šolali številni dobri 
športniki: Primož Roglič, bra-
ta Peter in Domen Prevc, 
Žan Košir, Vesna Fabjan, 
Štefan Hadalin, Anamarija 
Lampič, Grega Žemlja, Pe
ter John Stevens, Anže 
Lanišek in mnogi drugi. 

Pri pridobivanju umetniških 
izkušenj dijaki sodelujejo s 
priznanimi umetniki. Slikar-
jem Likovnega društva 
Kranj smo hvaležni za didak-
tično donacijo likovnih del, ki 
je prva didaktično opremlje
na predstavitev umetniških 
del na srednji šoli. Ponosni 
smo tudi na glasbenike. Neka-
teri se vzporedno šolajo, poleg 
GFP obiskujejo še konservato-
rij. Z individualiziranim nači-
nom dela uspešno usklajujejo 
delo na gimnaziji in konserva-

toriju ter dosegajo lepe uspe-
he. Glasbenici sestri Gaja in 
Lana Jarc sta se vzporedno 
šolali, gimnazijo pa zaključili 
kot zlati maturantki. Trenutno 
harfist Jernej Mišič poleg 
gimnazije obiskuje še aka-
demski študij v Italiji. 

Na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna smo vedno znali pri-
sluhniti potrebam dijakov in 
njihovim interesom, to je 
prepoznala tudi strokovna 
javnost. Leta 2019 smo za 
delo s športniki prejeli certi
fikat Športnikom prijazno 
izobraževanje, ki ga podel-
juje Olimpijski komite Slove-
nije. Za prihodnost imamo 
veliko izzivov, predvsem pa 
zavezo svojim dijakom, da 
bomo v prihodnje delali še 
boljše. 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2020/21 tako kot do  
sedaj vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni  
oddelek ekonomske gimnazije.

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, LITOSTROJSKA 53, 1000 LJUBLJANA
E-POŠTA: INFO@FRIZERSKA.SI    SFŠLJ

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, LITOSTROJSKA 53, 1000 LJUBLJANA
E-POŠTA: INFO@FRIZERSKA.SI    SFŠLJ

IZOBRAŽEVANJE  
ODRASLIH

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, LITOSTROJSKA 53, 1000 LJUBLJANA
E-POŠTA: INFO@FRIZERSKA.SI    SFŠLJ

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00  
www.ssj-jesenice.si 

Srednja šola Jesenice je strokovna šola,  
ki izvaja izobraževanje za poklice:

 strojni tehnik
 mehatronik operater
 pomočnik v tehnoloških procesih
   srednja medicinska sestra/  

srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

INFORMATIVNI DAN  
bo v petek, 14. 2. 2020, ob 9. in 15. uri  

in v soboto, 15. 2. 2020, ob 9. uri.

Lepo vabljeni.
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Urša Peternel

"Pri novoletnih zaobljubah 
imajo ljudje velika pričako
vanja; rečejo si: Odslej bo pa 
vse drugače! A po navadi so 
razočarani, saj možgani ne 
delujejo drugače samo zato, 
ker je na koledarju nov list 
... Zato vselej pravim: pri 
vseh spremembah je bistve
na zmernost, postopnost. 
Moramo si dati čas, da se 
telo in psiha prilagodita na 
novosti. Pomembno je, da 
smo realni, zmerni, vztrajni 
in tudi prijazni do sebe pri 
sestavljanju novoletnih za
obljub," pravi Helena Maru
ško, specializantka psihote
rapije transakcijske analize, 
ki je na Jesenicah, v prosto
rih postajnega urada v stavbi 
železniške postaje, nedavno 
odprla svetovalnico Oka. V 
njej se ukvarja s svetova
njem posameznikom, pa
rom in družinam, ki se znaj
dejo v čustveni stiski, imajo 
težave v odnosih ali pa so se 
zgolj znašli na neki mrtvi 
točki v življenju. 

