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Urša Peternel

Evropsko prvenstvo v košar
ki EuroBasket 2013 je bilo 
uspešno tudi po finančni 
plati. Na Košarkarski zvezi 
Slovenije (KZS) so pred 
dnevi pripravili končno po
ročilo, iz katerega izhaja, da 
so prihodki EuroBasketa od 
vstopnic, sponzorjev, TV 
hiš, dodatnih nastanitev, ob
čin in drugega znašali 13,9 
milijona evrov, stroškov pa 
je bilo za 12,9 milijona 
evrov. To pomeni, da je bil 
čisti dobiček KZS od prven
stva, če odštejemo davek, 
510.000 evrov. Tega bo KZS 
vložila nazaj v košarko, so 
zatrdili. 
Študija Ekonomske fakulte
te je pokazala, da je bil na
črt števila prodanih vsto
pnic presežen za 25,8 od
stotka. Povprečni tuji obi

skovalec je v Sloveniji med 
EP bival 5,7 dneva, ogledal 
si je 4,5 tekme (Slovenec 
3,9), dnevno je zapravil 180 
evrov. Dodatna potrošnja 
tujih turistov, uradnih go
stov, medijskih predstavni
kov in domačih udeležen
cev te prireditve je znašala 
32,3 milijona evrov. Država 
je z DDV od dodatne potroš
nje dobila okrog 6,4 milijo
na evrov, kar je 400 tisoč 
evrov več, kot so bili njeni 
stroški s plačilom kotizacije 
FIBA Europe. 
Druge posredne koristi od 
EuroBasketa so poslovne pri
ložnosti, ponovni obisk tujih 
turistov, organizacijsko zna
nje, referenca za druge pro
jekte, nacionalni ponos, pro
mocija države, učinek na za
poslovanje, večja športna ak
tivnost prebivalstva ter 
obnov ljene dvorane.

EuroBasket 2013  
z dobičkom

Soba sedmih 
čutov

V Osnovni šoli Poldeta Stražišarja 
Jesenice so uredili sobo sedmih 
čutov, ki je namenjena otrokom s 
težavami v tako imenovani 
senzorni integraciji.
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Dekle,  
ki bruha ogenj

Jeseničanka Katja Kobentar se že 
več kot desetletje ukvarja z 
ognjenimi predstavami požiranja 
in bruhanja ognja, ki navdušujejo 
obiskovalce prireditev. 
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Boštjan Bogataj

Acroni je član skupine SIJ – 
Slovenska industrija jekla, 
ki je pred tednom dobila 
novo vodstvo. Tibor Šimon
ka, ki je jeklarsko družbo 
vodil od leta 2002, je skupaj 
s članom uprave Viachesla
vom Korchaginom odstopil, 
nadomestila sta ga Anton 
Chernykh kot predsednik 
uprave in Igor Malevanov 
kot član uprave. V ponede
ljek so sledile še spremem
be v Acroniju. Dosedanji 
glavni direktor Slavko Kana
lec, ki je Acroni vodil zad
njih šest let, je prevzel funk
cijo izvršnega direktorja za 
tehnologijo celotne skupine 
SIJ. Na njegovo mesto pa je 
Chernykh imenoval Blaža 
Jasniča, dosedanjega asi
stenta glavnega direktorja. 
Kakšna bo nadaljnja pot ra
zvoja skupine in jeseniškega 
Acronija, zaenkrat ni znano, 
neuradno si ruski lastniki 
po letih velikih investicij že
lijo racionalizacije in višjih 
dobičkov. 
Toliko bolj so znani lanski 
rezultati, o katerih smo se s 
Slavkom Kanalcem pogovar
jali pred tedni, ko menjave 
na vrhu še niso bile na ob
zorju. Acroni je lansko po
slovno leto začel z zagonom 
velike investicije v valjavsko 
ogrodje za valjanje plošč v 
vroči valjarni. »Brez investi
cije bi o novih kupcih lahko 

le sanjali, z njo smo letos 
lahko prebrodili težko situa
cijo,« je povedal Kanalec. 

Svetovna jeklarska kriza je 
imela tudi lani viške kapaci
tet, zato se med jeklarji odvi

ja strašen boj. Acroni si bolj
ši del pogače reže na račun 
izdelkov, ki jih naredijo v 
izredno kratkem času po 
specifikaciji kupca. Čeprav 
svetovni trg pri nerjavni de
beli pločevini nazaduje, so 
na Jesenicah obdržali nivo 
proizvodnje. Proizvodnjo 
specialnih konstrukcijskih 
jekel so povečali kar za šest
deset odstotkov. Kljub vse
mu proizvodnja ni bila opti
malno zasedena.
Kljub vsemu je Acroni lani 
poslovno leto zaključil s tre
mi milijoni evrov dobička iz 
poslovanja (leto prej milijon 
evrov izgube), kar Kanalec 
ocenjuje za zelo dober rezul
tat, saj mnogi velikani po 
Evropi zapirajo cele tovarne. 
Tudi na Jesenicah je zapo
slenih v jeklarni vedno 
manj. V primerjavi z letom 
2008 je 400 manj sodelav
cev, število se je sedaj ustavi
lo pri 1200. »Vsako leto 
opravimo investicijo v avto
matizacijo proizvodnje, zato 
je tudi zmanjševanje števila 
zaposlenih nujna posledi
ca,« je povedal Kanalec. 
Slavko Kanalec je še napove
dal investicijo v novo linijo 
za toplotno obdelavo plošč, 
ki bo predvidoma začela 
obratovati prihodnje leto. 
Investicija je vredna med tri
deset in petintrideset milijo
ni evrov, v Acroniju pa ne 
bodo več poznali enostavnih 
izdelkov. 

Nov direktor Acronija
Glavnega direktorja Slavka Kanalca je zamenjal njegov dosedanji pomočnik Blaž Jasnič. Kanalec je 
prevzel funkcijo izvršnega direktorja za tehnologijo celotne skupine SIJ v Ljubljani. 

Novi glavni direktor Acronija Blaž Jasnič 

Za Acronijem je težko poslovno leto. Lanski 
prihodki so v primerjavi z letom prej padli za 
dvanajst, proizvodnja za osem odstotkov. Kljub 
temu so iz poslovanja dosegli tri milijone evrov 
dobička, čisti poslovni izid je na račun investicij 
negativen.

OBČINSKE NOVICE

Občinski prostorski 
načrt je sprejet
Občina Jesenice je konec 
lanskega leta dobila občinski 
prostorski načrt (OPN), ki je 
najpomembnejši prostorski 
dokument občine. 
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KULTURA

Srečanja železarjev  
ob razstavi
V sklopu razstave Delu čast 
in oblast v Kosovi graščini 
poteka pestro spremljevalno 
dogajanje, od srečanj žele-
zarjev, ogleda lutkovnih serij 
iz sedemdesetih let do stro-
kovnega vodenja po razstavi.
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ZANIMIVOSTI

Harmonija  
v družini Muhar
Gostje družabnega večera v 
Društvu upokojencev Jeseni-
ce so bili člani družine Mu-
har: oče Peter, mama Roma-
na in sinova Jaka in Matija, 
oba uspešna športnika.
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ZANIMIVOSTI

Basket po basketu
V fotogaleriji v avli jeseniške-
ga gledališča so na ogled fo-
tografije Vitomirja Pretnarja 
Basket po basketu.
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Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger, 
župan občine Jesenice, je 
predstavil nekaj aktualnih 
informacij. Kot je povedal, je 
na podlagi referenduma iz 
leta 2010 v teku postopek 
združitve plavških krajevnih 
skupnosti Mirka Roglja Pe
tka, Cirila Tavčarja in Stane
ta Bokala v eno krajevno sku
pnost Plavž. KS Plavž bo z 
okrog 7500 prebivalci najve
čja KS v občini, zato bo treba 
spremeniti odlok o določitvi 
volilnih enot in sklep o dolo
čitvi volilnih enot za volitve 
članov svetov krajevnih sku
pnosti. V občini bo tako 
namesto devetih le še sedem 
krajevnih skupnosti. 
Župan je tudi povedal, da je 
potekal sestanek s predstav
niki TVD Partizan Slovenski 
Javornik – Koroška Bela in 
prestavniki Športne unije 
Slovenije glede možnosti 
postavitve otroškega igrišča 
ob TVDju. "Športna unija 
Slovenije kot lastnica objek
ta in zemljišča ob njem s 
postavitvijo igrišča soglaša, 
tako da se bodo v zvezi s tem 
aktivnosti začele v letošnjem 
letu," je povedal.
Izveden je bil tudi sestanek s 
predstavniki Zavoda za šport 
Jesenice, ki upravljajo novo 
športno dvorano. Pripravlja 
se načrt uporabe in trženja 
dvorane, je povedal župan.
S podjetjem Eltec Petrol so 
bile preko energetskega 
pogodbeništva v nekatere 
javne zavode (OŠ Koroška 
Bela, OŠ Prežihovega 
Voranca, OŠ Toneta Čufar
ja, prireditveni center, Ruar
dova graščina) že vgrajene 

toplotnoizmenjevalne posta
je. "S tem pogodbeništvom 
so se zamenjale dotrajane in 
neekonomične toplotne po
staje, v stavbi muzeja pa se 
je izvedel prehod na mestno 
daljinsko ogrevanje. V bodo
če se bodo stroški ogrevanja 
na teh objektih znižali za 
pogodbeno vrednost," je 
pojasnil Mencinger.
Slovenske železnice nada
ljujejo s projektom izvedbe 
protihrupne zaščite na 
območju Plavža. "V okviru 
tega projekta se bo v letoš
njem letu izvedla zamenjava 
oken upravičencem. Izvaja
lec je AJM iz Celja," je pove
dal župan.
Za potrebe doma na Pristavi 
pa se bo v letu 2014 zgradila 
mala čistilna naprava. Dom 
na Pristavi je dobro obiskan, 
nova najemnika ponujata 
obiskovalcem okusno doma
čo hrano in si želita tudi čim 
več obiskovalcev. 
Sicer pa sta ta čas v teku dva 
razpisa za koncesijo, in sicer 
za daljinsko ogrevanje ter za 
upravljanje Tržnice Jesenice.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Jesenice – Občina Jesenice je odprla svoj profil na Faceboo-
ku. Kot so pojasnili, bo to dodaten informacijski oziroma 
komunikacijski kanal, kjer bodo občani in drugi zainteresira-
ni na enem mestu našli informacije o aktualnem dogajanju 
na Jesenicah, o delu občinske uprave, občinskega sveta ter 
o ostalih dogodkih, ki so povezani z mestom in z življenjem 
v njem. Hkrati bodo obiskovalci Facebooka imeli možnost 
izraziti svoje mnenje in sodelovati v morebitni razpravi. 

Občina tudi na Facebooku

Urša Peternel

Na novem Facebook profilu 
Občine Jesenice je eden ob 
občanov vprašal, kdaj bo 
obnovljena cesta med zdrav
stvenim domom in bolniš
nico na Jesenicah. Občina 
Jesenice je odgovorila, da 
omenjena cesta ni v lasti 
občine, temveč države. "V 
soglasje smo prejeli projekt 
rekonstrukcije tega dela ces
te, v zaključni fazi je bila že 
lani tudi projektna doku
mentacija. Ob tem je potre
bno poudariti, da projekt ne 
pomeni le obnove same 
ceste, temveč ureditev celot
ne infrastrukture – tudi 

kanalizacijo, pločnike in 
razsvetljavo, kar pomeni 
tudi strošek občine. Projek
tantska vrednost del za celo
ten obseg del (torej tisto, kar 
je strošek tako države kot 
občine) je dva milijona 
evrov. Ko bo država predlo
žila projektno dokumentaci
jo, bo treba zagotoviti delež 
sofinanciranja s proračuna 
Občine, ki pa bo nekje med 
700.000 do 800.000 evrov. 
Po naših podatkih pa Direk
cija RS za ceste v letu 2014 
novih investicij ne bo zače
njala, zato tudi v proračunu 
Občine za ta namen ni pla
niranih nobenih sredstev," 
so zapisali.

Kdaj obnova ceste  
do bolnišnice

Urša Peternel

Zakaj je OPN tako pomem-
ben dokument?
"OPN določa izhodišča pro
storskega razvoja občine. Je 
hkrati strateški in izvedbeni 
prostorski akt, na njegovi 
osnovi se dovoli določena 
gradnja oziroma pridobi 
gradbeno dovoljenje. Nado
mešča nekdanji družbeni 
plan in tako imenovane 
PUPe, to je prostorske ure
ditvene pogoje, ki jih po 
novem nadomeščajo tako 
imenovani PIPi, to je pros
torski izvedbeni pogoji. Za 
določena specifična območ
ja, ki še niso pozidana, pa 
ostajajo v rabi OPPNji, to je 
občinski podrobni prostor
ski načrti."

Ali novi OPN prinaša kak-
šne bistvene spremembe na 
področje načrtovanja pros-
torskega razvoja občine?
"Do bistvenih sprememb 
niti ni moglo priti, ker so 
Jesenice stisnjene v ozki 
dolini in možnosti za večje 
širitve stavbnih zemljišč ni. 
Tudi do večjih prerazporedi
tev v prostoru ni prišlo, deja
vnosti smo skušali razpore
diti tako, da se dopolnjujejo, 
da denimo industrijske niso 
v neposredni bližini stano
vanjskega dela in podobno. 
Centralne dejavnosti so 
skoncentrirane okoli stavbe 
občine, okrog Čufarjevega 
trga, v Centru 2 in v okolici 
zdravstvenega doma. Večji 
poudarek smo dali kakovos
ti življenja, kar nekaj obmo
čij je namenjenih razvoju 
športa in rekreacije, trend 
gre v smeri ohranitve čim 
več zelenih površin."

V katerih delih občine bo v 
bodoče možna stanovanjska 
gradnja?
"Na istih lokacijah kot že v 
dosedanjih prostorskih 
načrtih: na območju Straže 
(tu je že dalj časa sprejet 
zazidalni načrt za gradnjo 
individualnih stanovanjskih 
hiš) in Pod krajam, gradnja 
večstanovanjskih objektov 

pa se bo predvidoma nada
ljevala in zaključila na Hre
novci, za območje OPPN 
Partizan pa še vedno poteka
jo razprave glede upraviče
nosti in smiselnosti umesti
tve dveh stanovanjsko poslo
vnih objektov."

Pomanjkanje parkirišč je 
eden večjih problemov na 
Jesenicah, kje je predvidena 
gradnja dodatnih parkirnih 
mest oziroma parkirnih hiš?
"Predvidena je gradnja dveh 
parkirnih hiš, in sicer ene 
na območju Integrala za 
potrebe Centra 2, Tavčarjeve 
in Ceste revolucije, ter ene 
na mestu parkirišča za 
Gorenjsko banko, ki bi zma
njšala primanjkljaj parkirišč 
med gimnazijo in železniš
ko postajo. Zlasti si želimo, 
da bi bila čim prej zgrajena 
garažna hiša na mestu Inte
grala."
 
Katere dejavnosti se bodo 
razvijale na območju platoja 
Karavanke?
"Karavanški plato naj bi se 
prestrukturiral za razvoj 
turizma in rekreacijskih 
dejavnosti, kar je smiselno 
tudi v luči dejstva, da južno 

od platoja poteka daljinska 
kolesarska povezava."

Kje je dolgoročno predvide-
na lokacija za bazen?
"Po prostorskih aktih bazen 
zaenkrat ostaja na sedanji 
lokaciji, lahko se obnavlja, 
nove investicije na tem mes
tu pa niso predvidene. Dol
goročno pa je načrtovana 
selitev bazena na ustreznej
šo lokacijo."

OPN ste pripravljali in spre-
jemali vse od leta 2007, v 
tem času se je veliko stvari 
spremenilo, zgodila se je 
kriza, kako aktualen je sploh 
še dokument v luči vseh 
nastalih sprememb, nena-
zadnje tudi novega davka na 
nepremičnine?
"Res je, OPN smo začeli pri
pravljati v najboljših časih, 
zato smo si pri pripravi 
dovolili razmišljati malo šir
še, bolj s pogledom v priho
dnost. Stvari so se medtem 
res precej spremenile, zato 
smo tudi že začeli postopek 
priprave sprememb in 
dopolnitev OPNja. Zaradi 
novega davka na nepremič
nine namreč precej lastni
kov želi stavbna zemljišča 

spremeniti nazaj v kmetij
ska, kar bodo lahko storili v 
postopku sprememb in 
dopolnitev OPNja. Mnogi 
občani tudi sprašujejo, ali so 
nove podatke o namenski 
rabi dolžni sami sporočiti 
geodetski upravi. Tega jim 
ni treba storiti; če je namen
ska raba zemljišča spreme
njena, podatke o tem pošlje
mo na Geodetsko upravo 
Republike Slovenije mi. 
Sicer pa je OPN na ogled 
vsem občanom na spletni 
strani Občine Jesenice prek 
občinskega geografskega 
informacijskega sistema, 
imenovanega iObčina 
( h t t p : / / g i s . i o b c i n a . s i /
gisapp/Default.aspx?a=jese
nice), kjer si lahko pogledajo 
podatke o namenski rabi 
posameznih parcel, nato pa 
si lahko v Odloku o občin
skem prostorskem načrtu 
občine Jesenice, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu 
RS št 110/2013 in je začel 
veljati 1. 1. 2014, preberejo, 
katere dejavnosti so dopust
ne v posameznih območjih, 
katere stavbe so dopustne, 
kako morajo biti oblikovane 
ter druge pogoje za posege v 
prostor."

