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AKTUALNO

Večina odločitev  
je bila dobrih
Blaž Račič zaključuje svoj 
prvi mandat na čelu Občine 
Jesenice. Kako gleda na op-
ravljeno delo in na katere do-
sežke je najbolj ponosen?
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OBČINSKE NOVICE

Energetska sanacija 
doma
V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja poteka 
energetska sanacija, in sicer 
prek javno-zasebnega par-
tnerstva s Petrolom.
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KULTURA

Sreda je dan za 
gledališki abonma
V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice so pripravili gledali-
ški in glasbeni abonma ter 
otroško matinejo. Obljublja-
jo tudi dve domači premieri.
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ZANIMIVOSTI

Staretova veselica  
na Koroški Beli
V soboto, 1. oktobra, na Ko-
roški Beli pripravljajo Stare-
tovo veselico, dogodek v 
spomin na sokrajana Marja-
na Stareta.
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Dnevnik s poti 
po jeseniških 
hribih
Dnevnik s pohodnih poti po 
jeseniških hribih je namenjen 
zbiranju žigov z vrhov.
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Utrjevanje 
prijateljstva 
na Rožci
Sedlo Rožca v Karavankah 
že vrsto let povezuje 
prebivalce dveh sosednjih 
občin – Šentjakoba v Rožu 
na Koroškem in Jesenic.
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Župana Občine Jesenic 
Blaž Račič in Občine Šen
tjakob v Rožu Guntram Per
dacher sta na nedavnem 
srečanju na Rožci govorila 
tudi o možnostih tesnejšega 
sodelovanja. Ker je ena od 
ovir za krepitev stikov med 
občinama, prebivalci in or
ganizacijami visoka narav
na predgrada – Karavanke, 
sta dala pobudo za uvedbo 
letnega pavšala za uporabo 
avtocestnega predora Kara
vanke za prebivalce obmej
nih občin Jesenice in Šen
tjakob v Rožu. Predlagata 
višino pavšala sto evrov. Po
budo bosta naslovila na 
upravljavca predora Dars in 
Asfinag ter na pristojne dr
žavne organe.
»Razmeroma visoka cena 
enkratne uporabe predora, 
ki znaša za osebni avtomo
bil 7,60 evra (z DDV), pred
stavlja znatno finančno ovi
ro predvsem za okrepitev 
sodelovanja med prebivalci 
z obeh strani meje, pa tudi 
med obema občinama, pod
jetji, različnimi organizaci
jami ... Razmeroma visoka 
cena enkratne uporabe pre
dora otežuje tudi možnosti 
za poglobitev sodelovanja s 

Slovenci, ki živijo v sosed
nji Avstriji,« je dejal župan 
Račič.
Podobna ureditev v sosednji 
Avstriji že velja za več predo
rov na različnih avtocestah, 
kot so Tauern, Pyhrn in 
Brenner. Tam upravljavec 
avtocest domačinom z rela
tivno nizkimi letnimi cena
mi za uporabo teh predorov 
omogoča čim cenejše in s 
tem čim bolj običajne stike, 

sta poudarila župana. Nižje 
cene uporabe predora bi 
omogočile lokalnemu prebi
valstvu pa tudi različnim 

ustanovam, podjetjem in 
društvom iz obeh občin, da 
bi okrepili stike in še tesneje 
sodelovali.

Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu za domačine predlagata uvedbo letnega pavšala v višini sto 
evrov za uporabo predora Karavanke.

Pobuda za letni pavšal 
za predor Karavanke

Urška Peternel

Bodo občani Jesenic in Šentjakoba v Rožu plačevali cenejši letni pavšal za vožnjo skozi 
predor Karavanke? / Foto: Nik Bertoncelj