"Prihajajo ljudje, ki so pre
žeti s tesnobo, strahom, an
ksioznostjo, precej je tudi 
izgorelosti. Žal je današnji 
svet naravnan tako, da posa
meznik mora biti nenehno 
produktiven, učinkovit, kar 
pogosto vodi v izgorelost," 
pravi sogovornica, ki je po 
osnovni izobrazbi univerzi
tetna diplomirana kulturolo
ginja in magistrica turizma, 
a jo je ves čas zanimal člo
vek in njegov notranji svet. 
Zato se je lotila študija tran
sakcijske analize, za zdaj 
dela pod supervizijo super
vizorke transakcijske anali
ze Aleksandre Meško. 
Kot pravi, je svetovanje lah
ko kratkotrajno, lahko pa 
gre za poglobljeno obravna
vo. Srečanja običajno pote
kajo enkrat tedensko. "Vča
sih zadošča nekaj obiskov, 
včasih lahko svetovanje traja 
tudi več mesecev. Psihotera
pevti smo sopotniki pri reše
vanju notranjih težav in 
stisk. Pogovor pomaga," 
pravi sobesednica, ki dodaja, 
da psihoterapija ni več tabu, 

temveč način, kako človek 
lahko poglobi odnos s seboj, 
razišče svoje odzive na živ

ljenjske situacije ... "Skrb za 
lastno počutje in duševno 
zdravje je zelo pomembna. 

Počitek, igra, sprostitev, od
nosi, sreča – vse to dela ži
vljenje lepše," še dodaja. 

Bodimo prijazni do sebe
Helena Maruško je specializantka transakcijske analize, ki je na Jesenicah odprla svetovalnico Oka. Kot pravi, pogovor pomaga ...

Helena Maruško je Primorka, ki zadnji dve leti živi na Jesenicah. Kot pravi, je vedno želela 
živeti med gorami, na Jesenicah pa se zelo dobro počuti. / Foto: osebni arhiv

Policisti pozivajo voznike, naj 
pred začetkom vožnje očistijo 
avtomobilska stekla. "Neza-
dostna preglednost je resen 
in nevaren dejavnik, ki močno 
povečuje tveganje za nesrečo. 
V primeru trčenja v pešca so 
posledice lahko zelo hude že 
pri zelo nizkih hitrostih. Po 
nekaterih podatkih že pri trče-
nju s štiridesetimi kilometri 
na uro ne bi preživel šestletni 
otrok, in toliko stari otroci so 
na šolskih in drugih poteh 
ravno v urah, ko so prekrški 
zaledenelih stekel pogostej-
ši," opozarja Bojan Kos s Po-
licijske uprave Kranj.

Zaledenela stekla

Na glavni cesti Hrušica–Kranj-
ska Gora je na krajšem odseku 
med križiščem za Mojstrano 
in Dovjim zaradi del spreme-
njen prometni režim. Promet 
je s semaforji urejen izmenič-
no enosmerno. V času prome-
tnih konic in ob koncih tedna 
so možni zastoji.

Enosmerno na odseku 
proti Kranjski Gori

Na Karavankah so jeseniški 
policisti obravnavali tatvino 
ženskih torbic iz dveh oseb-
nih avtomobilov. Oškodova-
ni so bili tujci. Policisti opo-
zarjajo na zaklepanje vozil, v 
katerih naj tudi ne bodo pu-
ščeni vredni predmeti.

Tatvina torbic

HDD SIJ Acroni Jesenice : EC Bregenzerwald
Dvorana Podmežakla, 1. 2. 2020 ob 19. uri
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V soboto, 1. 2. 2020, se bodo v dvorani 
Podmežakla pomerili naši Železarji in ho-
kejisti Bregenzerwalda. Tekma pa ne bo 
samo hokejsko obarvana, temveč bo ime-
la tudi dobrodelno noto. V jeseniškem 
hokejskem klubu smo se odločili, da po-
novno izvedemo tako imenovani Teddy 
Bear toss. Na ledu jeseniške dvorane ne 
bodo samo naši hokejisti, ampak boste 
navijači ob prvem zadetku naše ekipe 
lahko na led vrgli tudi plišaste igrače, ki 
jih boste prinesli s seboj na tekmo. Zbra-
ne igrače bomo predali pediatričnemu 
oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, ti 
pa jih bodo podarili otrokom. Zato vse 
ljubitelje hokeja vabimo, da se tekme 
udeležijo in s seboj prinesejo čiste pliša-
ste igrače, saj bodo s tem pričarali na-
smeh na obraz marsikateremu otroku. 