Občinski prostorski 
načrt je sprejet
Občina Jesenice je konec lanskega leta dobila občinski prostorski načrt (OPN), ki je najpomembnejši 
prostorski dokument občine. O njegovi vsebini smo se pogovarjali z Andražem Tolarjem z oddelka za 
okolje in prostor na Občini Jesenice.

Kako se bodo v bodoče prostorsko razvijale Jesenice? / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je 15. 1. 2014 
sprejel Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega pro-
storskega načrta občine Jesenice (v nadaljevanju OPN).

Pisne pobude in predloge fizičnih in pravnih oseb za spremembo 
in dopolnitev OPN sprejemamo do vključno 9. 5. 2014.

Vlogo lahko zainteresirani vložijo na posebnem obrazcu 
»Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta 
občine Jesenice«, ki ga dobijo v Sprejemni pisarni Občine 
Jesenice, Cesta železarjev 6, ali na spletnih straneh Občine 

Jesenice (povezava: http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/
vloge-obrazci/obrazci-oddelka-za-okolje-in-prostor). Izpolnjen 
obrazec z zahtevanimi prilogami lahko zainteresirani oddajo v 
Sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, ali pa 
pošljejo po elektronski pošti na naslov obcina.jesenice@ 
jesenice.si (v polje Zadeva oz. Subject vpišite: Pobuda za 
spremembo OPN).

Vse pobude fizičnih in pravnih oseb, ki bodo prispele na Občino 
Jesenice po 9. 5. 2014, bo Občina Jesenice obravnavala kot 
pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve.
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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, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

ured nI ca
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

ured nI škI Od bOr: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

Ob lI kOv na za snO va
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar d.o.o.

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Tina Dokl, Go razd Kav čič

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho-
no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali pis-
mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti naj-
več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme biti 
dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce št. 2/let nik IX so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 7, ki je iz šel 24. januarja 2014.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
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Osemindvajset jeseniških občinskih svetnikov tega mandata 
se bo v tem letu predvidoma sestalo še vsaj petkrat – konec 
januarja, februarja, marca, maja in junija, po potrebi pa še apri-
la in septembra. S tem se bo njihov štiriletni mandat zaključil, 
saj bodo predvidoma oktobra lokalne volitve. Oktobra naj bi se 
tako na konstitutivni seji sestali novoizvoljeni občinski svetni-
ki, novembra in decembra pa že na prvih dveh rednih sejah 
novega mandata. Kot je znano, mandat občinskih svetnikov 
traja štiri leta, novi mandat torej od leta 2014 do leta 2018.

rokovnik sej občinskega sveta

OBVESTILO

Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice ob-
vešča, da je od 20. 1. 2014 dalje na spletni strani Mladinskega 
centra Jesenice (www.mc-jesenice.si) in Občine Jesenice 
(www.jesenice.si) objavljen JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRA-
NJE MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2014. 

Informativni dan v zvezi z razpisom bo 3. 2. 2014 ob 18. uri v 
Mladinskem centru Jesenice na Kejžarjevi 22.

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2014 in sicer do 12. ure osebno v 
pisarni Zavoda za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice, ali 
oddano s priporočeno pošiljko na pošti 25. 2. 2014. Dodatne 
informacije: tel. 04 5884 680 ali po e-pošti: dmcj@siol.net.

Zoran Kramar, direktor

Urša Peternel

V lanskem letu je v predoru 
Karavanke (ob polovični za
pori prometa) potekalo name
ščanje novega videonadzor
nega sistema, ki so ga začeli 
uporabljati pred dobrim me
secem dni. Novi sistem zago
tavlja boljše zaznavanje vseh 
dogodkov v predoru, kar bo 
bistveno pripomoglo k večji 
prometni varnosti v osemki
lometrskem predoru. Name
sto dosedanjih 46 kamer s 
starejšo tehnologijo je v pre
doru zdaj nameščenih okrog 
dvesto najsodobnejših daljin
sko upravljanih kamer, s po
močjo katerih nadzornik v 

nadzornem centru hitreje za
zna morebitno nesrečo in 
druge izredne dogodke v tu
nelu, kot so denimo zaustav
ljeno vozilo, vožnja v napačno 
smer, ovire ... Omogočeno je 
tudi snemanje in shranjeva
nje posnetkov dogajanja v 
predoru. Nov je tudi sistem 
detekcije tako imenovanih ta
blic ADR, to je tablic, s kateri

mi so opremljena vozila, ki 
prevažajo nevarne snovi. Ta
kšna vozila namreč skozi tu
nel peljejo v spremstvu gasil
cev. Poleg tega so pred vsto
pom v predor uredili tudi nov 
sistem, ki prek semaforja v 
časovnih intervalih v tunel 
spušča tovorna vozila. 
V nadzornem centru DARS
a na Hrušici sta novosti 
pred kratkim predstavila 
predsednik uprave DARS 

Matjaž Knez in vodja službe 
za upravljanje s prometom 
in prometno varnost Ulrich 
Zorin. Kot sta poudarila, bo 
novi sistem bistveno prispe
val k večji prometni varnosti 
in učinkovitejšemu vodenju 
prometa, kar je glavni cilj pri 
upravljanju enocevnega pre
dora Karavanke. 
Ureditev novega sistema je 
stala 2,4 milijona evrov 
(brez DDV), od tega je 45 

odstotkov prispevala Slove
nija, 55 odstotkov pa Avstri
ja. Novi sistem pa je že pre
stal tudi prvi resni preizkus, 
in sicer ob decembrski ne
sreči voznika tovornjaka, ki 
se je zaletel v podporni ste
ber galerije. Trk so zaznali 
bistveno hitreje in takoj akti
virali reševalce, s pomočjo 
posnetkov novih kamer pa 
so tudi lažje rekonstruirali 
potek tragične nesreče.

Nov sistem video 
nadzora v predoru
v nadzornem centru dars-a na hrušici so predstavili novi sistem video nadzora in avtomatske 
detekcije prometa, ki od prejšnjega meseca deluje v predoru karavanke. 

v nadzornem centru dars-a na hrušici sta novosti predstavila predsednik uprave dars 
Matjaž knez in vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnost ulrich zorin. 
nadzornik v nadzornem centru ima odslej olajšano spremljanje dogajanja v predoru, saj 
mu sistem samodejno javi morebitne izredne dogodke. / Foto: Gorazd Kavčič

Drugo predorsko cev 
bodo začeli graditi leta 
2016, zgrajena pa 
mora biti do leta 2019. 

Urša Peternel

Meteorna voda na cesti
Občinski svetnik Vinko Lav
tižar je posredoval pobudo, 
da se Družbo Republike Slo
venije za ceste (DRSC) opo
zori na stanje meteorne 
vode na cestišču, ki ob ve
čjih nalivih zastaja ob robni
kih na cestišču, in sicer na 
območju od restavracije 
Ejga do sodišča in oboje
stransko od nepremičnin 
Šuvak do Čufarja. Kot so od
govorili na Občini Jesenice, 
so pobudo svetnika posredo
vali na DRSC, ta pa je v do
pisu z dne 8. 1. 2014 nave
dla, da je bil dne 23. 12. 2013 
s strani njihovega nadzorne
ga inženirja in dan po obil
nejšem deževju opravljen 
terenski ogled. Ob ogledu so 
ugotovili, da na navedenih 
lokacijah državne ceste voda 
na cesti ne zastaja in da sis

tem odvodnjavanja dobro 
deluje.

stanje cest po 
prekopavanju
Občinski svetnik Vinko Lav
tižar je posredoval tudi mne
nje, da so ceste v mestu v 
slabem stanju in da se zave
da, da glede na trenutno sta
nje večjih posegov ni mogo
če pričakovati. Je pa dal po
budo, da se poostri nadzor 
na izvajalci gradbenih del, ki 
zadevajo prekope cest, in da 
se zagotovi, da se po tovr
stnih posegih stanje cest po
vrne v prejšnje stanje oziro
ma da se dela kvalitetno iz
vedejo.
Odgovor Občine Jesenice: 
"Občina v času obravnave 
vloge, torej še pred samo iz
vedbo gradbenih del, v pro
jektnih pogojih ali v soglas
ju za prekope cest zaveže 
investitorja del, da je dolžan 
upoštevati smernice in grad

bene ter ostale tehnične nor
mative in standarde s podro
čja gradnje cest in varnosti 
cestnega prometa. Prav tako 
je investitor dolžan o začet
ku in zaključku gradbenih 
del obvestiti soglasodajalca, 
vendar je to obveščanje v 
praksi pomanjkljivo, zato 
bomo v bodoče nadzoru nad 
tovrstnimi posegi posvetili 
še večjo pozornost. Kontrolo 
nad izvedenimi deli opravlja 
izvajalec rednega vzdrževa
nja cest in MIR."

Pogorišče stare žage
Občinska svetnica Ljudmi
la Ilenič je ponovno opozo
rila na pogorišče žage na 
Plavžu (nasproti Visoke 
šole za zdravstveno nego). 
"Prosim in tudi pričaku
jem, da bodo občinski 
pravniki strnili voljo, pred
vsem pa znanje, in pripe
ljali zadevo do konca – do 
rušenja in saniranja pogo

rišča ter poškodovanih 
objektov. Morda bi lahko k 
rešitvi prispevali tudi 
ustrezni inšpektorji," je 
menila Ileničeva.
Odgovor so pripravili na od
delku za okolje in prostor: 
"V zvezi s pogoriščem ozi
roma propadajočim objek
tom žage na Plavžu je 
Minis trstvo za infrastruktu
ro in prostor, Inšpektorat 
Republike Slovenije za pro
met, energetiko in prostor 
dne 31. 7. 2013, v zadevi Ne
varne gradnje izdal odločbo 
o odstranitvi navedenega 
objekta. Predmetna odločba 
je že postala izvršljiva. Uve
den je že tudi izvršilni po
stopek – dne 5. 12. 2013 je 
bil izdan sklep o dovolitvi 
izvršbe, ki pa zaradi vlože
ne pritožbe še ni postal 
pravnomočen."

Vprašanja in pobude 
občinskih svetnikov

OČES NA AM BU LAN TA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663

www.optika-mesec.com
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Predhodne prijave na učno delavnico: 041 455 541
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Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 24. januarja 2014

Bratko Škrlj se je za vedno poslovil od nas. Odšel je častni 
občan Jesenic, ki je v pravem pomenu te besede živel in 
užival življenje meščana in prispeval, da je življenje na 
trdih železarskih Jesenicah teklo tudi v skladu z meščanski
mi normami, ki tako velikemu in megalomansko usmerje
nemu mestu kljub enoznačni tradiciji tudi pripadajo. 
S prijatelji v intelektualnih krogih je oblikoval marsikatero 
pikro in kritično misel, povezano z današnjim časom in 
razmerami, ki vsakodnevno pritiskajo na nas. Generacija, 
ki ji je pripadal, je doživela veliko družbenih sprememb in 
poznala tudi pasti, ki jih te spremembe prinašajo s seboj. 
Njegova kritična misel je bogatila naša spoznanja in posta
la popotnica mnogim generacijam v času njegove plodne in 
ustvarjalne pedagoške kariere. To je začel na Osnovni šoli 
Koroška Bela, nadaljeval na Osnovni šoli Prežihovega 
Voranca na Jesenicah, na Gimnaziji Jesenice in na Srednji 
gostinski šoli na Bledu. Na Gimnaziji Jesenice je poučeval 
slovenski in ruski jezik. Leta 1969 je bil imenovan za rav
natelja Gimnazije Jesenice in leta 1983 za ravnatelja Go
stinske šole na Bledu. Bil je ustanovitelj dveh pedagoških 
oddelkov na Gimnaziji Jesenice in ustanovitelj Srednje eko
nomske šole na Jesenicah. 
Bratko Škrlj ni bil človek, ki bi se v življenju dolgočasil. 
Poleg poklica je v svoji ustvarjalnosti posegal tudi na druga 
področja. Bil je aktiven tako na kulturnem kot tudi na dru
žbenopolitičnem področju. Med uspehi je potrebno omeni
ti njegovo vlogo v Kulturni skupnosti Jesenice, ko je bila v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obnovljena Liznjekova 
domačija v sedanji občini Kranjska Gora. 
Na družbenopolitičnem področju je bil dolgo vrsto let pred
sednik Združenja borcev in udeležencev NOB, ki združuje 
borce občin Zgornje Gorenjske, in s tem nadaljeval tradicijo 
svojih predhodnikov. Pomagal pa je tudi drugače, saj se je 
vedno srčno in prijazno odzval vsem vabilom za lektorira
nje, prevajanje ter pisanje strokovnih in zgodovinskih tek
stov. Tudi njegovi dijaki vseh generacij še danes cenijo zna
nje, ki so ga dobili od Bratka Škrlja, in s ponosom omenjajo 
njegovo ustvarjalno pedagoško delo. Dal jim je znanje in 
kar je še bolj pomembno, človeške vrednote, ki so v današ
njih časih še posebno dragocene. Profesorja Škrlja se spomi
njajo kot izjemnega učitelja, ki jim je s svojimi  iskrivimi, 
kritičnimi in duhovitimi razlagami znal približati literatu
ro, vzbuditi zanimanje zanjo in jih vzgojiti v kritične bral
ce.
Za vsa ta prizadevanja in angažiranost je Bratko Škrlj k 
različnim žlahtnim priznanjem v letu 2004 prejel tudi naj
višje priznanje občine Jesenice. Občina mu je podelila 
naziv častni občan občine Jesenice.
Ni je večje bolečine, kot takrat, ko moraš pokopati svojega 
bližnjega, moža, očeta, brata. A če je pokojnik tako široka 
osebnost, kot je bil Bratko Škrlj, je bolečina njegovih doma
čih tudi bolečina vseh nas.
Ko se danes poslavljamo od častnega občana Bratka Škrlja, 
se poslavljamo od človeka, ki je svoje življenje živel odgovor
no v korist skupnosti, se razdajal na področjih, kjer je bil 
potreben kritičen glas, in ob vsem znal tudi živeti in uživa
ti v čudežu življenja, ki nam je dano. 
Spomin na častnega meščana bo živel v vseh ljudeh, ki se jih 
je na takšen ali drugačen način dotaknil. In naj ponovim 
besede pesnice Neže Maurer: Ko je vse dokončano, se zače
nja mirna in neskončna svoboda, ko lahko za vedno odideš. 

Občina Jesenice

IN MEMORIAM

Bratko 
Škrlj 
(1929–2014)

Andraž Sodja

Po požaru, ki je petega janu-
arja ponoči prizadel opušče-
no zgradbo nekdanjega 
Delavskega doma oziroma 
Gostilne pri Jelenu, so se 
med Jeseničani pojavila šte-
vilna ugibanja in zgražanja 
nad stanjem te stavbe. 
Lastnik zgradbe je jeseniško 
podjetje Antus, ki je Delav-
ski dom z namenom širitve 
dejavnosti kupilo leta 2010 
in tudi načrtovalo obnovo, 
vendar do te še ni prišlo. Kot 
je povedal direktor Antusa 
Jože Grubar, se njihovi 
načrti od leta 2010 niso v 
ničemer spremenili. Obno-
va doma in širitev tako še 
vedno ostaja v njihovih načr-
tih, tudi zaradi pereče pros-
torske stiske. O terminskem 
načrtu obnove ne želijo 
govoriti zaradi vseh neznank 
v gospodarstvu: “Prenove se 
bomo lotili takoj, ko bodo 
gospodarski kazalci spet 
pozitivni in bo ocena tvega-
nja za to investicijo razum-
ska. O datumih ta trenutek 
seveda ni mogoče govoriti. 
Kot vam je dobro znano, je v 
"deželi Kranjski" ta trenutek 
vse preveč neznank,” je 
povedal Grubar. 
Celovita prenova doma, ki 
bo po Grubarjevih besedah 
v bistvu novogradnja, bi jih 
po okvirnih ocenah namreč 

stala okoli milijona evrov. 
Na podlagi statičnega pre-
gleda objekta so strokovnja-
ki namreč ugotovili, da 
ohranjanje obstoječih zuna-
njih sten ni mogoče, kar je 
ena izmed zahtev zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
Tedanji način gradnje nam-
reč ne ustreza sodobnim 
zahtevam za protipotresno 
gradnjo: “Potem je tu še 
vprašanje dotrajanosti ope-

ke, ki se že vsaj dve desetle-
tji napaja z deževnico. Kljub 
vsemu verjamemo, da bomo 
z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine našli skupni 
jezik in objekt na novo zgra-
dili tako, da bo zadovoljil 
tako želje in zahteve po 
ohranjanju nekdanjega 
izgleda (fasade) kot tudi 
naše potrebe po modernem 
in funkcionalnem poslov-
nem objektu.” 

Kot zaključuje direktor 
Antusa, je zaradi izredno 
hitrega ukrepanja gasilcev, 
tako poklicnih GARS Jeseni-
ce kot prostovoljnih PGD 
Jesenice, škoda na objektu 
majhna: “Glede na to, da je 
objekt v katastrofalnem sta-
nju, lahko rečemo, da škoda 
ni nastala. Najpomembneje 
je, da nihče ni bil poškodo-
van in ni prišlo do poškodb 
na drugih objektih."