Pred lokalnimi volitvami bo 
v petek, 4. novembra 2022, v 
Jeseniških novicah izšla vo
lilna priloga.
V Sloveniji bodo 20. novem
bra 2022 potekale lokalne 
volitve, drugi krog župan
skih volitev je predviden za 
4. december 2022. V času 
volilne kampanje bodo Jese
niške novice izhajale v skla
du z zakonom o volilni kam
panji (ZVRK), z revizijskimi 
poročili Računskega sodišča 
o objavljanju in financiranju 
oglasnih vsebin v času volil
ne kampanje v občinskih ča
sopisih in v skladu s pro
gramsko zasnovo Jeseniških 
novic. V volilni prilogi, ki bo 
v Jeseniških novicah izšla 4. 
novembra 2022, bodo v obli
ki novinarskih prispevkov 
enakopravno predstavljeni 
kandidati/kandidatke za žu
pana/županjo in razglasi ob
činske volilne komisije.
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali brezplačnih 
propagandnih sporočil kan
didatov/kandidatk, politič
nih strank in drugih organi

zatorjev volilne kampanje 
oziroma vseh drugih sporo
čil, ki bodo po presoji ure
dništva imela predvsem pro
pagandni značaj. Prav tako 
ne bomo objavljali nenaro
čenih prispevkov in pisem 
bralcev, za katera bomo pre
sodili, da vsebujejo predvo
lilna sporočila oziroma navi
jajo za tega ali onega 
kandidata/kandidatko oziro
ma kandidatno listo ali orga
nizatorja volilne kampanje.
Organizatorjem volilne 
kampanje bodo v skladu s 
cenikom oglasnih objav v 
Jeseniških novicah zago
tovljeni enaki pogoji za ob
javljanje volilnih propagan
dnih sporočil. Vsa plačana 
obvestila, propagandna spo
ročila ter predstavitveni 
članki bodo posebej označe
ni in razpoznavni kot pro
pagandno volilno sporočilo. 
Pri zahtevah po objavljanju 
propagandnih sporočil na 
določenih mestih revije 
bomo spoštovali vrstni red 
naročil.

Uredništvo

Jeseniške novice pred 
lokalnimi volitvami

Jeseniški športni plezalec 
Luka Potočar je sezono 
svetovnega pokala v težav
nosti sklenil z osvojitvijo 
naslova skupnega zmago
valca svetovnega pokala v 
težavnosti.
V tej sezoni je na tekmah 
svetovnega pokala osvojil 
eno prvo mesto, dve drugi, 
dve četrti, eno sedmo, eno 
deveto in eno enajsto mes
to. Seštevek vseh odličnih 
rezultatov je zadoščal za 
osvojitev prvega mesta v se
števku svetovnega pokala v 
težavnosti za leto 2022.
Še ne enaindvajsetletni Jese
ničan, ki je član ŠPO PD Ra
dovljica, njegov trener pa je 

Domen Švab, je v letošnji iz
jemni sezoni osvojil tudi na
slov evropskega podprvaka v 
težavnosti.
»Prvi del sezone je bil malce 
slabši, drugi del pa precej 
boljši. Zmaga pred domači
mi navijači v Kopru bo ime
la res posebno mesto. V spo
minu mi bodo ostale tudi 
tekme z evropskega prven
stva v Münchnu, sploh na
slov evropskega podprvaka,« 
je dejal. Na sporedu svetov
nega pokala je le še tekma v 
olimpijski kombinaciji bal
vanitežavnost v Morioki na 
Japonskem od 20. do 22. ok
tobra, a jo bo Luka izpustil 
in si vzel malce več časa za 
počitek in priprave na novo 
sezono.

Luka Potočar 
zmagovalec sezone
Urška Peternel

Občina Jesenice in Občina Šentjakob v Rožu sta 
že leta 2007 podpisali pogodbo o partnerskem 
sodelovanju in se zavezali k podpiranju stikov 
med sorodnimi ustanovami, organizacijami ter 
prebivalci obeh občin.
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Zaključujete svoj prvi žu-
panski mandat, kako gledate 
na opravljeno delo v zadnjih 
štirih letih?
V mandatu, ki se izteka, 
sem kot župan sprejel vrsto 
odločitev – tudi zelo zahtev-
nih in med ljudmi nepri-
ljubljenih. Zavedam se, da 
je nemogoče zadovoljiti pri-
čakovanja vseh. Res pa je 
tudi, da smo v zadnjih več 
kot dveh letih živeli v raz-
merah, ki jim v zgodovini 
težko najdemo primerjavo. 
Kljub zahtevnemu obdobju, 
ki je za nami, sem prepri-
čan, da je bila večina odloči-
tev vendarle dobrih.