JESENIŠKI HOKEJISTI BODO 
ZBIRALI PLIŠASTE IGRAČE!

8
FEBRUAR

2020

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev /Jahanje ponijev

Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci 
Vožnja s kočijo / Sejem domače in umetnostne obrti

Odprtje hiše Janeza Puharja / Slovenski oktet
 

www.visitkranj.com

 

 

Vabljeni k recitacijam Prešernovih pesmi na trgu pred Prešernovim gledališčem. Prijave: info@visitkranj.si
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Jelka Koselj

Najbolje je uživati svežega, 
na primer naribanega sku-
paj s korenčkom ali sadjem. 
Pripravimo lahko med proti 
prehladu. V kozarec medu 
naribamo 20 dag ingverja, 
dodamo dve narezani bio 
limoni, sesekljane suhe fige, 
marelice in brusnice (po 10 
dag). Med hranimo v hladil-
niku in jemljemo po 1 žličko 
na dan. Pijemo čaje in si 
delamo protiprehladne 
napitke, pripravimo zdravo 
pecivo in marmelado z 
ingverjem (kivi, ananas, 
pomaranče, limone).
 

Ingverjevi hlebčki
(za 15 kosov, pecivo k čaju, 
čas priprave je 25 minut in 
15 minut za peko)
Potrebujemo: 10 dag kandi-
ranega ingverja, 40 dag bele 
moke, 12 g pecilnega praška iz 
vinskega kamna, 1 žličko mle-
tega ingverja, 7 dag masla in 
2,5–3 dl pinjenca. 

Priprava: Pečico prižgemo 
na 200 stopinj Celzija. 
Ingver drobno sesekljamo. 
Iz sestavin zamesimo testo, 
ki ga na z ostro moko pomo-
kani mizi pregnetemo, da je 
testo gladko. Naredimo 15 
kroglic. Te položimo na 
pekač, pogrnjen s papirjem 
za peko. Pečemo jih približ-
no 15 minut. Hlebčke ponu-
dimo z ingverjevo marmela-

do ali čajem. Najboljši so še 
malo topli. 

Kivijeva marmelada  
z ingverjem
(za 2 kozarčka po 3 dl)
Potrebujemo: 0,5 kg oluplje-
nega bio kivija, 1 limono, 8 
dag ingverjeve korenike, 30 
dag sladkorja in vrečko želir-
nega sredstva 2 : 1 (pektin). 

Priprava: Kivi olupimo, ods-
tranimo stržen in nareže-
mo na koščke. Limoni izti-
snemo sok. Ingverjevo 
koreniko ostrgamo in drob-
no nasekljamo. Koščke kivi-
ja, limonin sok, nariban 
ingver in sladkor damo v 
lonec in pustimo počivati 5 
ur ali čez noč. Drugi dan 
pasteriziramo kozarčka in 
začnemo kuhati marmela-
do. Želirni prašek zmeša-
mo z nekaj žlicami sladkor-
ja in ga vmešamo v še hla-
dno marmeladno zmes. 
Zmes zavremo in nato takoj 
pretlačimo z lesenim tolka-
čem za krompir ali palič-
nim mešalnikom. Marme-
lado vremo 3–5 minut, da 
začne želirati. Lahko tudi 
odstranimo peno. Še vročo 
marmelado vlijemo v kozar-
ca, zapremo in za 5 minut 
obrnemo narobe. Ohlajamo 
pod odejo. 
Namig: Namesto kivija lah-
ko uporabimo tudi olupljen 
in na koščke narezan ana-
nas.