Delavski dom 
nameravajo oživiti
Jeseniško podjetje Antus še ni obupalo nad propadajočim delavskim domom. Prenovo je za zdaj 
ustavilo preveliko tveganje v času gospodarske krize, a ostaja v dolgoročnih načrtih.

Delavski dom je bil takoj po požaru vir zgražanja in ugibanj na spletnih družbenih omrežjih.

Andraž Sodja

Nekaj tednov so ob Cesti 
železarjev pod gasilnim 
domom ležali veliki oglasni 
panoji, ki so razburjali obča-
ne. Jeseničan, ki se dnevno 
vozi mimo, je dejal: ”Že tako 
imamo preveč tega onesna-
ževanja z reklamami ob ces-
tah, potem pa še takole leži-
jo na tleh.” Pojavila pa so se 
tudi številna ugibanja, čemu 
postavitev panojev traja tako 
dolgo, med drugim so tako 
nekateri ugibali, da je razlog 
v neurejenih zemljiških raz-
merjih, saj naj bi bila parce-
la, kjer so načrtovani panoji, 
v lasti nekdanje železarne. 
Kot so pojasnili na podjetju 
Amicus, ki postavlja omen-
jene panoje, je zaplet popol-
noma tehnične narave, in 
sicer so bili temelji reklam-
nih panojev postavljeni pre-

blizu komunalne infrastruk-
ture. Po informacijah direk-
torja Amicusa Primoža 

Kapusa so se uspešno dogo-
vorili za rešitev: “Zato smo 
dva panoja skupaj s temelji 

odstranili, dva panoja pre-
stavili, enega pa postavili na 
drugi mikrolokaciji.”

Panoje so morali prestaviti
Jeseničane so razburjali oglasni panoji ob Cesti železarjev med Jesenicami in Slovenskim Javornikom, 
ki so več tednov ležali na tleh, o vzrokih za to pa so se pojavila tudi številna ugibanja.

Zdaj so postavili tri panoje.

Urša Peternel

Družba Harsco Minerali je 
na Agencijo RS za okolje 
podala vlogo za okoljevarstve-

no soglasje za povečanje koli-
čine predelave žlindre s seda-
njih 49.000 ton na 302.400 
ton letno. Kot je pojasnil dire-
ktor Harsca Minerali Andrej 
Begelj, bodo večji obseg pre-
delave opravljali v obstoječem 
proizvodnem obratu tako, da 
bo naprava obratovala večje 
število obratovalnih ur v letu.  
Občani lahko do 20. februarja  
podajo pripombe na Upravni 
enoti Jesenice ali na Agenciji 
RS za okolje, kjer je na voljo 
tudi vsa dokumentacija.

Harsco za več predelave

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663

www.optika-mesec.com
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Urša Peternel

V zadnjih letih številni deli 
Jesenic dobivajo novo, lepšo 
podobo. Starejši večstano-
vanjski objekti so tako dobili 
nove fasade, po zaslugi kate-
rih se zaradi toplotne izola-
cije zmanjšajo računi za 
ogrevanje, hkrati pa prispe-
vajo tudi k lepšemu izgledu 
mesta. K temu je – poleg 
sredstev eko sklada – zago-

tovo v veliki meri prispeval 
tudi ukrep Občine Jesenice, 
ki zadnjih nekaj let name-
nja del proračunskih sred-
stev za energetsko sanacijo 
stavb v obliki nepovratnih 
sredstev. Tudi v letu 2014 
bo s tem nadaljevala, v pro-
računu je zagotovljenih 110 
tisoč evrov. Ena od sosesk, v 
katerih so v zadnjih nekaj 
letih dobili nove fasade in 
lepšo zunanjo podobo, je 

območje od Titove 70 do 76, 
to je pet večstanovanjskih 
objektov pred zdravstvenim 
domom v KS Mirka Roglja 
Petka. Vseh pet blokov že 
ima novo fasado – dela na 
zadnjem v teh dneh dokon-
čujejo, posebej pohvalno pa 
je, da so poskrbeli tudi za 
enoten izgled balkonov. Ne-
kateri lastniki so se odločili, 
da bodo balkone pustili od-
prte, drugi pa so izbrali za-

prto, zastekljeno izvedbo, a 
zunanji videz vseh je eno-
ten. Za piko na i k lepši so-
seski so stanovalci pobarvali 
tudi garaže, dogovarjajo pa 
se tudi, da bi pri ekološkem 
otoku dobili luč javne raz-
svetljave. Stanovalci so po-
nosni na svojo sosesko in 
kot je dejal Željko Jakelič, 
eden od stanovalcev, zdaj ži-
vijo v "zagotovo najlepši je-
seniški soseski ...".

Ponosni na svojo sosesko
Ena od jeseniških sosesk, ki je v zadnjem času dobila novo, lepšo podobo, je območje od Titove 70 
do 76 v KS Mirka Roglja Petka.

Vseh pet blokov je v zadnjih nekaj letih dobilo nove fasade, pri zadnjem dela dokončujejo v teh dneh.

Janko Rabič

Nova predsednica KS Plani-
na pod Golico Martina Ra-
zingar je povedala, da se 
uresničevanje planov in za-
stavljenih nalog nadaljuje, 
med člani sveta je volja za 
delo in da skupaj z vsemi 
krajani naredijo več za na-
predek na različnih podro-
čjih. Zagotovo je bila na 
prejšnjih lokalnih volitvah 
pravilna usmeritev, da je 
svet v sedanji postavi zelo 
pomlajen. Čeprav gre za 
manjšo krajevno skupnost z 
okoli 480 prebivalci v nase-
ljih Plavški Rovt, Prihodi in 
Planina pod Golico, to ni 
ovira za dobro delo in dobro-
bit vseh prebivalcev. Nova 
predsednica je polna opti-
mizma in ga želi prenesti na 
vse krajane. 
"Smo složni in držimo sku-
paj. To se kaže iz dneva v 
dan. Več veselja in volje 
nam zagotovo prinašajo po-

membne pridobitve. To so 
predvsem večje investicije, 
ki jih izvaja Občina Jeseni-
ce. Gre za prvi del obnovlje-
ne glavne ceste, nova parki-
rišča in večnamenski objekt 
skupaj z gasilskim domom. 
Tam so novi prostori za kra-
jevno skupnost. Večji pro-
stor je namenjen za sestan-
ke, prireditve, delavnice in 
druženja. Želimo, da ga ko-
risti čim več krajanov, saj je 
namenjen njim. 
Aktualni problemi seveda 
ostajajo naprej. Še naprej so 
to preostali deli dotrajanih 
cest, kanalizacija in vodo-
vod. Voda v naših krajih je 
slaba. Upamo, da se bo tudi 
tukaj vse kmalu le prema-
knilo na bolje. 
V novo leto 2014 smo stopili 
z novimi izzivi, veseli bomo 
novih dosežkov. Poudariti 
moram dobro sodelovanje 
med vsemi društvi in organi-
zacijami. Skupaj in enotno 
bomo zagotovo dosegli več."

Martina Razingar se zavze-
ma, da krajani korajžno 
opozorijo na težave in po-
manjkljivosti, ki jih zaznajo 
ali opazijo. Sporočijo naj jih 
na sedež krajevne skupnosti 
ali se osebno oglasijo. Sku-

šali jih bodo čim preje rešiti. 
Kar ne bo v njihovi pristoj-
nosti, bodo posredovali na-
prej strokovnim službam 
Občine Jesenice. Vedno so 
dobrodošle nove pobude in 
predlogi. 

Nova predsednica sveta 
krajevne skupnosti
Po odstopu Borisa Kitka iz osebnih razlogov so za novo predsednico sveta krajevne skupnosti  
Planina pod Golico izvolili dosedanjo podpredsednico Martino Razingar.

Martina Razingar je po odstopu Borisa Kitka nova 
predsednica KS Planina pod Golico.

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi četrtega od-
stavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list 
RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 
69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 
36/13 in 51/13) in drugega odstavka 58. člena Zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v 
nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstve-
nega soglasja za poseg: povečanje količine predelave nenevar-
nih odpadkov – žlindre iz proizvodnje jekla, nosilcu posega Har-
sco Minerali d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v 
nadaljevanju: stranka), ki ga zastopa poslovodja Vanderlinden 
Bart Marguerite Albert Michel, njega pa po pooblastilu zastopa 
podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljub-
ljana, ki ga zastopa direktor Jorg Jurij Hodalič, z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM  
OBVEŠČA JAVNOST

1.  da je stranka z vlogo, prejeto dne 3. 10. 2013, zaprosila 
Agencijo Republike Slovenije za okolje za izdajo okoljevar-
stvenega soglasja za poseg: povečanje količine predelave 
nenevarnih odpadkov – žlindre iz proizvodnje jekla, na zem-
ljiščih z naslednjimi parc. št.: del 736/7, 376/2, del 376/3, 
376/4, del 397/12, del 398/1, del 398/5, 734, 735, 
736/7, vsa k.o. Koroška Bela;

2.  da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 11. 
Drugi posegi – b.5 Priloge II v povezavi s 4. členom Uredbe 
o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 
95/11 in 20/13 – v nadaljevanju: Uredba) treba pridobiti 
okoljevarstveno soglasje;

3.  da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojna Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;

4.  da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča 
obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premože-
nje ljudi, določeno v poglavju 7 in v prilogi 1 Poročila o vpli-
vih nameravanega posega na okolje;

5   da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji 
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, 
dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa 
je dostopna tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slo-
venije za okolje, na spletnem naslovu:

  http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vpli-
vov%20na%20okolje/Okoljevarstveno%20soglasje/
Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/;

6.  da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način 
na državnem portalu e-uprava; na oglasnih deskah Upravne 
enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice, in 
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ter v 
svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije Republike 
Slovenije za okolje in Občine Jesenice;

7.  da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstve-
nega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevar-
stvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek 
odločitve o okoljevarstvenem soglasju, zagotovljen

od 22. 1. 2014 do 20. 2. 2014
na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in 
prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, 
Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice (soba št. 220), 

in sicer:
ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
sreda: od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petek: od 8.00 do 13.00 ure;

8.  da se lahko mnenja in pripombe v roku iz 7. točke javnega 
naznanila:

•  vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka 
predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za 
okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, Cesta 
železarjev 6 a, 4270 Jesenice (soba št. 220) ali

•  posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za 
okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval 
samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in 
v roku, kot izhaja iz 8. točke javnega naznanila.

Skladno s 64. členom ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na obmo-
čju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve oko-
lja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno pre-
bivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevla-
dne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, 
da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter 
zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udele-
ženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor 
menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega inte-
resa in če v roku iz tretjega odstavka 58. člena ZVO-1 vložijo 
zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega so-
glasja. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba 
v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predlo-
žiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Mag. Inga Turk,
direktorica Urada za varstvo okolja in narave
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V sklopu razstave Delu čast in oblast v Kosovi graščini je na 
ogled tudi Rogovo kolo, tako imenovana mala petka, ki so ji 
ponekod rekli tudi dirkal© c ... Takšnih koles danes ni več 
videti na cesti, malokdo pa ve, da so bila narejena iz ploče-
vine, ki so jo izdelovali v hladni valjarni Bela. Mala petka na 
sliki je iz leta 1983 in jo hrani dr. Marko Mugerli, avtor raz-
stave v Kosovi graščini. Kot se spominja, je kolo dobil za 
prvo spričevalo, obstajala pa je tudi večja izvedba – desetka, 
ki pa si jo je s spričevalom "prislužil" njegov starejši brat ...

Rogova mala petka

Rogova mala petka je izdelana iz pločevine, narejene v 
hladni valjarni Bela.

Urša Peternel

V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je še do konca meseca na 
ogled zanimiva razstava z 
naslovom Delu čast in oblast, 
na kateri predstavljajo način 
dela v predelovalnih obratih 
nekdanje železarne in življe-
nje železarjev in njihovih dru-
žin v šestdesetih in sedemde-
setih letih prejšnjega stoletja. 
Ob tem so se v Gornjesav-
skem muzeju Jesenice odloči-
li za pestro spremljevalno 
dogajanje. Tako avtor razstave 
dr. Marko Mugerli omogoča 
strokovno vodenje po razstavi, 
v sklopu katerega predstavi 
industrijsko dobo konec 19. 
stoletja, ko je bila zgrajena 
jeseniška železarna, čas prve 
in druge svetovne vojne ter 
življenje in delo jeseniških 
železarjev v drugi polovici 20. 
stoletja. Pri tem obiskovalci 
lahko poslušajo gramofonske 
plošče, si ogledajo projekcijo 
fotografij iz obratov in stano-
vanjskih naselij ali pa doku-
mentarne filme o jeseniški 
železarni. 
V sklopu razstave so pripravili 
tudi delavnico Spremembe v 
času, na kateri lahko udele-
ženci prizorom iz sedanjosti 
poiščejo prizore iz preteklosti. 
Na starih fotografijah poiščejo 
določen detajl, vratnemu pod-
boju najdejo manjkajoči del, 

iz velikih kock sestavijo pri-
zor iz preteklosti ... Na ogled 
pa sta tudi dve lutkovni seriji 
iz sedemdese tih let, Kljukče-
ve dogodivščine in Zverinice 
iz Rezije. Generacije, ki so 
jih po (črno-beli) televiziji 
gledale pred desetletji, tako 
lahko obudijo spomine na 
svoje otroštvo, hkrati pa lah-
ko svojim otrokom pokaže-
jo, kako drugačne od današ-
njih so bile risanke za otroke 
nekoč ...

Kot je povedala direktorica 
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice Irena Lačen Benedičič, 
so ogled razstave s strokov-
nim vodenjem in udeležbo 
na delavnici ponudili tako 
osnovnim kot srednjim 
šolam, ogled pa je zanimiv 
tudi za individualne obisko-
valce. Medtem ko si starši ali 
stari starši ogledujejo razsta-
vo, otroci lahko sodelujejo na 
delavnici ali pa si ogledajo 
lutkovni seriji.

V sklopu razstave pa so v janu-
arju pripravili tudi tri četrtkova 
srečanja železarjev, nekoč 
zaposlenih v predelovalnih 
obratih. Z njimi se je dr. Mar-
ko Mugerli pogovarjal o nači-
nu dela v teh obratih in o živ-
ljenju v tistih časih. Pogovor 
so v muzeju tudi snemali, 
tako da zgodbe o načinu dela 
in številne zanimivosti iz tis-
tega obdobja ne bodo šle v 
pozabo, ampak bodo ohranje-
ne v muzejskem arhivu.

Srečanja železarjev  
ob razstavi
V sklopu razstave Delu čast in oblast v Kosovi graščini poteka pestro spremljevalno dogajanje, od 
srečanj železarjev, ogleda lutkovnih serij iz sedemdesetih let do strokovnega vodenja po razstavi.

Dva nekdanja železarja Franci Papler in Pavel Dimitrov sta v pogovoru z dr. Markom 
Mugerlijem obudila spomine na delo v obratu vratnih podbojev.

Andraž Sodja

V razstavnem salonu dolin-
skih likovnikov Dolik na 
Jesenicah so minuli petek 

odprli slikarsko razstavo 
umetnic Natalije Žitnik 
Metaj, Janke Kus, Meri Tiš-
ler, Nade Komič in Milke 
Jug, članic Medobčinskega 

društva slepih in slabovid-
nih Kranj. To je že trinajsta 
skupinska razstava umetni-
kov iz tega društva, ki so se 
prvič zbrali jeseni 2008, 

delujejo pa pod mentors-
tvom Marjete Žohar. 
Slikarka Janka Kus je pove-
dala: “Naš svet ni nič druga-
čen, če ga ne vidimo, ga pa 
čutimo. Slikamo večinoma 
po predlogah, ki jih lahko 
pogledamo zelo od blizu, 
nekateri uporabljajo tudi 
povečevalna stekla in druge 
pripomočke. Jaz imam še 
dobro vidno polje, nekateri 
vidijo kot skozi tunel, temu 
primerni pa so tudi umetni-
ški izdelki.”
Kot je še dodala mentorica 
Marjeta Žohar, jo je bilo 
dela s slabovidnimi umetni-
ki sprva kar nekoliko strah. 
Članice so začele s šivanjem 
lutk, a so zelo hitro napredo-
vale tudi skozi druge likovne 
tehnike. Sodelovale pa so 
tudi že na več mednarodnih 
razstavah predvsem v Italiji, 
kjer so bile pred kratkim tri 
ponovno izbrane za razsta-
vo. Razstava v Doliku bo na 
ogled do 11. februarja.

Slabovidne umetnice navdušile
V razstavnem salonu Dolik so minuli petek odprli likovno razstavo slikark članic Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Kranj.

Umetniški pogled slabovidnih umetnic Društva slepih in slabovidnih Kranj. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 25 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le
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V knjigi je zbranih 

deset resničnih 

zgodb iz Slovenije, 

ki jim je z metodo 

postavitve družine 

uspelo rešiti 

družinske ali osebne 

težave.

Pričevanja dajejo 

upanje slehernemu, 

ki se je znašel v 

težkih življenjskih 

okoliščinah ali nanj 

pritiskajo občutja, ki 

jim ne pozna izvora. 