Na katere dosežke oziroma 
izpeljane projekte ste v zad-
njih štirih letih najbolj po-
nosni?
Energetska sanacija javnih 
objektov je prinesla po-
membne prihranke pri pora-
bi energije, zlasti v šolah in 
vrtcih. Ob skokovitem naraš-
čanju cen energije se je ta 
odločitev izkazala za smelo – 
ne nazadnje se tudi cene 
oskrbe v vrtcih niso spreme-
nile. To politiko nadaljuje-
mo in se že gradi nova, ener-
getsko varčno zasnovana 
telovadnica Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja.
Zgrajena komunalna opre-
ma in cesta na območju nek-
danjih železarskih obratov, 
vzhodno od trgovine Lidl, za 
kar smo večino sredstev pri-
dobili iz evropskih virov, 
omogoča razvoj in širitev 
podjetniških dejavnosti. To 
območje je bilo dolga leta za-
nemarjeno in neugledno. 

Dve investiciji na tem obmo-
čju sta zaključeni, podjetja 
se pripravljajo na nove na-
ložbe, hkrati se na občini 
pripravljamo na nadaljnje 
posodobitve infrastrukture v 
poslovni coni.
Posebej bi omenil tudi pro-
jekt participativnega prora-
čuna Jes odločam. Prejeli 
smo številne predloge obča-
nov za posodobitve v posa-
meznih naseljih, kar je za 
nas zelo dragoceno. Večino 
za letos predvidenih projek-
tov smo že izvedli, drugo po-
lovico projektov bomo izved-
li prihodnje leto. Sporočilo 
projekta je, da hočemo sliša-

ti predloge naših ljudi in jih 
vključiti v pripravo načrtov 
za investicije. Upam, da smo 
na ta način utrdili zaupanje v 
naše delo in s tem krepili za-
upanje v lokalni skupnosti.
Nekatere naloge strateškega 
pomena smo začeli v tem 
mandatu in bodo zaključene 
v prihodnjem obdobju: spre-
jeli smo prostorski načrt in 
tako omogočili, da bo Stano-
vanjski sklad RS lahko zgra-
dil nova stanovanja pri TVD 
Partizan, ki jih težko čakajo 
mlade družine, s šolskim 
ministrstvom se pripravlja-
mo na celovito prenovo Sre-
dnje šole Jesenice, z načrto-
vano obnovo železniške 
postaje prihodnje leto si obe-
tamo nova parkirišča in dva 
nova podhoda pod železni-
škimi tiri, pridobili smo 
gradbeno dovoljenje za nad-
gradnjo dejavnosti Zdra-
vstvenega doma Jesenice.

Začela se je kurilna sezona, 
lani je veliko razburjenja in 
ne nazadnje tudi socialnih 
stisk občanov povzročila 
podražitev ogrevanja. Za le-
tošnjo jesen so obeti na glo-
balni ravni še bolj pesimi-
stični. Koliko bodo Jeseniča-
ni plačevali za ogrevanje to 
zimo, jih bo zeblo?
Še naprej bomo delali vse, 
kar je v naši moči, da ljudi 
ne bo zeblo, a lahko ne bo. 
Razmere na svetovnih trgih 
energije so izredne, cene 
energentov dosegajo rekor-
dne ravni. Koncesionar Enos 
OTE zagotavlja, da bodo 
cene do konca leta ostale na 
ravni zadnje sezone. Občina 
bo z denarnimi pomočmi še 
naprej pomagala najbolj 

ranljivim družbenim skupi-
nam ter s tem dopolnjevala 
sistem državnih pomoči. 
Upamo, da se čim prej kon-
ča vojna v Ukrajini, saj bi to 
bistveno omejilo rast cen 
energentov.
V prihodnje bo zagotovo tre-
ba okrepiti vlaganja v poso-
dobitev vročevodnega 
omrežja, kar šele dolgoroč-
no omogoča ustvarjanje pri-
hrankov.

Močno se je zapletlo z najve-
čjo investicijo, obnovo Ruar-
dove graščine. Kaj se dogaja 
trenutno in kakšni so načrti, 
boste obnovo dokončali?