Ingver za mrzle dni
Ingver nas pogreje, krepi našo odpornost in deluje proti virusom in bakterijam. Ugoden je za želodec, 
krepi dihala, zdravi migreno, artritis in znižuje raven sladkorja ter holesterola v telesu.

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, 10. februarja 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.

POSLOVALNICA LESCE
Železniška 7, 4248 Lesce
tel.: 04/ 531 89 34
e-mail: optika.berce@telemach.net

POSLOVALNICA JESENICE
Titova 50, 4270 Jesenice
tel.: 04/ 586 24 16
e-mail: optika.berce@jesenice.net

OPTIKA BERCE d.o.o.
J E S E N I C E - L E S C E

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA    OKULISTIČNI PREGLEDI

www.optika-berce.si

Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Titova 50, Jesenice, tel. 04 586 24 16, in Železniška 7, Lesce, tel. 04 531 89 34. 
Vabljeni, da jih obiščete za brezplačne preglede vida – okulistične preglede, nudijo prijazno in strokovno postrežbo. Za naše 
reševalce so pripravili tri nagrade: nakup ali storitev v poslovalnici v vrednosti 50, 40 in 30 EUR. Kmalu tudi na novi lokaci-
ji v bližini Lekarne Plavž.

Geslo je NAŠI PRALNI STROJI ZMOREJO VEČ. Sponzor je 
LAUNDRY LAND, Cesta maršala Tita 36, prva samopostrež-
na pralnica in sušilnica perila na žetone na Jesenicah, tel. 
031 360 424, 031 748 218. Podarjajo: petkrat po deset žeto-
nov za pranje in sušenje v pralnici na Jesenicah. Nagrajenci 
so: Mirjam Kristan Medja, Jesenice; Marinka Preželj, Jeseni-
ce; Olga Sonc, Moste; Nevenka Noč Horvat, Mojstrana; 
Barbara Bedene, Jesenice. Nagrade bodo prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

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=P, 4=E, 5=V, 6=A, 7=Č 8=O 9=R), od leve proti desni 
prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je PRIMOŠTEN.

 
             SUDOKU jn 20_02 
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SLOVARČEK: EGALITE: geslo francoske revolucije       PAOBLA: elipsoid,         EKUMENA: naseljeno območje,         FARAON: vladar v starem Egiptu,   
ARIJ: začetnik arianizma,        AJDINA: ajda (narečno),           IKTERUS: zlatenica,        ROANOKE: mesto in reka v državi Virginija

2020
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Petek, 31. januar 
KÓLO IN ROŽMARIN – srečanje folklornih, pevskih in 
instrumentalnih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in 
manjšin

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

Sobota, 1. februar
Tekma v hitrostnem športnem plezanju

TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE POLDE STRAŽIŠAR JESENICE,  
od 8.30 do 18.30

Nedelja, 2. februar 
Vaša – naša matineja: MEDVEDEK NA OBISKU, predstava 
za otroke v izvedbi Loškega odra Škofja Loka

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Blagoslov sveč na Stari Savi, GMJ in Župnija Jesenice
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 11.30

Torek, 4. februar 
KRIZA SREDNJIH LET, avtobiografska komedija Ranka Babića 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sreda, 5. februar 
POGOVOR S TADEJEM GOLOBOM; z njim se bo 
pogovarjala Monika Sušanj.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 6. februar 
Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika 

DOM DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 16. uri

Nastop pevcev, posvečen slovenskemu kulturnemu 
prazniku

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri

Nastop tekmovalcev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

N. Brgant, S. Dudič, G. Robič: FETIŠ NA PUTER, komična 
drama

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Sobota, 8. februar 
Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev 
priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Ponedeljek, 10. februar
Družabno srečanje z znanimi ljudmi in proslava kulturnega 
praznika.