Knjiga se bere lahkotno, bralca vzpodbuja 
k razmišljanju in odpira skrita pota duše.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.
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Matjaž Klemenc

Preteklo leto si zaključila z 
naslovom državne prvakinje. 
Kako si videla ti to tekmo? 
"Čez celo leto so bile tekme, 
zaključna pa je bila v Kra-
nju. Seštevek petih tekem 
mi je prinesel naslov držav-
ne prvakinje med cicibanka-
mi. Če sem iskrena, na za-
četku sezone nisem pričako-
vala, da bom dosegla tako 
velik uspeh. Po tihem sem 
pričakovala, da se mi mogo-
če uspe uvrstiti na stopnič-
ke. Je pa res, bolj ko je šlo 
proti zadnji tekmi v Kranju, 
večje želje so bile v meni po 
visoki uvrstitvi."

Imaš pred tekmami kaj tre-
me?
"Trema je pri meni kar priso-
tna. Pojavi se tako pred tekmo 
kot tudi tedaj, ko sem že v ste-
ni. Bolj ko je tekma pomemb-
na, večjo tremo imam." 

Je naslov državne prvakinje 
tvoj največji uspeh do sedaj?
"Naslov državne prvakinje je 
sigurno moj največji uspeh 
do sedaj. Pred tem je bila 
zmaga v zahodni ligi in tu bi 
dodala še kakšno manjšo 
zmago."

Kakšna je konkurenca v tvo-
ji starostni kategoriji?
"Konkurenca prihaja iz cele 
Slovenije. Smo dokaj enako-
vredne, saj prva trojica niko-
li ni ista."

Kdaj si se spoznala s pleza-
njem?
"Plezati sem začela pri še-
stih letih, zanj pa sem se od-
ločila iz dveh razlogov. Pred 

menoj je plezal že starejši 
brat Domen, drugi razlog pa 
je ta, da je telovadnica, kjer 
je plezalna stena, zelo blizu 
mojemu domu. V tem špor-
tu sem se res našla in z veli-
kim veseljem hodim tako na 
treninge kot na tekme."

Je bilo na začetku kaj stra-
hu?
"Na začetku je bil strah kar 
prisoten. Na enem od trenin-
gov me je trenerka potegnila 
do vrha stene, kjer sem vide-
la, da zgoraj ni nič posebne-
ga, in strah je minil."

Imate na Jesenicah dobre 
pogoje za trening?
"Kar se tiče samega trenin-
ga, je v redu. Glede na stene 
na posameznih tekmah, pa 
je naša stena prenizka. Za 
samo učenje, za začetnika, 
pa je zelo primerna."

Kdo so trenerji, ki so te 
sprem ljali na plezalni poti?
"Začela sem pri Poloni Ko-
bentar, nadaljevala pri Mate-
ji Košir, danes pa me k delu 
priganjata Tjaša Kosič in Po-
lona Kobentar." 

Se spominjaš svoje prve tek-
me?
"Prve tekme se dobro spo-
minjam. Bila je hitrostna 
tekma, za Zahodno regijo, v 
Ljubljani. V spominu mi je 
ostala predvsem zato, ker 
mi je uspelo zmagati. To mi 
je dalo še večji zagon za na-
prej."

Plezaš na umetni steni. Ti je 
všeč tudi plezanje na narav-
nih stenah?
"Plezamo tudi na naravnih 
stenah v bližnji okolici. Se 
pa tudi zgodi, da gremo ple-
zat kam v tujino. Če imam 

izbiro plezanje, mi je bolj 
všeč umetna stena."

Kje vse doma si tekmovala?
"V Sloveniji sem tekmovala v 
Kranju, Ljubljani, Radovljici, 
Slovenski Bistrici, Tržiču. Ško-
fja Loki, Grosuplju. Izven Slo-
venije sem tekmovala v Italiji, 
Avstriji in na Hrvaškem."

Katere so tvoje prednosti, 
katere so tvoje slabosti?
"Sem vztrajna, trmasta. 
Manjka mi »kilometrine« v 
steni in tekem, da se zne-
bim treme."

Kolikokrat na teden treni-
raš?
"Na teden imam štiri trenin-
ge, ob koncu tedna pa so na 
sporedu tekme ali pa se za 
cel dan odpravimo v kakšno 
plezališče."

Kako izgleda tvoj trening??
"Na začetku delamo vaje za 
moč, za kondicijo, raztezne 
vaje. Največji poudarek pa je 
na plezanju." 

Kako usklajuješ šolo in ple-
zanje?
"Šolo in trening poizkušam 
čim bolj uskladiti, kar mi-
slim, da mi kar uspeva. Ko 
pridem iz šole, se učim, na-
redim naloge. Če mi kaj osta-
ne,  dokončam po treningu." 

Kaj si želiš v prihodnosti do-
seči v plezanju?
"Želim si kakšne zmage v av-
strijski ligi, ki je odprtega 
tipa. Ob tem si želim biti 
uspešna še naprej na držav-
nih prvenstvih, kar mi mogo-
če odpre vrata v državno re-
prezentanco."

Državna prvakinja  
v plezanju
Jana Ravnik, 11-letnica z Jesenic, članica Športno plezalnega odseka Jesenice (ŠPO Jesenice),  
je konec lanskega leta v kategoriji cicibank na državnem prvenstvu v športnem plezanju osvojila 
naslov državne prvakinje.

Jana Ravnik,  članica Športno plezalnega odseka Jesenice

Matjaž Klemenc

Z zadnjimi tremi tekmami 
so hokejisti Teama Jesenic 
zaključili redni del v INL 
ligi. Tri kola pred koncem so 
gostovali pri ekipi Eppa in 
tekmo izgubili s 3 : 0. Bolj 
so bili uspešni prejšnji vi-
kend. V soboto so igrali pri 
ekipi Kalern in tekmo dobili 
z 2 : 5 z zadetki Manfrede, 
Rajsarja, Sodje, Brusa in 
Dolinška. V nedeljo je bilo 
na sporedu najbližje gosto-
vanje, pri ekipi MK Bled. 
Sobotni uspeh so nadgradili 

še z eno zmago. Sosedski 
derbi so dobili s 5 : 8. Za 
»železarje« so v polno zadeli 
Berlisk 2, Dolinšek 2, Brus, 
Stan, Sefič, Zajšek. Tekma 
je bila za Jeseničane zgolj 
prestižnega pomena, saj je 
bilo že pred tekmo jasno, da 
ne morejo ne višje ne nižje 
od osmega mesta. V osem-
indvajsetih tekmah so Jese-
ničani osvojili 47 točk. Pet-
najst tekem so dobili, enajst 
so jih izgubili, eno tekmo so 
izgubili po podaljšku, eno 
pa po kazenskih strelih. 
Razlika v zadetkih je bila 113 

: 74. Sistem je postavljen 
tako, da se prvih pet ekip po 
rednem delu direktno uvrsti 
v končnico. V to se uvrstita 
še prvouvrščeni ekipi iz 
dveh skupin. Jeseničani so 
padli v skupino s Feldkirch-
nom, Meranom, Triglavom 
in Celjem. Z naštetimi tek-
meci se bodo pomerili po 
enkrat doma in v gosteh. 
Osmega tekmeca iz končni-
ce bomo dobili v tekmi dru-
gouvrščenih ekip iz obeh 
skupin. Jeseničani so v tek-
mah za uvrstitev v končnico 
doslej s Feldkirchnom in 

Meranom dvakrat izgubili. 
Od obeh slovenskih tekme-
cev pa so bili boljši, in to v 
obeh srečanjih. Triglav so 
premagali s 7 : 1 in s 3 : 2; 
Celje pa s 6 : 4 in  s 7 : 1. 
»Malo sem že delal analizo 
prvega dela. Igra je bila do-
bra skozi ves redni del. Žal 
smo glede na igro osvojili 
premalo točk. Na nekaj go-
stovanjih bi lahko več iztr-
žili, kot na koncu smo. Če 
pogledam lestvico, se kar 
nekaj dobrih ekip ni uvrsti-
lo v končnico. Za končnico 
bodo še kar težki boji. Na 
srečo je sistem lige tako na-
rejen, da imamo kljub 
temu, da se nismo uvrstili v 
končnico, še popravni izpit. 
Za to, da pridemo v to konč-
nico, bomo naredili vse,« so 
bile po zadnji tekmi na Ble-
du besede trenerja Gorazda 
Reklja. 

V boj za končnico
Hokejisti Teama Jesenic so po rednem delu v INL ligi na osmem mestu. 
Končnico si bodo skušali zagotoviti v doigravanju.

Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu 
Mladi Jesenice kljub stal-
nim finančnim težavam in 
skromni pozornosti širše 
športne javnosti nadaljujejo 
z odličnimi rezultati. Za ta 
šport se navdušujejo pred-
vsem dekleta, v vseh selekci-
jah jih trenira in nastopa 
okoli 120. Novo leto 2014 so 
z velikim mednarodnim 
uspehom začele kadetinje. 
Na turnirju v Innsbrucku v 
Avstriji, kjer je nastopilo 16 
ekip iz evropskih držav in 
Združenih držav Amerike, 
so najprej v predtekmova-
njih premagale vse naspro-
tnice. V finalu so z 2 : 1 pre-
magale ekipo nemškega Ba-
yerna in zasluženo osvojile 
prvo mesto. Pio Blažič so 

razglasili za najboljšo igral-
ko turnirja. Jeseniške kade-
tinje so pod vodstvom tre-
nerke Tanje Božinović na-
stopile v postavi: Pia Blažič, 
Nina Čuk, Manca Rotar, 
Taja Tučen, Mojca Klinar, 
Alja Jerala, Lea Crnkič, Neža 
Pirc, Metka Sajovic, Marina 
Čančar in Anja Zorman. To 
je že drugi uspeh kadetinj, 
saj so na tem turnirju prvič 
zmagale leta 2012. 
Ostale mlajše selekcije Od-
bojkarskega kluba Mladi Je-
senice nadaljujejo z nastopi 
na domačih prvenstvih in 
tekmovanjih. Mladinke so 
na polfinalnem turnirju v 
Mariboru premagale vse na-
sprotnice in se uvrstile v fe-
bruarski finale, kjer bo nji-
hov glavni cilj osvojitev na-
slova državnih prvakinj. 

Zmagovalke 
kadetskega turnirja 

Kadetinje Jesenic po zmagi na turnirju v Innsbrucku

V Lendavi je potekal prvi judo turnir v letošnjem letu, na 
katerem je nastopilo 293 judoistov iz devetintridesetih klu-
bov iz petih držav. Uspešno so nastopili tudi judoisti in ju-
doistke sekcije Partizan Jesenice. Zmagala je Kati Ambrožič, 
na drugo stopničko sta stopili Nuša Ambrožič in Janja Ra-
zingar, peto mesto sta osvojila Luka Ambrožič in Mark Kli-
nar. Sedmi je bil Jernej Razingar.

Zmaga Kati Ambrožič

Na ledeni ploskvi v dvorani Podmežakla na Jesenicah so 12. 
januarja s četrtim krogom zaključili moštveno državno pr-
venstvo v kegljanju na ledu. Sodelovale so ekipe iz Rateč, 
Maribora, z Bleda in iz Jesenic. Naslov prvaka je osvojila 
ekipa Turbo Hit Jesenice v postavi Borut Berčič, Dušan 
Mandeljc, Ivan Piber, Milan Lindič in Zoran Kramar. Člani 
ekipe, tokrat v nekoliko spremenjeni postavi, so še enkrat 
potrdili primat najboljših v državi in so pravi rekorderji po 
številu osvojenih naslovov prvakov. Druga je bila ekipa Tro-
meja Rateče-Planica in tretja ekipa Murka Bled. 

Ekipa Turbo Hit ostaja nepremagljiva

V 11. kolu je košarkarska ekipa Plinstal Jesenice gostovala v 
Medvodah. Po izenačeni prvi četrtini (17 : 16) so gostitelji 
drugo četrtino odigrali bolje in na odmor odšli s prednostjo 
31 : 23. Po odmoru so se Jeseničani vrnili v igro, dobili tretjo 
četrtino in se v zadnji del podali le z dvema točkama zao-
stanka (41 : 39). Žal jim ni uspel dokončni preobrat. Medvo-
de so na koncu tekmo dobile z rezultatom 59 : 53. Strelci za 
Jesenice: Mat. Hudobivnik 10, Branc 6, Mar. Hudobivnik 6, 
Starič 6, Džamastagič 6, Domevščik 5, Sfiligoj 4, Matučec 4, 
D. Pehadžič 4, Ajderič 2. Nič bolje se jim ni godilo na doma-
či tekmi z Globusom. Jeseničani so slabo začeli tekmo in v 
prvi četrtini že zaostajali za 12 točk (9:21). V nadaljevanju 
sta bila tekmeca izenačena. Končni rezultat je bil 62:73. 
Strelci za Jesenice: Domevščik 15, Mat. Hudobivnik 11, Branc 
10, Matučec 8, Sfiligoj 6, D. Pehadžič 6, Starič 3, Džamasta-
gič 2, B. Pehadžič 1.  Na vrhu lestvice je ekipa Globusa z 20 
točkami. Jeseničani so s 14 točkami šesti.

Poraz v gosteh in doma
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Jeseniška občina je bila znana 
po tem, da je za kulturo, šport 
in dediščino skrbela na samo-
svoj način. Pri tem je imela 
veliko vlogo nekdanja železar-
na, ki je organizacijsko in 
predvsem finančno pomagala 
številnim organizacijam. 
Brez železarne si ni bilo moč 
zamisliti skoraj nobene kul-
turne (pa tudi druge) inštitu-
cije v občini. Železarna je 
finančno in delno organiza-
cijsko podpirala poleg šport-
nih, izobraževalnih, humani-
tarnih in drugih dejavnosti 
tudi gledališko in glasbeno 
dejavnost (Gledališče Tone 
Čufar in Pihalni orkester 
jeseniških železarjev), raz-
stavno dejavnost (Likovni 
klub Dolik), informacijsko in 
založniško dejavnost (Žele-
zar, Zbornik Jeklo in ljudje) 
in bolj ali manj uspešno skr-
bela za kulturno dediščino 
(Tehniški muzej Železarne 
Jesenice). 
Tehniški muzej Železarne 
Jesenice je že v petdesetih 
letih začel zbirati in urejati 
kulturno dediščino iz bližnje 
in daljne okolice. S sedežem 
v Bucelleni-Ruardovi grašči-
ni je poleg dediščine s podro-
čja rudarstva in železarstva 
zbiral in ohranjal tudi ostali-

ne z ostalih področij (arheo-
logije, etnologije, umetnost-
ne zgodovine, numizmatike, 
geologije, paleontologije in 
drugih), pomagal pa tudi pri 
delni ali celoviti obnovi spo-
meniško zaščitenih objektov 
(Bucelleni-Ruardova grašči-
na, Kosova graščina itd.). V 
petdesetih letih 20. stoletja je 
tako v pritličju že uredil stal-
no razstavo.
Toda čas je tekel, spremenila 
se je vloga železarne, muzeja, 
pa tudi Stare Save. V začetku 
devetdesetih let je muzej 
dobil novo organizacijsko 
obliko občinskega zavoda. S 
pomočjo občine in predvsem 
norveškega denarnega sklada 
je bil leta 2008 obnovljen trg 
in več objektov (kasarna, kol-
pern, obzidje plavža in pudlo-
vke), tako da je Stara Sava 
postala svojevrstno kulturno 
in družabno zbirališče. 
Ruardova graščina (fužinski 
dvorec) pa je vedno bolj pro-
padal. Kljub temu da je ena 
najstarejših ohranjenih stavb 
na Jesenicah, po drugi svetov-
ni vojni ni bila deležna večje 
pozornosti. S Kosovo grašči-
no na Jesenicah in z že podr-
tima graščinama na Plavžu 
ter Javorniku (podrta 1959) je 
graščina spadala v sklop štirih 

fužinskih dvorcev, ki so priča-
li o razvoju kraja. V prvi polo-
vici 16. stoletja jo je zgradil 
Bernard Bucelleni, doma iz 
Bergama v Furlaniji, ko je 
dobil dovoljenje cesarja, da ob 
Savi zgradi plavž, fužinske 
naprave in graščino. Bucelle-
niji so bili lastniki fužin in 
dvorca kar 239 let. Takrat so 
fužine kupili belgijski Ruardi, 
ki so dali že nekoliko opešani 
proizvodnji železa nov zagon. 
V drugi polovici 18. stoletja je 
graščina dobila baročno 
podobo. Ohranila se je letnica 
(1831) z inicialama (LR – Leo-
pold Ruard) na severnem 

portalu, ki naj bi pričala o eni 
od obnov graščine. Vendar je 
letnica nezanesljiva, saj je po 
mnenju dr. Ivana Stoparja 
(Grajske stavbe v Sloveniji, 
1996) portal že na prvi pogled 
mlajši od fasade. 
Ko so Ruardi leta 1871 prodali 
fužine in graščino Kranjski 
industrijski družbi, je stavba 
počasi začela izgubljati svojo 
prvotno vlogo, vlogo sedeža 
fužin. V njej so uredili stano-
vanja za nameščence in 
delav ce, na kar še danes spo-
minjajo prostori v prvem nad-
stropju zahodnega dela in na 
podstrešju. 