Šele med obnovo se je izka-
zalo, da je objekt v precej 
slabšem stanju, kot je sprva 
kazalo. Odkritje nevarne 
lesne gobe solzivke v stenah 
objekta je obnovo zavleklo in 
podražilo. Bili smo pred tež-
ko odločitvijo. Če sanacije 
ne bi nadaljevali, bi se lesna 
goba še dodatno razrasla in 
ogrozila obstoj objekta in s 
tem državnega kulturnega 
spomenika. To bi terjalo od-
stranitev nevarnega objekta, 
kar bi bilo zahtevno in za 
Občino Jesenice kot lastnico 
tudi zelo drago. Ogroženo bi 
bilo tudi državno financira-
nje dejavnosti Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice pa tudi 
naši načrti za celovito uredi-
tev Stare Save in razvoj turi-
stične dejavnosti. Zato smo 
se odločili, da to fazo sanaci-
je, za katero so zagotovljena 
sredstva v občinskem prora-
čunu, zaključimo.
Ko bo lesna goba odstranje-
na, objekt statično saniran 
in vgrajena okna, predvido-
ma v prvi polovici prihodnje-
ga leta, bo v objektu treba 
stalno spremljati stanje. 
Strokovnjaki zagotavljajo, da 
bi na takšen način objekt na 
zaključek sanacije lahko po-
čakal nekaj časa. Narediti 
moramo vse, kar je v naši 
moči. Dodaten čas nam daje 
možnost, da projekt še do-
datno nadgradimo in razširi-
mo možnosti za kandidira-
nje na različnih državnih in 
evropskih razpisih. Zgolj s 
sredstvi občinskega proraču-
na projekta sami ne bomo 
zaključili.

Veliko dela v zadnjih štirih 
letih ste morali nameniti 

problematiki Male Mežakle, 
smradu in kopičenju lahke 
frakcije. Kakšno je stanje 
trenutno?
Eden največjih izzivov je 
bil, kako z odlagališča Mala 
Mežakla odstraniti balirano 
lahko frakcijo, ki se je nabi-
rala vrsto let, ter omejiti 
problem smradu – oboje 
me je čakalo na začetku 
mandata. Ukrepi so terjali 
precej časa in naporov.
Z doseženim smo lahko za-
dovoljni: kup baliranih od-
padkov se vztrajno zmanjšu-
je in bo pospravljen do 
konca leta, s tem bo rešen še 
problem smradu. Pričakuje-
mo tudi skorajšnjo izdajo 
gradbenega dovoljenja za 
nadgradnjo odlagališča. Na 
ta način bomo vprašanje ob-
delave in odlaganja odpad-
kov dolgoročno rešili, kar je 
pomembno za celotno lokal-
no skupnost in za vse naše 
ljudi.

Veliko razburjenja med ob-
čani je povzročilo zaprtje ba-
zena Ukova pred letošnjo 
poletno sezono. Kot izhaja 
iz objav občanov, si želijo 
mestnega bazena, in ne dra-
gega bazenskega kompleksa 
na Hrušici ob Savi. Kakšni 
so zdaj načrti s kopališčem, 
ali ostaja v mestu, ga boste 
obnovili?
Že najmanj dvajset let je bila 
na Jesenicah javna skriv-
nost, da je bazen Ukova 
dotrajan. Poročilo, ki sem ga 
na mizo prejel tik pred pole-
tno sezono, je govorice ura-
dno potrdilo. Tveganje, da bi 
se zaradi dotrajanosti katere-
mu od otrok ali drugih obi-
skovalcev kaj zgodilo, je bilo 

preveliko – bazen je ostal za-
prt, kar je sprožilo tudi kriti-
ke. Prepričan sem, da bi 
vsak odgovoren človek rav-
nal enako. Odločitev je bila 
težka, saj sem se zavedal 
širših posledic. A kar smo v 

dani situaciji morali nare-
diti, smo naredili in zdaj 
vendarle teče postopek za 
izdelavo gradbene doku-
mentacije za celovito sana-
cijo bazena. Na ta korak je 
bazen čakal dolga leta. Zdaj 
je narejen.
Ni pa treba povsem zanema-
riti zamisli, da se ob reki 
Savi tik pod Hrušico celovito 
uredi večje zemljišče, ki je v 
lasti občine, in se nameni 
občanom ter turistom. Loka-
cija poleg izgradnje bazena 
omogoča postavitev glam-
ping hišic in ureditev parki-
rišča za avtodome. Takšna 
rešitev ustvarja priložnost, 
da se združi moči z zaseb-
nim investitorjem: občani 
pridobijo javno kopališče, 
omogoči se nadgraditev turi-
stične ponudbe in ustvari 
višja dodana vrednost. To je 
bistvo te zamisli.