Dom DU Jesenice

Torek, 11. februar 
D. Kovačević: VOZI MIŠKO, smrtno resna komedija 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Četrtek, 13. februar 
VALENTINOVO; ustvarjalno delavnico za odrasle bo vodila 
Mojca Ahčin Rozman.

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 18. uri

Galerija od blizu: Javno vodstvo s kustosom Aljažem 
Pogačnikom po razstavi Slikarka Marjanca Dakskofler 
Savinšek: Jeseničanka v Parizu

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje z 
naslovom Vstop v novo desetletje – Učinkovito upravljanje s 
časom; predava Tanja Antonič Svetina

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

Javni nastop učencev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

B. Završan: SOLISTIKA, komedija za dva solista in 
neomejeno število instrumentov

Abonma glasbeni in izven

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Petek, 14. februar
SREČANJE BRALNEGA KLUBA (vodi Monika Sušanj)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Dogodki od 31. januarja  
do 14. februarja

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak petek, ob 10. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Športna dvorana Podmežakla
Četrtek, 6. februar 2020

15.30 – Japonska – Hrvaška

19.00 – Slovenija – Litva

Petek, 7. februar 2020

15.30 – Japonska – Litva 

19.00 – Slovenija – Hrvaška

Nedelja, 9. februar 2020

15.30 – Litva – Hrvaška

19.00 – Slovenija – Japonska 

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska 
liga v kegljanju

Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis c športni dvora-
ni Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu

Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga 
v odbojki

Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana 
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti 
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice
Vsak ponedeljek v mesecu, ob 16.30, Angleške igralne urice

Vsak torek v mesecu, od 17.00, Nemške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu, od 17.00 do 18.30, Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45, Ure pravljic; pravljico prvi 
četrtek v mesecu pripoveduje grofica

Zadnji četrtek v mesecu, od 18.00 do 18.45, Lepo je biti bralec 

Vsak petek v mesecu, od 10.00 do 10.45, Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu, ob 17.00, Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA
prvi torek v mesecu, od 15.00 do 16.00, Družabne igre

zadnji torek v mesecu, od 15.00 do 16.00, Ustvarjalne delavnice

zadnji torek v mesecu, ob 16.00, Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA, 
prvi četrtek v mesecu, od 16.00 do 17.00, Ustvarjalne delavnice

zadnji četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45, Ura pravljic z grofico

zadnji četrtek v mesecu, ob 17.45, Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti Zdravstvenovzgojnega centra 
Jesenice

Vsaka zadnja sreda v mesecu: Skupina za samopomoč onkoloških 
bolnikov, ZD Jesenice, kletna učilnica, ob 18. uri

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA  
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih, ob 16. uri

Ustvarjalni četrtki, ob 16. uri

31. januar, ob 16. uri: Obisk TAČKE POMAGAČKE: druženje s psom, 
poučne in razvedrilne vsebine

5. februar, ob 17. uri: Čajanka: razbremenilni in razvedrilni pogovori

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

Vsak petek, ob 18. uri: MCJOGA vodena vadba z Ano Pirih – Obvezne 
prijave na anapirih@gmail.com

Vsaka druga sreda v mesecu, ob 18. uri – STIK Jesenice – Podporna 
skupina za lgbt osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, deba-
tam, vprašanjem

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

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA

Do 3. masrca 2020, od torka do petka, med 10. in 12. ter 16. in 18. uro: 
Slikarka Marjanca Dakskofler Savinšek: Jeseničanka v Parizu, muzej-
sko-likovna razstava

Do 14. februarja 2020, od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure in v 
času javnih prireditev v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 
92: UJETI POGLEDI: Kozolci, gostujoča regijska fotografska razstava

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: ogled razstave fotografij 
Vietnam fotografa Nika Skerbiša, ki je po potepanju po Vietnamu v 
objektiv ujel apnenčaste osamelce, riževe terase in obraze staroselcev.