Tehniški muzej Železarne 
Jesenice, ki je domoval v 
graščini več kot trideset let, 
je prostore prilagodil svoji 
dejavnosti. Pritličje je skoraj 
v celoti namenil stalni raz-
stavi, zgornje prostore pa 
spremenil v pisarne, knjiž-
nico in depoje. Kljub neka-
terim poskusom, da bi graš-
čino obnovili v celoti, pa je 
muzeju uspelo obnoviti le 
fasado, razstavne in pisarni-
ške prostore, del stopnišča, 
druga polovica stavbe in 
njen reprezentančni del – 
dvoramno stopnišče v prvo 
nadstropje z reprezentanč-
no avlo, pa je ostal nezaklju-
čen in praktično nedostopen 
za javnost. 
Ko je v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja v graščini 
dobil sedež Muzej Jesenice 
(kasneje preimenovan v 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce), so bila na graščini oprav-
ljena le delna popravila (pop-
ravilo in delna obnova stre-
he, ureditev ogrevanja, poso-
dobitev razstavnih prosto-
rov, spomeniško-varstvene 
sondažne raziskave itd.), v 
celoti pa je graščina ostala 
taka kot pred petdesetimi 
leti in še vedno čaka na celo-
vito obnovo. (se nadaljuje)

Problemi arhitekturne dediščine
Bucelleni-Ruardova graščina (fužinarski dvorec) na Stari Savi

V prejšnjem članku sem 
pisala o obdarovanju, ki naj 
ne bi bilo zgolj »kupovanje« 
daril, pač pa dejanje pozor-
nosti, moralna podpora ali 
delovna pomoč oslabelim, 
šibkim in pomoči potreb-
nim. Obdarovanje je lahko 
prijazen pozdrav, blagoslov 
ali zahvala. Obdarovanje je 
lahko igra z otroci, družba 
osamljenim in darovanje 
stvari, ki jih ne potrebuje-
mo. Kar dajemo, to dobiva-
mo, ali kar nameniš druge-
mu, nameniš sebi, saj se vse 
povrne. To so stara spozna-
nja in izkušnje, ki jih potrju-
jejo dejstva moderne fizike, 
ki govorijo o valovanju naj-
manjših delcev, ki nam z 
našimi čutili niso vidni. 
Poenostavljeno bi lahko 
rekli, da smo del vrtečega 
oz. valujočega polja, kjer se 
vse neprestano giblje. Tudi 
naše misli se neprestano 
gibljejo in kreirajo svet, ki 
ga vidimo. Stvarstvo je 
ustvarjeno na način, da pre-
ko teh valovanj zazna vsa 
naša dejanja, misli in bese-
de. To pomeni, da nas tako 
uči, saj nam vrača našo last-
no sliko. To, kar mislimo, 
govorimo ali delamo, se 
nam na neki način povrne. 
Torej je modro, da delujemo 
v smeri ljubezni, spoštovan-
ja in dobrote. 
V vesolju vladajo zakoni, ki 
so večni in nespremenljivi 

in kar je najlepše: naravna 
zakonodaja ne pozna izjem, 
je enaka za nas vse. Stare 
tradicionalne medicine so 
odkrivale naravne zakonito-
sti, ki delujejo v človeku in 
naravi. Odkrivale so lastno-
sti, ki se dajo opaziti in za-
znati z našimi čutili, zato 
niso potrebovali dragih labo-
ratorijev in diagnostičnih 
naprav. Odkrili so čudovite 
metode odkrivanja bolezni 
oziroma diagnostike. V ajur-
vedi in kitajski tradicionalni 
medicini zavzemata glavno 
vlogo pri določanju vira 
težav v človeku diagnoza 
jezika in diagnoza pulza. 
Obenem ajurvedski zdrav-
nik opazuje bolnikovo polt, 
barvo oči, je pozoren na 
način njegovega gibanja in 
ga temeljito izpraša o kako-
vosti njegovega blata in seča 
in pri ženski o kvaliteti, bar-
vi in kakovosti njene mens-
trualne krvi, torej preveri, 
kakšni so izločki. Po tem 
lahko sklepa, ali se procesi v 
telesu odvijajo pravilno ali 
ne. Vsi ti zunanji znaki veli-
ko povedo o stanju v telesu. 
In prav to je dodana vred-
nost starih znanj. Ko se člo-
vek opazuje, lahko sam za-
zna blaga neravnotežja in 
jih lahko zelo preprosto 
odpravi s spremembami 
načina življenja, hranjenja, 
vadbe in načina gledanja na 
življenje. V šolah ajurvede 

in na vseh naših druženjih 
prepletamo ta stara znanja s 
sodobnimi spoznanji in jih 
združujemo oz. dopolnjuje-
mo. Tako se učimo, kako 
odpravljati manjša neravno-
težja. To je največja modrost 
vsakodnevnega življenja. Če 
malih neravnotežij ne aku-
muliramo, do večjih sploh 
ne pride in tako bi se večino-
ma in na enostaven način 
lahko izognili težkim in kro-
ničnim boleznim. To isto 
sedaj izvaja tudi sodobna 
medicinska znanost, saj 
daje čedalje večji poudarek 
preventivi. Veliko lažje je 
preprečiti neravnotežje 
(bolezen), kot ga zdraviti. 
Eden največjih utemeljitel-
jev ajurvedske medicine, 
modrec in splošni zdravnik 
Charaka je v zborniku tek-
stov Charaka Samhita že 
1000 let pred našim štetjem 
izjavil: 
»Znanje pacienta je pomem-
bnejše od znanja zdravnika. 
Uspešen ajurvedski zdrav-
nik ni tisti, ki ozdravi večino 
pacientov, pač pa zdravnik, 
ki nauči paciente, da se sami 
ozdravijo.«
Le kako se lahko ozdravimo 
sami? Stvar je popolnoma 
preprosta. Upoštevamo 
naravne zakone in delujemo 
v skladu z njimi. Bolezen je 
znak, da kršimo naravno 
zakonodajo in nas opozarja, 
da delamo nekaj narobe. 

Seveda je bolezen lahko po-
sledica poškodbe ali je priro-
jena oz. podedovana, vendar 
princip ostaja isti. Sledimo 
temu, kar prinaša zdravje, 
in v vsakem primeru se 
bomo počutili bolje in imeli 
več energije.
O zdravem načinu življenja 
pišejo že vsi časopisi in prav 
je, da nas na to opozarjajo. 
Vendar zdrav življenjski 
slog od nas terja najprej, da 
se spoznamo, da ugotovi-
mo, kakšno energijsko kon-
stitucijo imamo, in potem 
hrano, vadbo, način življen-
ja in sproščanja prilagodimo 
tej konstituciji. Velika ugo-
tovitev starih medicin je, da 
ljudje energijsko nismo ena-
ki. To vidi vsak od nas že na 
prvi pogled: tudi na zunaj 
smo si zelo različni. Naša 
koža je na primer lahko: 
gladka, groba, razpokana, 
rjavkasta, bela, rdečkasta ali 
rumenkasta, debela, tanka, 
voljna, suha, občutljiva na 
sonce itd. Imamo različne 
barve, kvalitete, mastnosti 
las, imamo različne zobe: 
sivkaste, belkaste, rumenka-
ste, enakomerne, neenako-
merne, velike, manjše, raz-
lična telesa: enakomerna, 
suhljata, močna, šibka itd. 
Nekateri imajo veliko notra-
njega ognja (vročine) in jih 
ta ogenj notranje lahko izži-
ga, jim povzroča vnetja. 
Drugi ga imajo premalo in 

imajo zaradi tega po večini 
slabo prebavo in jih stalno 
zebe. Nekateri imajo proble-
me s preveliko količino vode 
v telesu (ti, mimogrede, ne 
smejo piti veliko vode), dru-
gi so izsušeni, imajo suhe 
sluznice in se morajo nepre-
stano vlažiti in oljiti ter piti 
veliko tekočine. Smo kot 
rastline, nekaterim ustreza 
vročina, drugim ne, nekate-
re moramo zalivati vsak 
dan, druge vsake 14 dni, 
nekatere so občutljive na 
prepih in mraz, druge ne. 
Če opazujemo naravo in lju-
di, je najprej, kar opazimo, 
velika raznolikost. Vse to je 
združila v svojih spoznanjih 
ajurvedska znanost, oprede-
lila ljudi po njihovih lastno-
stih in jim predpisala dolo-
čeno hrano, zelišča, barve, 
vonje, kristale, način vadbe, 
način umirjanja. Vse to 
bomo spoznavali v nadalje-
vanju. 
Če se želite bolj natančno 
spoznati, ugotoviti svoje las-
tnosti oz. energijsko konsti-
tucijo in se na podlagi nje 
uskladiti z naravnimi zako-
ni, smo vam z veseljem na 
voljo. Več o našem delu si 
lahko preberete na naši 
internetni strani ali na Face-
book profilu Društva Prvi 
Korak. Seveda pa je lahko 
vaš prvi korak k spremem-
bam tudi osebni pogovor oz. 
svetovanje.

Naravna zakonodaja

Andreja Koprivec, 
ajurvedska svetovalka 
in učiteljica 
sprostitvenih tehnik

Tone Konobelj, 
upokojeni muzejski 
dokumentalist
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Urša Peternel

Jesenice so dobile novega 
loto milijonarja. V nedelj-
skem žrebanju lota Loterije 
Slovenije je namreč sedmico, 
vredno kar 2.886.714,15 evra, 
zadel nekdo, ki je loterijski li-
stek kupil na Jesenicah, na 
prodajnem mestu Loterije 
Slovenije na Cesti Cirila Tav-
čarja 8 na Plavžu. Za listič je 
odštel tri evre in zadel sedmi-
co, vredno skoraj tri milijone 
evrov, je povedala Mateja Sla-
mnik z Loterije Slovenije. 
Zmagovalna kombinacija se 
glasi 2, 5, 8, 24, 27, 36 in 37. 
Novi milijonar bo moral pla-
čati petnajstodstotni davek na 
loterijske dobitke, ki se ga bo 
razveselila občina, v kateri 
ima stalno prebivališče. Če je 
torej doma na Jesenicah, bo 
proračun Občine Jesenice bo-
gatejši kar za 433 tisoč evrov. 
Vprašali smo Ines Dvoršak iz 
kabineta jeseniškega župana, 
za kakšne namene bi Občina 
porabila omenjeno vsoto, če 
bi se seveda izkazalo, da je do-
bitnik doma na Jesenicah. "V 
kolikor bi se izkazalo, da je 
srečnež res Jeseničan, bi bil 
to zelo dobrodošel prihodek v 

občinski proračun. Nepriča-
kovani denar bi v prvi vrsti 
porabili za pokrivanje finanč-
nih učinkov uveljavitve davka 
na nepremičnine, za pokriva-
nje manjše realizacije kapital-
skih prihodkov glede na oce-
njene, eventuelno pa tudi za 
zmanjšanje samega zadolže-
vanja Občine. Seveda pa je 
najprej treba ugotoviti, ali je 

dobitnik res Jeseničan, zato o 
konkretnejših načrtih ne raz-
mišljamo, dokler to ne bo 
ugotovljeno. V vsakem pri-
meru pa dobitniku iskreno 
čestitamo," je povedala Dvor-
šakova. V jeseniški občinski 
proračun se sicer vsako leto iz 
naslova davka na igre na sre-
čo nateče okrog deset tisoč 
evrov.

Sicer pa bo jeseniški dobitnik 
kljub plačilu davka še vedno 
prejel 2,45 milijona evrov. Kot 
je povedala Mateja Slamnik, 
denar izplačajo v treh delov-
nih dneh od žrebanja, torej je 
na voljo od minule srede na-
prej. Ali je srečni dobitnik 
že prišel ponj, pa do zaključ-
ka redakcije še nismo izve-
deli.

Loto milijonar je listič 
kupil na Jesenicah
Srečni dobitnik je loterijski listek, za katerega je plačal tri evre in jih zadel skoraj tri milijone, vplačal  
v poslovalnici Loterije Slovenije na Cesti Cirila Tavčarja na Plavžu.

Srečna poslovalnica Loterije Slovenije na Plavžu / Foto: Andraž Sodja

Janko Rabič

Na prvem srečanju z znani-
mi ljudmi iz domačega oko-
lja pri Društvu upokojencev 
Jesenice v letu 2014 so bili 
gostje voditeljice Albine Ser-
šen člani družine Muhar s 
Slovenskega Javornika. Starša 
Romana in Peter sta v klepetu 
odstirala tančice iz družinske-
ga življenja. Že v osnovni šoli 
sta se poznala, kasneje sta to 
nadgradila in se znašla na 
skupni življenjski poti. Ro-
mana je profesorica telesne 
vzgoje na Osnovni šoli Koro-
ška Bela, Peter je samostojni 
podjetnik v družinskem pod-
jetju Acron. Po Petrovi strani 
je Muharjeva družina znana 
po glasbenih udejstvovanjih. 
Tako oče kot sin, oba sta Pe-
tra, sta člana Pihalnega orke-
stra Jesenice- Kranjska Gora. 
Romana in Peter sta ponosna 
na velike športne uspehe 
obeh sinov, ki sta se odločila 
za kariero v atletski disciplini 
met kopja. 21-letni Jaka in 
17-letni Matija imata že vrsto 
vrhunskih dosežkov na naj-
večjih domačih in mednaro-

dnih tekmovanjih in sta izre-
dno perspektivna tekmovalca 
z velikimi cilji za naprej. Jaka 
šport sedaj združuje z študi-
jem na univerzi v Virginiji v 
Združenih državah Ameri-
ke, po njegovih stopinjah želi 

tudi brat Matija. Vedno ne 
gre vse po načrtih, so vzponi 
in padci, odrekanja, vendar 
je bilo iz besed vseh moč iz-
luščiti, da vse odlikujejo lepi 
družinski odnosi in druge 
vrednote, kot so delo, spošto-

vanje in pomoč. Na vpraša-
nje, kaj je za njih družinska 
sreča, so odgovorili, da so to 
trenutki, ki jih lahko ob šte-
vilnih obveznostih preživijo 
skupaj in si privoščijo prije-
ten in sproščen izlet. 

Harmonija v družini Muhar
Gostje družabnega večera v Društvu upokojencev Jesenice so bili člani družine Muhar: oče Peter, 
mama Romana in sinova Jaka in Matija, oba uspešna športnika.

Člani družine Muhar v klepetu z Albino Seršen

Janko Rabič

Članice sekcije ročnih del 
pri Kulturnem društvu Vint-
gar na Blejski Dobravi s svo-
jo dejavnostjo že sedem let 
bogatijo ljubiteljsko ustvar-

jalnost v krajevni skupnosti. 
Na začetku je bilo v sekciji le 
nekaj članic, zanimanje pa 
je bilo kmalu vse večje. Iz-
delke, v katere je vpetega ve-
liko dela, volje in znanja, 
vsako leto decembra ob pra-
zniku svetega Štefana pred-
stavijo širši javnosti na raz-
stavi v dvorani kulturnega in 
gasilskega doma na Blejski 
Dobravi. Vodja sekcije Ta-
tjana Srpčič se skupaj z vse-
mi članicami veseli zavzeto-
sti pri delu in napredka pri 
ustvarjanju izdelkov. 

"Sedaj nas je že dvajset čla-
nic, domačink z Blejske Do-
brave. Zanimanje za delo je 
veliko, sekcija se je pomla-
dila. Delamo v različnih 
tehnikah, kot so vezenje, 
kvačkanje in klekljanje, iz-

delujemo gobeline. Ker ni-
mamo mentorice, se učimo 
ena od druge, izmenjujemo 
izkušnje in pridobivamo 
znanje. Pri tem ne gre le za 
delo, veliko nam pomeni 
skupno druženje. Naše raz-
stave so vedno dobro obi-
skane, na odprtjih je včasih 
dvorana kar premajhna za 
vse obiskovalce. Vesele smo 
dobrega sodelovanja z vrt-
cem in šolo, pri pripravi 
kulturnih programov pa 
nam je dragocena pomoč 
Štefi Muhar.“

Ustvarjalno delo  
in druženje 
Na Blejski Dobravi deluje sekcija ročnih del,  
ki jo obiskujejo zavzete članice.

C. železarjev 14, Jesenice
tel.: 04/586-12-11
e-pošta: siviljstvocastello@gmail.com

Delovni čas:
pon.–pet.: 8.–18. ure
sobota: 8–12. ure

Šivanje po meri  
in popravila
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Delovni čas:
pon.–pet.: 8.–18. ure
sobota: 8–12. ure

in popravila

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.

Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896

e.pošta: as.suhamontaza@jesenice.net

 FASADERSTVO 
vgradnja toplotne izolacije 

(eko subvencija)
 mansarde

 predelne stene
 spuščeni stropi
 stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi
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Otroci s težavami v senzorni 
integraciji ne morejo odkri-
vati svojega okolja na enak 
način kot ostali otroci ali pa 
dražljajev niso sposobni 
ustrezno obdelati. So deni-
mo preobčutljivi za zvoke, 
vonje, dotike, imajo strah 
pred dvignjenostjo od tal, 
pred guganjem ... Soba sed-
mih čutov je zato opremlje-
na z različnimi pripomočki, 
ki jim bodo pomagali pri 

premagovanju teh težav. Kot 
je povedal ravnatelj šole 
Gregor Skumavc, bodo s 
sobo sedmih čutov dopolnili 
strokovno delo; gre za indi-
vidualne vaje (v sobi sta 
naenkrat lahko največ dva 
otroka), s katerimi želijo 
okrepiti in razvijati čute, kot 
so vid, sluh, tip, voh, okus, 
ravnotežje in zavedanje last-
nega telesa. Med pripomoč-

ki so denimo slušni trening, 
taktilni diski (spodbujajo 
tipni sistem), piramida – 
vestibulator (krepi ravnotež-
ni sistem), ravnotežnostna 
deska, ravnotežnostni čevlji, 
bazen z žogicami, tipalna 
stena, plesna vreča, komplet 

za prepoznavanje vonjev, 
slušni spomin ... Nekaj pri-
pomočkov so kupili v tujini, 
denimo v Ameriki in Nem-
čiji, nekaj pa izdelali sami; 
po besedah ravnatelja pa 
bodo v prihodnje opremo še 
dopolnjevali, bodisi s pripo-

močki, ki jih bodo izdelali 
sami, bodisi s takšnimi, ki 
jih bodo kupili.
Sobo so uredili v pritličju 
šole, kjer je včasih deloval 
VDC, okrog štiri tisoč evrov 
za ureditev pa so prispevali 
donatorji Kozli 99, Rotary 
club Bled in bencinski servi-
si Petrola Hrušica sever, 
Hrušica jug in Cesta žele-
zarjev.
V šoli imajo že nekaj let ure-
jeno tudi multisenzorno 
sobo, ki je namenjena zlasti 
umirjanju, lažji koncentra-
ciji in učenju z vsemi čuti.

Soba sedmih čutov  
za premagovanje težav
V Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice so uredili sobo sedmih čutov, ki je namenjena otrokom  
s težavami v tako imenovani senzorni integraciji. 

Trak sta v imenu donatorjev prerezala Egon Kepic iz ekipe Kozli 99 in Boris Bregant  
iz Rotary cluba Bled. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob odprtju je zapel dekliški pevski zbor šole.Piramida krepi ravnotežnostni sistem.

Bazen z žogicami je odličen pripomoček za aktivno igro otrok 
in ima terapevtske učinke na osebe s posebnimi potrebami.

Taktilni diski omogočajo prepoznavanje različnih površin  
s tipom, uporabljajo se z zavezanimi očmi.

Ravnatelj Gregor Skumavc

Optika Mesec Vida Mi hel čič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice

OČES NA AM BU LAN TA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663

www.optika-mesec.com

Otroci z motnjo obdelave senzornih podatkov 
potrebujejo posebno okolje, ki jim omogoča 
odkrivanje, premikanje, plezanje, guganje in 
druge intenzivne vnose dražljajev, na katere se 
možgani naučijo ustrezno reagirati.

Dijaki Srednje šole Jesenice so tudi v tem šolskem letu 
dejavni na različnih področjih. Tako so na državnem tek-
movanju iz znanja o sladkorni bolezni v Sežani dijaki Luci-
ja Odar, Žiga Tavčar in Alan Halilović, ki so tekmovali pod 
mentorstvom Petre Alič, prejeli srebrno priznanje. Dijaki-
nja Petra Kejžar je na mednarodnem tekmovanju v šahu v 
kategoriji žensk dosegla tretje mesto. Katarina Praprotnik, 
dijakinja 4. letnika predšolske vzgoje, ki obiskuje ure petja 
pri Editi Garčević Koželj na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana, pa se je v mesecu decembru udeležila 
mednarodnega pevskega tekmovanja Lazar Jovanović v 
Beogradu. S tremi skladbami ob klavirski spremljavi je 
med 31 dekleti dosegla bronasto priznanje. Dijakinji Anja 
Peternelj in Saira Ribič sta na likovnem tečaju Zveze delov-
nih invalidov Slovenije prejeli nagrado. Na področnem tek-
movanju v malem nogometu pa so dijaki pod vodstvom 
Bojana Bruna v predtekmovalni skupini dosegli prvo mes-
to in se uvrstili v finalni turnir. 

Uspehi dijakov Srednje šole Jesenice
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11 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic.Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Prikupen zemljevid 
lahko obesite v otroško 
sobico. Na njem je na 
zabaven, a poučen 
način prikazana 
Slovenija in tipične 
značilnosti določenega 
kraja. Otroci bodo 
z ogledi zemljevida 
dobili občutek za 
orientacijo in lokacijo 
slovenskih pokrajin, 
rek in mest. Zemljevid 
je izdalo podjetje 
Kartografija d.o.o.

Redna cena 
zemljevida je 8,10 EUR.  

Če zemljevid kupite 
ali naročite na 

Gorenjskem glasu,  
je cena le 

6
EUR
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Zgornjesavska dolina je v 
preteklosti dala številne 
uspešne športnike, mnogi 
med njimi so se udeležili 
tudi olimpijskih iger, kar so 
še danes sanje vsakega 
uspešnega športnika. Eden 
od takšnih uspešnih olim-
pijcev je bil tudi Jože Knific 
(1915–2001) s Slovenskega 
Javornika, ki je sodeloval na 
prvi povojni olimpijadi leta 
1948 v Sant Moritzu. Takrat 

je s štirinajstim mestom v 
teku na smučeh na petdeset 
kilometrov dosegel najboljši 
rezultat v moški olimpijski 
reprezentanci Jugoslavije. 
Ob bližajočih se letošnjih 
olimpijskih igrah v Sočiju so 
Knifičevi svojci obudili spo-
mine na tega uspešnega 
športnika. "V življenju mu 
je šport veliko pomenil. Ve-
liko se je ukvarjal tudi z no-
gometom in atletiko, bil je 
celo vratar pri jeseniških ho-
kejistih. Zelo rad se je spo-
minjal tudi svoje težke mla-
dosti, pa življenja med parti-
zani, kjer so ga klicali za 
Pepija, kar je ostal celo ži-
vljenje. Lepe spomine je 
imel tudi na sodelovanje v 
pihalnih godbah, kjer sicer 
ni bil glavni, vendar brez 
njega tudi ni šlo. V njegovi 
družini so bili vsi glasbeni-
ki, njegovi bratje in oče. S 
športom se je začel ukvarjati 
že zelo zgodaj. Spominja se, 
da se je najprej drsal s cokla-
mi, kasneje je za smučanje 
uporabljal doge od sodov. 
Za smučarski tek, s katerim 
se je največ ukvarjal, pa je 
dolgo uporabljal kar doma 

narejene smuči. Leta 1940 
je postal državni prvak v 
smučarskih tekih. Leta 1941 
je kot rezervist na služenju v 
starojugoslovanski vojski so-
deloval v Cortini na svetov-
nem smučarskem prven-
stvu, kjer je v štafeti dosegel 
šesto mesto. Bil je tudi smu-
čarski skakalec. Prvič je sko-
čil s smučmi, ko mu je bilo 
petnajst let, in sicer na 
25-metrski skakalnici," je 
spomine obudila snaha 
Neda Knific. Vrhunec nje-

gove športne poti pa je bila 
udeležba na olimpijskih 
igrah leta 1948 v švicarskem 
Sant Moritzu, kjer je v teku 
na smučeh na petdeset kilo-
metrov dosegel najboljši 
moški rezultat po drugi sve-
tovni vojni, in sicer štirinaj-
sto mesto. V štafeti 4 x 10 
km pa so dosegli deveto me-
sto; v ekipi so bili še Tone 
Razinger, Matevž Kordež in 
Tone Pogačnik.
Po zaključku tekmovalne 
športne kariere se je preiz-
kusil tudi kot trener mlajše 
generacije tekačev. Tako se 
je kot trener leta 1956 udele-
žil še ene olimpijade, in si-
cer v Cortini d© Ampezzo.
Po upokojitvi in vse do sta-
rosti osemdesetih let je ostal 
ljubiteljski športnik, zato ne 
preseneča podatek, da je na 
smučeh pretekel kar 300 ti-
soč kilometrov.
Umrl je leta 2001. "V letu 
2015 bo stoletnica njegovega 
rojstva in pripravljamo večjo 
izdajo njegovih dosežkov, 
ker smo našli tudi dnevnik 
njegovih treningov v letu 
olimpijskih iger 1948," je še 
povedala Neda Knific.

Spomini na 
olimpijca
Javorničan Jože Knific je leta 1948 sodeloval na 
prvih povojnih olimpijskih igrah v Sant Moritzu 
in v teku na smučeh na petdeset kilometrov 
dosegel štirinajsto mesto. Kot trener pa je 
sodeloval tudi na olimpijskih igrah leta 1956  
v Cortini.

Jože Knific - Pepi je v svojem življenju na smučeh pretekel 
kar 300 tisoč kilometrov. 

Andraž Sodja

Kako se je začelo tvoje delo z 
ognjem?
"Začelo se je z viteško skupi-
no Gašperja Lambergarja, s 
katerimi smo pripravljali 
sred njeveške predstave s ple-
si in mečevanjem. Kmalu 
zatem sem začela sodelovati 
s čarovnikom Magic Brane-
tom. Nekako sem hotela 
združiti vse skupaj in Brane 
mi je našel učiteljico, ki me 
je naučila požiranja ognja. 
Bruhanja ognja pa sem se 
naučila sama, s pomočjo in-
terneta. Hotela sem malo po-
pestriti predstave, to je bil 
razlog, zakaj sem se začela 
ukvarjati s tem. Vedno pa 
sem bila takšna, da sem bila 
pripravljena marsikaj posku-
siti."

Kako zahtevno je takšna 
predstava z ognjem?
"Nevarnost opeklin imaš ve-
dno v glavi, kar je tudi do-
bro, saj si tako bolj previden. 
Ko sem prvič poskusila pož-
reti ogenj in ugasniti to ba-
klo, je bil občutek čuden in 
sem se kar malo bala. Ko 
enkrat vidiš, da s pravilnim 
pristopom in previdnostjo 
ni tako težko, pa strah mine. 

Požiranje ognja se mi zdi 
zahtevnejše, saj imaš ogenj 
v stiku s telesom in se je tež-
je prepričati, da to storiš, 
bruhanje pa izgleda bolj 
atraktivno za gledalce. Ob-
čutki pa so posebni, saj 
sploh pri bruhanju ognja 
čutiš udar vročine, to pa ču-
tijo tudi gledalci." 

Koliko vaje je potrebno?
"Pred prvim nastopom sem 
vadila kar več kot mesec dni 
in to vsak dan. Pomembno 
je, da dobiš tisti pravi obču-
tek. Vsakič sproti, ko nasto-
paš, ugotoviš kaj novega, 
kako narediti večji ogenj, 
kako ga drugam usmeriti, 
nato pa je potrebno vse sku-

paj še uskladiti z glasbo in 
plesnimi gibi. Potem so tu še 
ognjeni poiji, ki jih vrtiš, ti pa 
potrebujejo največ treninga."

Kaj je najtežje?
"Najtežji je nastop na pro-
stem v vetru. Najraje nasto-
pam v velikih dvoranah, kjer 
nevarnost vetra ni tako veli-
ka, sicer se moraš vseskozi 
prilagajati vetru in se obra-
čati v njegovi smeri, sicer 
tvegaš, da ogenj dobiš nazaj 
v obraz. Če te veter ujame 
nepripravljenega, se ti hitro 
lahko kaj zgodi."

Je nevarno?
"Na prvem nastopu sem se 
malo opekla. Vadila sem no-
tri, nastop pa je bil na pro-
stem in me je presenetil ve-
ter, tako sem se opekla po 
bradi. To pa je bilo tudi za-
dnjič, da sem se poškodova-

la. Nevarnost predstavljajo 
tudi snovi, ki jih uporablja-
mo za bruhanje ognja, te lah-
ko vdihneš in pride do po-
škodb pljuč oziroma pljučni-
ce. Je kar nevarno, vendarle 
gre za ogenj, zato je potreb-
no precej previdnosti."

Kaj uporabljate za bruhanje 
in požiranje ognja?
"Za bruhanje ognja uporab-
ljamo tekoči vosek. Boljši je 
tisti nedišeči, ker ima dišeči 
zanič okus. Več priprav je 
potrebnih za požiranje 
ognja, kjer je potrebno pra-
vilno pripraviti bakle. To mi 
povprečno vzame okoli pol 
ure. Priprave trajajo dlje kot 
sam nastop."

Ni vas prav veliko, ki bi se 
ukvarjali s tem?
"Res je. Poznam še tri ali šti-
ri, ki se ukvarjajo s tem, ve-

činoma pa so vsi iz Gorenj-
ske. Tudi po skupinah se ne 
ukvarjajo s tem. Mogoče je 
vzrok za to tudi v strahu 
pred ognjem, Jeseničani pa 
se ukvarjamo s takimi stvar-
mi zato, ker imajo Jesenice 
vsi za nekaj čudnega in se 
hočemo Jeseničani vseskozi 
dokazovati. Zato imamo na 
Jesenicah toliko posebnih in 
uspešnih ljudi."

Si kdaj razmišljala, da bi 
svoje znanje prenesla na-
prej?
"Niti ne, čeprav so me že 
spraševali, če bi jih naučila, a 
se še nisem odločila za to. 
Tudi tveganje je veliko, saj 
mladoletnih ne bi upala učiti. 
Učenci morajo biti takšni, da 
jim lahko dopoveš, kako in 
kaj, so pa bile pobude za orga-
nizacijo delavnic. Zaenkrat 
sem naučila samo sestro." 

Dekle, ki bruha ogenj
Jeseničanka Katja Kobentar se že več kot desetletje ukvarja z ognjenimi predstavami požiranja  
in bruhanja ognja, ki navdušujejo obiskovalce prireditev. Nastopala je že po vsej Sloveniji  
in v sosednjih državah.

Ognjeni šov je pripravila tudi na shodu parkeljnov decembra v Ratečah. / Foto: Gorazd Kavčič

Sodeluje tudi z jeseniškim gledališčem, s sestro sta popestrili zadnje Čufarjeve  
dneve. / Foto: Urša Peternel

Katja zase pravi, da je  
od nekdaj pripravljena 
poskušati nove (nore)  
stvari ... / Foto: Urša Peternel
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Urša Peternel

"Razstava je prikaz utrin-
kov s košarkarskega prven-
stva na Jesenicah, ki je 
dodobra razgibal mesto in 
mu vtisnil pomemben 
pečat na športnem področ-
ju. Motivi so bili izbrani iz 
množice posnetkov in tvori-
jo govoreče pare slik, kjer 
vsak par fotografij prikazu-
je prvenstvo s posebnega 
zornega kota. Vse predstav-
ljene fotografije zaradi 
omejenosti prostora v zelo 
skoncentrirani obliki kaže-
jo na velikost spektakla, ki 
je neponovljiv v športni 
zgodovini Jesenic." S temi 
besedami je avtor Vitomir 
Pretnar pospremil fotograf-
sko razstavo, ki ji je dal 
naslov Basket po basketu in 
ki je še do 11. februarja na 
ogled v fotogaleriji Foto-
grafskega društva Jesenice 
v avli jeseniškega gledališ-
ča. Pretnar se predstavlja s 
serijo fotografij, ki so nasta-
le na lanskem evropskem 
prvenstvu v košarki, ki so 
ga gostile Jesenice. Po bese-
dah mojstra fotografije 
Janija Novaka so razstavlje-
ne fotografije zanimiv zgo-
dovinski dokument za 
generacije, ki tega velikega 
dogodka niso videle v živo. 
Vitomir Pretnar je sicer po 
Novakovih besedah pose-
ben fotograf, ki je v prvih 
fotografskih letih presene-
čal s fotografijami koncer-
tov, z železarsko motiviko 

in serijo tehtnic. Kasneje se 
je bolj posvečal zgodbam, 
med katerimi je bolj pozna-
na tista o Delavski ulici, 
dokumentarni fotografiji z 
motivi iz nekdanje železar-
ne, zanimiva je tudi serija 
fotografij na temo umešče-
nosti posebnih ljudi v razli-
čne ambiente, denimo zna-
nih jeseniških dvojčkov 
Husa in Hasa. Pretnar je 
sicer dolgoletni član Foto-
grafskega društva Jesenice, 
po besedah Marije Heberle 
Perat se je kalil ob fotograf-
skih mojstrih, kot so bili 
Andrej Prešeren, Andrej 
Malenšek, Jaka Čop ...  

Basket po basketu
V fotogaleriji v avli jeseniškega gledališča so na ogled fotografije Vitomirja Pretnarja Basket  
po basketu, ki so nastale na lanskem evropskem prvenstvu v košarki na Jesenicah.

Urša Peternel

Do konca meseca bo v raz-
stavnem salonu DPD Svo-
boda na Slovenskem Javor-
niku na ogled razstava foto-
grafij avtorja Saše Valjavca, 
člana Fotokluba Jesenice, z 
naslovom Pokrajina. Na 
ogled je izbor 34 fotografij, 
ki so nastale v zadnjih petih 
letih na potepanjih po skri-
tih kotičkih Slovenije, vse 
od Primorske do Triglava. 
Poleg fotografij pokrajine v 
vseh letnih časih, posnetih 
ob različnih svetlobah, deni-
mo tik pred nevihto, je avtor 
v razstavo vključil tudi nekaj 
fotografij živali ter serijo 
črno-belih fotografij. Precej 
razstavljenih fotografij je 
bilo v preteklosti nagraje-
nih, nekatere so bile razstav-
ljene v tujini, celo v Hong-
kongu. Nekatere, denimo 
fotografija idiličnega Bleda 
z otokom, so luč sveta ugle-

dale v obliki plakata za turi-
stične namene, nekaj foto-
grafij pa je vključenih v 
avtorjev koledar Na sončni 

strani Alp. Sašo Valjavec je 
sicer profesionalni fotograf, 
znan predvsem kot fotograf 
porok ter različnih dogod-

kov na Jesenicah in širše. 
Občasno s fotografijami 
sodeluje tudi v Jeseniških 
novicah.