Mnoge razburja tudi dogaja-
nje s pitno vodo, ki jo mora-
jo v večjem delu Jesenic po-
gosto prekuhavati, poleg 

tega je voda tudi klorirana. 
Kje vidite rešitve?
Drži, da je bilo treba občas-
no vodo tudi prekuhavati. 
Naravna dogajanja so ne-
predvidljiva in lahko le ome-
jujemo neposredne vplive 
na vodni vir, ki so v zadnjih 
letih, tudi zaradi klimatskih 
sprememb, vse pogostejši. 
Tudi zakonodaja se je glede 
nadzora vodnih virov za-
ostrila.
Da bi zmanjšali pogostost 
potrebnega prekuhavanja 
smo lani na območju zajetja 
Peričnik namestili opremo 
za spremljanje motnosti 
vode in vzpostavili daljinski 
nadzor. Izdelali smo tudi do-
kumentacijo za UV-dezin-
fekcijo vode na zajetju Perič-
nik, ki bo nadomestila 
kloriranje vode. Po projek-
tantski oceni je obnova vre-
dna 580.000 evrov, a je bila 
edina ponudba izvajalca za 
izvedbo del, ki se je prijavil 
na prvi razpis, nerazumljivo 
visoka in vredna skoraj en 
milijon evrov. Toliko 
sredstev v občinskem prora-
čunu ni bilo predvidenih. 
Razpis smo ponovili z name-
nom, da dobimo ugodnejše 
ponudbe. Sicer pa se skupaj 
s sosednjo občino aktivno 
pripravljamo tudi na posodo-
bitve na vodovodu Završnica.
Strinjam se, da je treba vo-
dovodno omrežje posodobiti 
in nadgraditi sistem za zago-

tavljanje varne oskrbe s pi-
tno vodo. Varna oskrba pre-
bivalcev s pitno vodo namreč 
ostaja naša najpomembnej-
ša zaveza.

Lokalne volitve bodo 20. no-
vembra, boste ponovno kan-
didirali za mesto župana?
Zahtevne županske naloge 
sem se lotil s polno odgovor-
nostjo, v štirih letih pa pri-
dobil pomembne izkušnje. 
Še bolje sem spoznal naše 
ključne izzive. Skupaj s so-
delavci smo postavili dobre 
temelje za naprej in obliko-
val strateške usmeritve za v 
prihodnje. Pred nami so 
zahtevni izzivi, na katere 
sem pripravljen. Za sodelo-
vanje na tokratnih volitvah 
bom zbiral podpise podpore 
volivcev in bom kandidiral 
kot neodvisni kandidat. Na 
volitve se bom odpravil tudi 
z listo kandidatov za občin-
ski svet, saj je za učinkovito 
delo celotne občine potrebna 
tudi jasna politična podpora 
v občinskem svetu.

Blaž Račič zaključuje svoj prvi mandat na čelu Občine Jesenice. Kako gleda na opravljeno delo in na katere dosežke je najbolj ponosen? Katere odločitve 
so bile med ljudmi nepriljubljene? Kaj bo z bazenom Ukova in obnovo Ruardove graščine? In ne nazadnje, se bo potegoval za nov županski mandat?

Večina odločitev je bila dobrih

Urška Peternel

Blaž Račič, župan Občine Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

»Še naprej bomo delali vse, kar je v naši moči, 
da ljudi ne bo zeblo, a lahko ne bo. Razmere na 
svetovnih trgih energije so izredne, cene 
energentov dosegajo rekordne ravni. 
Koncesionar Enos OTE zagotavlja, da bodo cene 
do konca leta ostale na ravni zadnje sezone. 
Občina bo z denarnimi pomočmi še naprej 
pomagala najbolj ranljivim družbenim 
skupinam ter s tem dopolnjevala sistem 
državnih pomoči.«

»Za sodelovanje na tokratnih volitvah bom 
zbiral podpise podpore volivcev in bom 
kandidiral kot neodvisni kandidat. Na volitve se 
bom odpravil tudi z listo kandidatov za občinski 
svet, saj je za učinkovito delo celotne občine 
potrebna tudi jasna politična podpora v 
občinskem svetu.«
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Občina Jesenice začenja ob-
novo dveh najbolj dotraja-
nih jeseniških ulic, Kajžer-
jeve in Delavske. Kot so 
sporočili, je bil javni razpis 
za izbiro izvajalca že obja-
vljen. Če bo na podlagi 
ustrezne in sprejemljive po-
nudbe izvajalec izbran, se 
bo investicija začela še leto-