Obvestilo GMJ
Do 10. februarja 2020 v muzeju zbirajo prijave razstavljavcev za PO-
ROČNI SEJEM 2020; več informacij na www.gmj.si in nina.hribar@gmj.si. 

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

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Urša Peternel

V sklopu četrtkovega abo-
nmaja sta v Glasbeni šoli 
Jesenice nastopili violinist-
ka Ana Julija Mlejnik in pi-
anistka Ksenije Vukadino-
vić. "Dve slovanski glasbe-
nici sta se spoznali v osrčju 
Evrope in se med študijem 
na Kraljevem konservatori-
ju v Bruslju odločili, da bo-
sta začeli komorno zased-
bo. Tako je bil ustanovljen 
njun duo, glasbeni jin-jang, 
kjer se bogat ton, briljantna 
tehnika in muzikalno frazi-
ranje violinistke Ane Julije 

Mlejnik uravnotežijo z inti-
mnim in prefinjenim igra-
njem, polnim različnih 
barv, pianistke Ksenije Vu-
kadinović," so zapisali v 
programski list.
Nastopili sta z Brahmsovo 
Sonato za violino in klavir 
št. 1 in Debussyjevo Sonato 
za violino in klavir.
Naslednji abonmajski kon-
cert bo v četrtek, 27. februar-
ja, ob 18.30, ko v goste pri-
haja Slovenski kitarski kvar-
tet. Marca pa bo v sklopu 
glasbenega abonmaja na 
sporedu Koncert dijakov in 
študentov glasbe.

Duo Mlejnik-
Vukadinović
V Glasbeni šoli Jesenice sta v sklopu glasbenega 
abonmaja nastopili Ana Julija Mlejnik in Ksenija 
Vukadinović.

Violinistka Ana Julija Mlejnik in pianistka Ksenija 
Vukadinović / Foto: Sašo Valjavec
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Izberite letošnje darilo
 
               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna naročnina 
brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek  
v višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  boste 
lahko v naših prostorih tudi popili kavico ter izbrali 
eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, 
v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure, 
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

avtomatski  
dežnik

– 25 %

Popust in darilo veljata 
le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo  
po pošti. Količina daril 
je omejena.

www.gorenjskiglas.si

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Andraž Sodja

Zavod za šport Jesenice je 
tudi letos pripravil tradicio-
nalni pohod ob polni luni na 
Španov vrh, že enajsti. Poho-
da od spodnje postaje sedež-
nice Španov vrh se je udeleži-
lo več sto obiskovalcev vseh 
generacij, ki so uspešno pre-
magali vzpon do vrha – kljub 
ledenim oviram na poti. 
Organizator je pred barom 
Španov vrh pripravil tudi 
podelitev priznanj osvajalcem 
Španovega vrha, torej tistim, 
ki so lani najbolj neutrudno 
prihajali na vrh in se pridno 
vpisovali v vpisno knjigo. Po 
besedah Gabra Šorna z Zavo-
da za šport Jesenice je bilo 
takih kar 7039, povprečno pa 
so v vpisni knjigi zabeležili po 
19 vpisov na dan. Zavod za 
šport je osvajalce podelil sku-
pno 95 priznanj, največje šte-
vilo vzponov pa so zbrali tret-
jeuvrščeni osvajalec Miha 
Piščanec z 263 vzponi, na 
drugem mestu Janko Meglič 
s 313 vzponi in zmagovalec 
Miran Pohar s 325 vzponi. 
Več kot sto vzponov je sicer 
zbralo kar 17 osvajalk in osva-
jalcev Španovega vrha.
Med ženskami je največ 
vzponov opravila Urška 
Habjan, in sicer 170, s čimer 
se je uvrstila na skupno 
šesto mesto. Sledi ji Alenka 
Klinar s 150 vzponi in skup-
no sedmim mestom, Borka 
Malić pa se je na Španov vrh 
povzpela 128-krat in zasedla 
skupno deseto mesto.
Kot je ob tem povedal koordi-