Pokrajina Saše Valjavca
V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku se s fotografsko razstavo  
z naslovom Pokrajina predstavlja fotograf Sašo Valjavec z Blejske Dobrave.

Fotograf Sašo Valjavec v objektiv lovi zlasti skrite kotičke Slovenije.

Urša Peternel

Jeseniški policisti so pred dne-
vi obravnavali prijavo občana, 
da je neznani moški pod pre-
tvezo, da bo pomeril njegov 
krvni tlak, nepovabljen posku-
šal vstopiti v stanovanje. Prija-
vitelj je radovedneža odgnal, 
vstop v stanovanje pa mu je 
preprečil. "Na podobne nači-
ne, zlasti s ponujanjem različ-
nih servisov, denimo za kabel-
sko televizijo, telefonijo, pre-
gled plinskih naprav ali pa z 
zbiranjem denarja, s ponuja-
njem  oziroma prodajo izdel-
kov (prtov in podobnega), 
izdajanjem za delavce socialne 
ali zdravstvene službe, so sto-

rilci v preteklosti že vstopali v 
stanovanja oškodovancev in 
jih bodisi okradli bodisi ogol-
jufali. Z dejanji so si storilci 
pridobili od nekaj deset pa 
tudi do več sto evrov protiprav-
ne premoženjske koristi. Zato 
opozarjamo, naj bodo stanova-
nja vedno zaklenjena, varnost-
na verižica pa zataknjena. Pre-
dlagamo tudi uporabo domo-
fonov, videodomofonov in 
kukal na vratih ter previdnost 
v stikih z neznanci, zlasti ko 
jim odpirate vrata. Pomem-
bno je še, da jih ne spuščate v 
stanovanje, če niste prepričani 
o neznančevih namenih," je 
povedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

Neznancev ne  
spuščajte v stanovanje

Vitomir Pretnar: Navijači Litve

Vitomir Pretnar, direktor občinske uprave Občine Jesenice, 
ljubiteljski fotograf, navdušen tekač in predvsem velik 
estet, se predstavlja s fotografijami iz serije Basket po 
basketu.

8. februar
Od 10. ure v starem Kranju

Predstavitev mode 19. stoletja

Vožnje s kočijami

Festival lajnarjev

Recitali Prešernovih pesmi

Sejem domače in umetnostne obrti

Ljudski plesi in glasba

Jahanje ponijev

Ustvarjalne delavnice

Odprta vrata kulturnih hramov

Katalena
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Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/2007 in spr.) ter 8. in 53. člena Statuta ob-
čine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in spr.) je župan Občine 
Jesenice sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta  
občine Jesenice

1. člen
 S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
občine Jesenice (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve 
OPN).

2. člen
 Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in do-
polnitev OPN zaradi naslednjih razlogov:
-   nove težnje v prostoru ter možnosti za hitrejši gospodar-

ski in socialni razvoj občine,
-   pisne pobude fizičnih in pravnih oseb za nove posege v 

prostor, ki se bodo obravnavale v sklopu priprave spre-
memb in dopolnitev OPN. 

3. člen
 Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN upo-
števala veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
-   Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice 

(UL RS, št. 110/2013),
-   vse veljavne državne in občinske lokacijske, zazidalne in 

ureditvene načrte ter občinske podrobne prostorske na-
črte, ki veljajo na območju občine Jesenice in

-   Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 
list RS, št. 76/2004).

Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev 
OPN pridobila in analizirala smernice vseh pristojnih nosil-
cev urejanja prostora ter jih v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev OPN poskušala med seboj uskladiti.

Če bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb 
in dopolnitev OPN izvedla celovito presojo vplivov na oko-
lje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter zagotovila okoljsko 
poročilo.

4. člen
 Občina Jesenice ima za potrebe priprave sprememb in do-
polnitev OPN naslednje strokovne podlage, v katerih je 
podana tudi ocena stanja:
-   Analiza stanja in teženj v prostoru občine Jesenice,
-   Študija ranljivosti prostora v občini Jesenice ter
-   Analiza možnosti razvoja dejavnosti v občini Jesenice, ki 

jih je pripravila družba Umarh, d.o.o., Ptuj (št. 28/05, de-
cember 2006);

-   Strateška karta obremenitve okolja s hrupom za občino 
Jesenice, ki jo je izdelala družba Marbo d.o.o., Bled (št. 
102/1-2009, december 2009);

-   Poročilo o izdelavi kart geološko pogojenih nevarnosti 
zaradi procesov pobočnega premikanja v merilu 1:25.000 
za občino Jesenice, ki ga je izdelala družba Gradbeni in-
štitut ZRMK d.o.o., Ljubljana (št. DN 2003736, september 
2010);

-   Strokovna podlaga otroška in športna igrišča v občini 
Jesenice, ki jo je izdelala družba Atelje Prizma d.o.o., Jese-
nice (oktober 2011);

-   Prometni model in prometna študija občine Jesenice, ki 
jih je izdelala družba Lineal d.o.o., Maribor (št. 1064 – 
PROM, junij 2012);

-   Karte poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne ne-
varnosti za območje občine Jesenice, ki jih je izdelala 
družba Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana (št. C22-RF/10, 
februar 2011, dopolnitev april 2013);

-   Idejna zasnova ureditve Centra II na Jesenicah, ki jo izde-
lala družba Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur (št. P 
118001, september 2012);

-   Okoljsko poročilo, ki ga je izdelala družba Marbo d.o.o., 
Bled (št. 136/2-2009, februar in september 2009);

- Konservatorski načrt za Zoisov park.

5. člen
 Občina Jesenice bo izdelala spremembe in dopolnitve 
OPN za celotno območje občine Jesenice.

6. člen
 Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 
in njegovih posameznih faz določa naslednje roke: 

zbiranje pobud fizičnih in pravnih oseb do 9. 5. 2014
izdelava osnutka OPN   do 11. 7. 2014
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora  

do 29. 8. 2014
izdelava dopolnjenega osnutka OPN   
 do 17. 10. 2014
izdelava okoljskega poročila    

do 14. 11. 2014
revizija in potrditev okoljskega poročila   

do 28. 11.2014
usklajevanje smernic    

do 28. 11.2014 dni
javna razgrnitev OPN in CPVO   

od 1. 12. 2014 do 9. 1. 2015
preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve  

do 13. 2.2015
potrditev stališč in seznanitev javnosti   

do 27. 2. 2015
izdelava predloga OPN   do 27. 3 2015
pridobitev mnenj na predlog OPN    

do 4. 5. 2015
sprejem OPN    do 28. 5. 2015
objava OPN v uradnem glasilu    

do 19. 6. 2015

Vse pobude fizičnih in pravnih oseb, ki bodo prispele na 
Občino Jesenice po 9. 5. 2014, bo Občina Jesenice obrav-
navala kot pripombe in predloge, podane v času javne raz-
grnitve.

7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtova-
nje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo 
mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev OPN, so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat  
 za prostor, Ljubljana 
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za  
 in frastrukturo, Ljubljana
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za  
 promet, Ljubljana
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za  
 energijo, Ljubljana
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za  
 kmetijstvo, Ljubljana
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za  
 gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; Ljubljana
7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za  
 okolje, Ljubljana
8. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana
9. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno  
 dediščino, Ljubljana
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in  
 reševanje, Ljubljana
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,  
 Ljubljana
13. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
14. Enos – Energetika, d.o.o., Jesenice
15. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
16. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana
17. drugi organi in organizacije, če bi se v postopku  
 priprave sprememb in dopolnitev OPN izkazalo, da  
 rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se  
 določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.

8. člen
 Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in uradni spletni stra-
ni Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati na-
slednji dan po objavi.

Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za infrastrukturo in prostor 
in sosednjim občinam.

Številka: 3500-4/2014
Datum: 15. 1. 2014

 ŽUPAN OBČINE JESENICE
 Tomaž Tom Mencinger, l.r.

Čeprav smo že krepko zakora
čili v novo leto, je še vedno čas, 
da se tudi na področju športa 
za trenutek ozremo nazaj v leto 
2013. Športniki iz jeseniške ob
čine smo preživeli viharno leto. 
O gospodarski krizi in recesiji 
čivkajo že vrabčki, področje 
športa pa je bilo na Jesenicah še 
dodatno obremenjeno z ukini
tvijo dvanajstin. To je v večini 
društev, ki imajo več te
kmovalne dejavnosti, povzroči
lo veliko težav. Breme do skraj
ne meje zbirokratiziranega sis
tema so zato še v večji meri 
nosili starši in udeleženci v 
športnih programih. Vse pro
šnje za ohranjanje financira
nja po dvanajstinah, ki bi vsaj 

Preživeli viharje 
lanskega leta, 
toda ...

PREJELI SMO malce umililo finančne proble
me po društvih, so žal naletele 
na gluha ušesa. Imamo pač 
smolo, da živimo v občini, ki se 
je odločila postati poizkusni 
zajček v sistemu. Namreč veči
na občin v Sloveniji je pustila 
financiranje po dvanajstinah. 
Ob vsem nerazumevanju pa je 
vseeno potrebno pohvaliti odnos 
uslužbenk na oddelku družbe
nih dejavnosti Občine Jesenice, 
ki so se zelo potrudile in poiz
kušale problem umiliti tako, da 
so prijazno pomagale pri reše
vanju posameznih zagat v dru
štvih, sicer v skladu s skromni
mi zakonskimi možnostmi, a 
vsaj njihov odnos je bil razume
vajoč in ne birokratski.
Pri tem načinu sofinanciranju 
programov športa se postavlja 
še eno vprašanje. Kako preži
veti mesece, ko se vleče spreje
manje programa sofinancira
nja. Država se je tako odloči
la, da imajo uporabniki pravi
co do črpanja sredstev le sedem 
mesecev v letu. V prvih štirih 

mesecih tako društva z zami
kom plačujejo obveznosti, 
nato pa ponovno pride do te
žav v decembru, kajti računi 
za december prihajajo šele v 
prvem tednu januarja. Morda 
pa bo končno le v spomladan
skih mesecih slovenski parla
ment sprejel nov nacionalni 
program športa, ki je že v par
lamentarni proceduri. V tem 
za slovenski šport pomemb
nem dokumentu pa je kar ne
kaj elementov, ki bodo poizku
šali šport vrniti civilni sferi.
Pri Športni zvezi Jesenice tudi 
že kar nekaj časa opozarjamo 
na kadrovske težave pri vode
nju društev. Volontersko delo 
je podcenjeno in ne priznano. 
Zakon o prostovoljstvu določa, 
da se prostovoljno delo finanč
no vrednoti. Toda pri sofinan
ciranju dejavnosti pa se to ne 
priznava kot prispevek članov 
za funkcioniranje društev. 
Naj navedem samo primer. 
Trener, ki dela z otroki, se od
pove honorarju za svoje delo, 

društvo ima v programu špor
ta za to njegovo delo sicer odo
brena finančna sredstva, toda 
ker teh sredstev trener ni dobil, 
jih tudi društvo ne more počr
pati, ker pač nima dokazila, 
da jih je porabilo namensko 
za strokovni kader. Nujno je 
potrebno spremeniti odnos do 
prostovoljnega dela. Pa tudi 
spremeniti miselnost, da brez
plačnega dela v športu ni. V 
veliki večini društev je to edini 
vir, da sploh lahko preživijo!
Pa dovolj o birokratih, ki nam 
grenijo športno življenje. Kljub 
težavam se je večina dejavno
sti v občini ohranila. Začetek 
leta je bil zelo težak, kajti 
druš tva v športih na ledu so 
bili brezdomci. Bilo je težko, 
toda vsi so preživeli in izpelja
li svoje programe. Evropsko 
prvenstvo v košarki na Jeseni
cah je bil dogodek, ki bo za 
vedno z zlatimi črkami zapi
san v bogato zgodovino jeseni
škega športa. Po prvenstvu pa 
so v prenovljeni dvorani nov 

zagon dobili tudi vsi klubi, ki 
delujejo v njej. Prvi rezultati 
veliko boljših pogojev se že ka
žejo. A pri tem je potrebno 
opozoriti, da dejavnost društev 
ne prenese komercialnih cen 
najema dvorane. Občina je si
cer nekaj že storila in upošteva 
pri izračunu le obratovalne 
stroške, toda tudi ena tretjina 
cene je za društva preveliko 
breme. Tu potrebujemo še kar 
nekaj razumevanja Občine. 
Škoda je, da društva sedaj var
čujejo tako, da zmanjšujejo 
število ur treningov, združuje
jo skupine. Trpi kakovost dela, 
posledično pa so tudi rezultati 
slabši. V tem segmentu žal ne 
sledimo Strategiji razvoja 
športa v občini. 
Naj zaključim. Jeseniški šport 
je preživel morda najbolj kri
tično leto v zgodovini. Bilo je 
kar nekaj zares lepih dosežkov 
in rezultatov jeseniških špor
tnikov. Ne bom jih našteval, 
ker bi za to rabili več prostora. 
Športna zveza Jesenice bo po 

končanih olimpijskih igrah v 
mesecu marcu pripravila tra
dicionalno prireditev podelitve 
priznanj jeseniškim športni
kom za dosežke v preteklem 
letu. Takrat bo priložnost, da 
se vsem uspešnim športnikom 
in športnim delavcem zahvali
mo za vse, kar so postorili v 
preteklem letu. V letu, ki je v 
teku, pa si zaželimo čim manj 
ozkega birokratskega gledanja 
za šport, čim boljše pogoje za 
dobro strokovno delo v vseh 
športnih panogah ter morda 
tudi vrnitev kvalitetnega član
skega hokeja v domeno Jese
nic. Vrnimo si naš jeseniški 
ponos. Čisto na koncu pa naj 
opozorim še, da v letu 2014 
kar nekaj jeseniških športnih 
panog praznuje 60letnico 
svojega delovanja. Torej je 
naša naloga, da omogočimo 
vsem vsaj minimalne pogoje 
za delovanje tudi v prihodnje. 

Branko Jeršin 
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 3. februarja 2014, na 
Go renj ski glas, Ble i   we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vr ži te v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

 
             SUDOKU JN 02 

 

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

 Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je bilo MODNE NOVOSTI ZA MLADA 
DEKLETA. Sponzor križanke je Bellus Fashion, modna trgo-
vina z ženskimi oblačili, torbicami in ostalimi modnimi 
dodatki, Cesta železarjev 4 b nad centrom TUŠ na Jeseni-
cah. Nagrajenci so: nakup v trgovini v višini 30 evrov – Kri-
stina Sirc, Jesenice; v višini 20 evrov – Adelina Tiganj, Jese-
nice; v višini 10 evrov – Edita Aleš, Blejska Dobrava. Čestita-
mo, za nagrade se oglasite v trgovini Bellus Fashion.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke AS SUHA MONTAŽA Sadet Agić, s. p., Cesta maršala Tita 84, gsm 041 499 896, Jesenice. Vgradnja 
toplotne izolacije, izdelava fasad in druga zaključna dela v gradbeništvu. Za reševalce so pripravili tri nagrade: nakup v 
vrednosti 30, 20 in 10 evrov v Trgovini Mavrica na Titovi 106 na Jesenicah. 

Jelka Koselj

Podobne kroglice delajo na 
Siciliji in v Neaplju z ime-
nom arancini. Ocvrte kro-
glice z riževo sirovo oblogo 
in mesnim nadevom zlo-
žene v piramido ter okra-
šene z baziliko prodajajo v 
raznih barih. Kroglice pos-
trežejo z vinom ali pivom. 
Doma tople kroglice ponu-
dimo s paradižnikovo 
omako, govnačem ali kis-
lim zeljem; hladne pa s 
solato in ob narezkih ter s 
pijačami. Za dober okus 
nadeva uporabimo bazili-
ko. Ta močna začimba je 
najboljša sveže narezana, 
kajti bazilika je ena redkih, 
ki se je ne da lepo posušiti. 
Zato pozimi rajši namesto 
bazilike uporabimo posu-
šen origano. 

Za osnovo potrebujemo: 30-
40 dag riža, 3 žlice naribane-
ga parmezana, 3 jajca, 1 žlico 
paradižnikove mezge, sol, 
poper in žličko kurkume. 

Za nadev pa: 10 dag kuhane 
šunke ali kuhane govedine iz 
juhe, zrezkov, golaža ali 
pečenke, 3 trikotnike topljenega 
sira, 1-2 žlici paradižnikove 
mezge, par lističev sveže bazi-
like ali origano, sol in poper. 
Za pripravo pa še bele drobtine 
in olje za cvrenje. 
Priprava: Riž skuhamo v sla-
nem kropu, a ne preveč, da 
ni razkuhan. Šunko ali dru-
go meso narežemo na kocki-
ce (4 mm). Sir v trikotnikih 

pretlačimo. Sestavine za 
osnovo zmešamo in posebej 
tudi sestavine za nadev. Soli-
mo in popramo po okusu.
Iz ohlajene mase najprej obli-
kujemo z mokrimi rokami 
kroglice za nadev premera 2 
cm. Nato posujemo po mizi 
malo drobtin. Sedaj oblikuje-
mo z rokami še kroglice iz 
riževe osnove in jih malo 
sploščimo, lahko z mokrimi 
rokami ali s pomočjo drobtin. 
Z riževo osnovo obvijmo kro-

glice iz mesne osnove. Sedaj 
imajo kroglice premer 4-5 
cm. Kroglice povaljamo še v 
drobtinah. Pripravimo olje za 
cvrenje, ki naj v ponvi sega 
2,5 do 3 centimetre visoko. 
Kroglice ocvremo najprej na 
eni strani (4 minute) nato pa 
še na drugi strani oziroma 
tako, da so enakomerno ocvr-
te. Maščobo popivnamo na 
papirnati brisači. Na osebo 
ponudimo dve ali tri kroglice 
s prilogami. 