nator Zavoda za šport Jeseni-
ce Gaber Šorn, je sam pohod 
ob polni luni potekal odlično: 
"Polna luna je bila tokrat res 
svetla, razmere so bile odlič-

ne in to se odraža tudi v obi-
sku, saj se je na Španovem 
vrhu zbralo več kot sto poho-
dnikov. Akcija je potekala 
celo leto in jo tradicionalno 

zaključujemo s pohodom ob 
polni luni. Kar 95 pohodni-
kov je Španov vrh osvojilo 
vsaj dvajsetkrat, skupaj smo 
zbrali več kot 7039 vpisov, 
kar je zavidljiva številka. 
Akcija bo potekala tudi letos 
oziroma že poteka Od 1. 
januarja je na vrhu nova vpi-
sna knjiga, tisti, ki Španov 
vrh osvojijo najmanj dvajset-
krat, prejmejo bronasto priz-
nanje, več kot štiridesetkrat 
srebrnega in več kot šestde-
setkrat zlatega. Letos bomo 
uvedli še vmesne rezultate, 
ker smo nekaj pohodnikov 
spregledali – in se jim za to 
iskreno opravičujemo."

Osvajalec Španovega 
vrha je Miran Pohar
V knjigi osvajalcev Španovega vrha se je letos nabralo kar 7039 vzponov, kar sedemnajst pohodnikov 
pa je zbralo več kot sto vzponov na Španov vrh.

Osvajalca Španovega vrha, tretjeuvrščeni se zaradi bolezni podelitve ni udeležil, v družbi 
predstavnikov Zavoda za šport Jesenice.

Kot kaže statistika Zavoda za šport Jesenice, so v 
letu 2014 podelili 15 priznanj, opravljenih je bilo 
1238 vzponov. V letu 2015 so podelili že 36 
priznanj za 2832 vzponov, v letu 2016 84 
priznanj za 6939 vzponov, v letu 2017 pa kar 
105 priznanj za 9539 vzponov. V letu 2018 so 
nato podelili 87 priznanj, opravljenih je bilo 
skupaj 7320 vzponov, lani pa 96 priznanj za 
skupaj 7039 opravljenih vzponov.

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
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Janko Rabič

V Društvu upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela, ki šteje 
410 članov, po nekajletnih 
kadrovskih in drugih težavah 
z veseljem ugotavljajo, da se 
spet povečuje obseg dejavno-
sti. Ob zavzetem delu predse-
dnika Marjana Vebra, obeh 
podpredsednikov Saša Pibra 
in Pavla Smoleja ter upravne-
ga odbora so izpeljali kar lepo 
število zastavljenih ciljev. 
Društvo je prepoznavno pred-
vsem po štirih dejavnostih: 
pohodništvu, delu ženskega 
pevskega zbora, sekciji ročnih 
del in izletih. Posebno so 
zadovoljni, da jim je ob 
pomoči donatorjev in s svo-
jim prostovoljnim delom 

uspelo veliko narediti v druš-
tvenem domu. Pošteno ga 
načenja zob časa in potreben 
je vse temeljitejše obnove. 
Zamenjali so vsa okna, uredi-
li in prepleskali prostore. Na 
zunanjih površinah so obno-
vili balinišče, ki sedaj v polet-
nih mesecih članom omogo-
ča prijetno športno razvedri-
lo. V načrtu imajo še energet-
sko sanacijo in zamenjavo 
strehe na domu. Da bi bilo 
delo v prihodnje še uspešnej-
še, želijo, da se jim pridružijo 
novi člani, predvsem mlajši 
upokojenci, tudi podporni 
člani. Vsakdo je dobrodošel, 
da po svojih močeh prispeva 
k še pestrejšim dejavnostim v 
domu in povsod tam, kjer se 
člani udejstvujejo.

Vabijo nove člane
V Društvu upokojencev Javornik - Koroška Bela 
se spet povečuje obseg dejavnosti.