Riževe kroglice
So okusna, nasitna in varčna jed, kjer za nadev lahko porabimo tudi ostanke kuhanega in pečenega 
mesa. Začimba kurkuma in paradižnikova mezga dajeta kroglicam lepo oranžno barvo. 

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=K, 2=I, 3=O, 4=T, 5=A, 6=N, 7=N, 8=V, 9=S), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je ŽIGOSANJE.
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Petek, 24. januarja
KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKV, Kejžarjeva 15, 
Jesenice, ob 18. uri

PREDAVANJE dr. Johna Sanforda – Razkroj človeškega genoma

Info: franc.novak@telemach.net

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Zadnji poziv mladim k sooblikovanju predlogov ukrepov za lokalno 
strategijo za mlade v občini Jesenice za 2014 do 2017 (ZŠJ – Mladinski 
center Jesenice v sodelovanju z Mladinskim svetom Jesenice in Klu-
bom jeseniških študentov). Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04 
5884 680/681, www.mc-jesenice.si, dmcj@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Plesna flamenco predstava: TRENUTEK, v izvedbi skupine Cora Vien-
to za glasbeni abonma in izven.

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

Sobota, 25. januarja
KMETIJA SMOLEJ, PLANINA POD GOLICO 4a, od 8. do 14. ure

AKTIVNI VIKEND ZA OTROKE (zabava na kmetiji, jahanje, domače 
živali ¼) . Info: Miha Smolej, 041 566 847, mihasmo@gmail.com

Nedelja, 26. januarja
KMETIJA SMOLEJ, PLANINA POD GOLICO 4a, od 8. do 12. ure

AKTIVNI VIKEND ZA OTROKE (zabava na kmetiji, jahanje, domače 
živali ¼) . Info: Miha Smolej, 041 566 847, mihasmo@gmail.com

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Naša vaša matineja: DRUGAČNI, v izvedbi otroške gledališke skupine 
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

Torek, 28. januarja
KINODVORANA JESENICE, ob 18. uri

LJUBEZEN, drama. 

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

Četrtek, 30. januarja
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, odhod s Hrušice ob 7.50

POHODNIŠKA SEKCIJA: Želimje–Kurešček

Info: 041 402 739

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Lutkovna predstava: NODI PRAZNUJE ROJSTNI DAN, v izvedbi lut-
kovnega gledališča KAM

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, UPRAVNA STAVBA V 2. 
NADSTROPJU, ob 18. uri

Predavanje OSTEOPOROZNI BOLNIKI IN ENDOKRINOLOŠKE BO-
LEZNI, dr. Lidija Pohar-Kaučevič

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, gospa Nuša 040 616 981

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Odprtje razstave: VILJEM JAKOPIN – AVTOPORTRET

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 58 33 503

GLASBENA ŠOLA JESENICE, dvorana Lorenz, ob 18.30
NASTOP ODDELKA BRENKAL

Info: Glasbena šola Jesenice, 586 60 30, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 31. januarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Odprtje razstave likovnih del Slikarske šole Brina Torkar – jesenski del 2013

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04 5884 680/681, www.mc-jese-
nice.si, dmcj@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Dobrodelni koncert za LIANA ALILOVA

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

Sobota, 1. februarja
CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA IN RUARDOVA 
GRAŠČINA NA STARI SAVI, ob 19. uri

BLAGOSLOV SVEČ NA STARI SAVI. Info: Gornjesavski muzej Jeseni-
ce, 58 33 492, Župnija Jesenice 04/5831 060

Ponedeljek, 3. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

INFORMATIVNI DAN: Kako se prijaviti na Javni razpis za mladinske 
projekte v letu 2014 v občini Jesenice za mladinske organizacije, mla-
dinske sekcije društev in neformalne skupine mladih

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04 5884 680/681,  
www.mc-jesenice.si, dmcj@siol.net

Januarsko-februarske prireditve
Torek, 4. februarja
KINODVORANA JESENICE, ob 18. uri

ANGELSKI DELEŽ, komična drama

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

Četrtek, 6. februarja
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, odhod s Hrušice  
ob 6.50

POHODNIŠKA SEKCIJA: Tromejnik – Sotinjski Breg

Info: 041 402 739

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri
KONCERT POSVEČEN SLOVENSKEMU KULTURNEMU PRAZNIKU

Info: Glasbena šola Jesenice, 586 60 30, glasbena.sola.jesenice@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
PRIJAVI SE na RATLUK STAGE – glasbeni nastopi mladih glasbenikov 
različnih žanrov. Vabimo mlade glasbenike (instrumentaliste, akustič-
ne zasedbe, glasbene skupine, pevce, raperje-open mic, DJ-je), da se 
predstavite 14. 2. 2014. Obvezne prijave do 5. 2. 2014!

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04 5884 680/681,  
www.mc-jesenice.si, dmcj@siol.net

KINODVORANA JESENICE, ob 19.30
UDAR PO MOŠKO 2, ŠPAS teater za abonma četrtek, petek in izven

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04 58 33 100, www.gledalisce-tc.si

PROSTORI DRUŠTVA ŽAREK, Cesta maršala Tita 78/a,  
ob 20. uri

MEDITACIJA

Info: Društvo Žarek, 030 625 298

 

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

Društvo Žarek, Cesta maršala Tita 78/a, Jesenice,  
030 625 298

Od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure – druženje s sovrstniki, 
prostočasne dejavnosti, medsebojni pogovori (za mlade od 15. leta)

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

Društvo Žarek, Cesta maršala Tita 78/a, Jesenice, 030 625 298
Od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure – druženje s sovrstniki, igre, 
ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti (za otroke do 15. leta)

MLADINSKA TOČKA CENTER II, TITOVA 41, JESENICE
29. 1. 2014 in 5. 2. 2014 od 15.30 do 17.00 – VESELE SREDE – vodene 
brezplačne dejavnosti za osnovnošolce nad 8 let (družabne namizne 
igre, ustvarjanje, igre za bistre možgane, risanke in mladinski filmi, 
pogovori na aktualne in tudi čisto vsakdanje teme)

Občinska knjižnica Jesenice, igralnica knjižnice, 04/583 42 
01, info@knjiznica-jesenice.si

24. 1. 2014, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela

27. 1. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica

28. 1. 2014, od 16.00 do 18.45 – Angleške urice/zaključena skupina

29. 1. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica

30. 1. 2014, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic

30. 1. 2014, od 18.00 do 18.45 – Lepo je biti bralec

31. 1. 2014, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela

3. 2. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica

4. 2. 2014, od 16.00 do 18.45 – Angleške urice/zaključena skupina

5. 2. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica

6. 2. 2014, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic

Knjižnica Hrušica, 04/5834 212
30. 1. 2014, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic z grofico

30. 1. 2014, od 18.00 do 18.15 – Žrebanje nagrajencev knjižne nagrade

6. 2. 2014, od 16.00 do 17.30 – Ustvarjalne delavnice

Knjižnica Javornik – Koroška Bela, 04/5834 211
28. 1. 2014, od 15.00 do 16.30 – Ustvarjalne delavnice

28. 1. 2014, od 16.30 do 16.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne nagrade

4. 2. 2014, od 15.00 do 16.00 – Družabne igre

 

Razstave

LIZNJEKOVA DOMAČIJA, Borovška cesta 63, Kranjska Gora 
(8. 11. 2013–4. 2. 2014)

Etnološka razstava SEM: »NA OBISKU DOMA V KRANJSKI GORI«

(torek–sobota od 9. do 16. ure,  nedelje, prazniki od 10. do 16. ure)

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, tel. 58 33 500,  
info@gornjesavskimuzej.si

Športne prireditve

24., 27., 31. 1. in 3. 2.2014
Kegljišče Podmežakla, ob 15. uri

Športne igre Jesenic, Liga v kegljanju

Kontakt: 041 676 554, Brane

 

27. 1. in 3. 2. 2014 
Športna dvorana Podmežakla, dvorana za namizni tenis, od 
18. do 21. ure

Športne igre Jesenic, Liga v namiznem tenisu

Kontakt: 051 685 240, Gaber

28. 1. in 4. 2. 2014 
Gimnazija Jesenice, od 19. do 21. ure

Športne igre Jesenic, Liga v odbojki – 14. in 15. kolo

Kontakt: 051 685 240, Gaber

30. 1. in 6. 2. 2014 
Bowling klub Podmežakla, od 17.45 do 22. ure

Športne igre Jesenic, Liga v bowlingu – 13. in 14. kolo

Kontakt: 051 685 240, Gaber

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si  
E-pošta: tic.jesenice@siol.net

Če organizirate kakršnokoli prireditev, posredujte program na TIC 
Jesenice. Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki 
so jih javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravil-
nost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene 
prireditve sami objaviti v medijih.

Ljubljenčki iščejo nov dom

Oddamo tri mesece stare kužke, igrive, scrkljane, ki iščejo 
skrbne in ljubeče lastnike. Če bi radi nudili varen in topel 
dom enemu od njih, nas, prosim, pokličite. Ne oddajajo se 
za v pesjak ali na verigo. Tel: 051/358 234

Muri je prečudovito lep muc, star pet mesecev. Zelo crkljiv 
in nežen. Najraje poseda ali leži v naročju in se pusti 
razvajati. Je že kastriran. Pridno uporablja mačji WC.  
Tel: 051/358 234
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Urša Peternel

Elina Hasanbegović je štiri
letna deklica iz Ljubljane, ki 
se je rodila tri mesece pre
zgodaj, ima cerebralno para
lizo in druge zdravstvene 
težave. Že dalj časa poteka 
akcija zbiranja zamaškov, z 
izkupičkom katerih bodo 
njeni mamici pomagali 
kupiti prilagojeno vozilo in 
plačati potrebne terapije, ki 
jih gibalno močno ovirana 
deklica nujno potrebuje. 
Akciji so se pridružili tudi 
na Jesenicah, nosilka akcije 
je Osnovna šola Prežihove
ga Voranca, na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja in v vseh 
enotah Vrtca Jesenice, obča
ni jih lahko oddajo tudi v 
večjo (za to pripravljeno in 
označeno) škatlo v avli Mer
cator centra Jesenice. Vsak 
tretji četrtek in petek v 
mesecu od 10. ure do 16. 
ure pa jih lahko oddajo tudi 
v avli OŠ Prežihovega 
Voranca. Ta način je prime
ren zlasti za gostinske loka
le, ki bi se odločili pristopiti 
k zbiranju, saj jim je omo

gočeno, da enkrat mesečno 
pripeljejo zbrane zamaške 
na znano lokacijo.

Sedem ton zamaškov
Kot rečeno, je nosilka akcije 
za Elino na Jesenicah 
Osnov na šola Prežihovega 

Voranca, kjer zamaške 
organizirano zbirajo že vse 
od leta 2008. Kot je povedal 
ravnatelj Robert Kerštajn, 
so na začetku zamaške pri
našali zgolj učenci, iz leta v 
leto pa se je akcija širila in 
zadnja leta jih prinašajo lju
dje od vsepovsod, iz celotne 

Zgornjesavske doline. 
Koordinatorka akcij na šoli 
je učiteljica Petra Hrovat, ki 
je povedala, da v enem šol
skem letu običajno zberejo 
tono zamaškov, eno leto pa 
so jih celo dve toni. V vseh 
teh letih so tako skupaj 
zbrali že sedem ton zamaš
kov, z izkupičkom – za tono 
dobijo tristo evrov – pa so 
doslej pomagali devetim 
invalidnim osebam. Prvo 
leto so pomagali Darku 
Đuriću za nakup predelane
ga avtomobila, nato Anžetu 
Pratnemerju za nakup nož
ne proteze, slepi deklici 
Miji za operacijo v tujini, 
Roku Arku za nakup prire
jenega vozila in dvigala, 
Galu Majšlerju za nego in 
prirejeno vozilo in Anji 
Ambrožič za hišno dvigalo. 
V lanskem šolskem letu so 
izkupiček od zbranih zama
škov namenili Simonu 
Vogrincu za nakup nožnih 
protez in Domnu Klobasi 
za masažni jopič, v letoš
njem šolskem letu pa, kot 
rečeno, zbirajo za pomoč 
Elini. 

Zbiranje zamaškov  
za deklico Elino
Na Jesenicah poteka akcija zbiranja zamaškov za štiriletno deklico Elino iz Ljubljane, ki ima 
cerebralno paralizo. Nosilka akcije je Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice,  
kjer so s podobnimi akcijami doslej pomagali že več invalidom.

Akcija zbiranja zamaškov za Elino poteka tudi na Jesenicah.

Urša Peternel

Dijakinje in dijaki Srednje 
šole Jesenice, program pred
šolska vzgoja, so v decem
bru obiskali vrtec Naš otrok 
Unser kind v Celovcu. Vrtec 
deluje v prostorih Mohorje
ve hiše v Celovcu od leta 
1978. "Posebnost vrtca je 
vzgoja otrok v slovenskem 
in nemškem jeziku. Izvajajo 
in razvijajo različne oblike 
in metode dela, s katerimi 
otrokom omogočajo prido
bivanje izkušenj, bogatijo 
njihove socialne stike in gra
dijo otrokovo pozitivno 
samopodobo. V delo vklju
čujejo elemente Montessori
jeve pedagogike. Otroci 
doživljajo vrtec kot estetsko 
okolje, ki nudi ustvarjalne 
možnosti," je povedala pro
fesorica na Srednji šoli Jese
nice Metka Žnidar, ki je 
organizirala obisk. "Z ime
nom Naš otrok so hoteli 
izraziti, da je dvojezično 
otroško varstvo skrb in nalo
ga narodne skupnosti, nje
nih ustanov in širše javnos
ti, ne le naloga staršev," je 

povedala ena od dijakinj 
Anja Babnik. V vrtcu so 
jeseniški dijaki uprizorili 
dve glasbeni igrici, ki so jih 
pripravili pod mentorstvom 

Nency Luise Sirc, otroci pa 
so jim zapeli pesmico v slo
venskem jeziku. Zatem so 
se dijaki odpravili na ogled 
središča mesta Celovec, sle

dil je ogled cerkve Marijine
ga vnebovzetja v kraju Go
spa Sveta in Vojvodskega 
prestola na Gosposvetskem 
polju.

Na obisku v vrtcu Naš otrok
Dijaki Srednje šole Jesenice so v sklopu ekskurzije v Avstrijo obiskali dvojezični vrtec Naš otrok  
v Celovcu in uprizorili glasbeni igrici.

Na obisku v dvojezičnem vrtcu v Celovcu / Foto: Metka Žnidar

Gornjesavski muzej Jesenice objavlja

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE  
NA POROČNEM SEJMU 2014,

ki bo potekal 14. in 15. februarja  
v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah.

Pisne prijave z opisom ponudbe (gostinska storitve, prstani,  
cvetlični aranžmaji, tisk vabil, snemanje in fotografiranje,  
kozmetične in frizerske storitve, poročne obleke, poročna  
potovanja, poročna torta, plesne vaje idr.) na priloženi Prijavnici 
pošljite na naslov Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta 
Prešerna 45, ali na e-naslov info@gornjesavskimuzej.si,  
najkasneje do 3. fe bruarja 2014.

Prijavnice dobite tudi na naslovu Gornjesavskega muzeja  
Jesenice ali na spletni strani www.gornjesavskimuzej.si. 

Pogoji sodelovanja in dodatne informacije so vam na  
voljo po tel.: 04 583 34 92 in na elektronskem naslovu  
info@gornjesavskimuzej.si. 

Vljudno vabljeni!

Andraž Sodja

Komedijo Skupno stanova
nje si je v gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah ogleda
lo okoli sto obiskovalcev, ki 
so se dodobra nasmejali 
predstavi, ki na šaljiv način 
prikazuje vselitev v novogra
dnje, čeprav so postavljeni 
šele temelji bodočih stano
vanj. Dobrodelne prispevke 
od vstopnine so v celoti 
namenili letovanju socialno 
ogroženih otrok v letovišču 

zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice v Pineti 
pri Novigradu. Izkupiček do 
zaključka redakcije še ni bil 
znan, organizatorji pa so se 
po predstavi zahvalili ekipi 
gledališča Toneta Čufarja, 
KUDu Visoko in Teater 
baru za njihovo podporo in 
pomoč. Teater bar je nam
reč po predstavi pripravil 
druženje z igralci, kjer so 
gostje z nakupom določenih 
pijač namenili dodatna sred
stva v dobrodelni sklad.

Dobrodelno 
Skupno stanovanje
Minulo soboto je Kulturno društvo Valentin 
Kokalj Visoko v sodelovanju z Rotaract klubom 
Kranj pripravilo dobrodelno gledališko predstavo 
Skupno stanovanje.

Predstava Skupno stanovanje na odru Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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