šnjo jesen, napovedujejo na 
Občini Jesenice.
»Občina Jesenice je junija 
letos končala prvo fazo iz-
gradnje komunalne infra-
strukture v naselju KS Sava, 
to je na območju uvoza 'pri 
Majolki' do križišča z Ulico 
Viktorja Kejžarja, Ulice 
Cankarjevega bataljona na 

območju enosmernega pro-
meta, Ulice Franca Benedi-
čiča do uvoza v osnovno 
šolo in Ulice Viktorja Ke-
jžarja v območju križišča z 
Industrijsko ulico. V načrtu 
za letošnje leto pa je tudi za-
četek druge faze, v katero 
spada obnova dveh ulic z 
najbolj dotrajano cesto, to je 
Delavske ulice in Ulice Vik-
torja Kejžarja,« so pojasnili 
na Občini Jesenice.

Poleg obnove ceste načrtuje-
jo tudi ureditev ostalih ko-
munalnih vodov: vodovoda, 
fekalne in meteorne kanali-
zacije ter nove javne razsve-
tljave. Dela naj bi bila zaklju-
čena v petih mesecih po 
začetku del.
»Kejžarjeva in Delavska ulica 
sta eni najbolj dotrajanih 
cest na Jesenicah in zaveda-
mo se, da ju je treba čim prej 
urediti – tako cesto kot tudi 

vse komunalne vode. S tem 
se nadaljujejo dejavnosti v 
okviru gradnje komunalne 
opreme na območju krajev-
ne skupnosti Sava in to je za 
nas zelo pomemben korak. 
Seveda bomo storili vse, da 
se dela čim prej začnejo in 
da naše občanke in občani 
dobijo novo komunalno 
opremo in zelo pomembno 
cesto," je ob tem dejal župan 
Občine Jesenice Blaž Račič.

Kejžarjeva in Delavska ulica, ki veljata za najbolj dotrajani ulici na Jesenicah, bosta obnovljeni, javni 
razpis za izbiro izvajalca je že objavljen.

Delavska in Kejžarjeva ulica sta najbolj dotrajani ulici na Jesenicah, zdaj bosta obnovljeni.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel

Vlada je podaljšala rok za za-
menjavo starih, rožnatih vo-
zniških dovoljenj, za deset 
let, in sicer do 19. januarja 
2033. Prvotno bi jih bilo tre-
ba zamenjati do januarja 
prihodnje leto, zdaj pa se z 
menjavo ne mudi. Kljub 
temu smo se pozanimali, 
kakšen je postopek in koliko 
zamenjava stane.
Kot je povedala načelnica 
Upravne enote Jesenice, se 
veliko občanov še vedno ni 
odločilo za zamenjavo starih 
vozniških dovoljenj z novi-
mi, po podatkih ministrstva 
za infrastrukturo je na ob-
močju Upravne enote Jese-
nice še več kot 4500 obča-
nov s tako imenovanim roza 
vozniškim dovoljenjem.
In kakšen je postopek zame-
njave starega vozniškega do-

voljenja z novim? »Ob vlogi 
za zamenjavo vozniškega 
dovoljenja je treba imeti fo-
tografijo. Stranka ima dve 
možnosti: ali s seboj prinese 
fotografijo v fizični obliki ali 
pa e-fotografijo. Postopek v 
primeru e-fotografije je kraj-
ši. Sicer pa je v Upravnem 
centru Jesenice v pritličju 
strankam na voljo tudi foto-
avtomat,« je povedala Burni-
kova. Ob vlogi za zamenjavo 
je treba plačati 19,95 evra, 
stranke pa prosijo, če je le 
mogoče, naj strošek porav-
najo brezgotovinsko, s pla-
čilno kartico.
Uradne ure na Upravni eno-
ti Jesenice so sicer tudi ob 
torkih, in sicer med 8. in 12. 
ter med 13. in 15. uro. Do na-
daljnjega imajo uradne ure 
za menjavo osebnih doku-
mentov tudi ob četrtkih med 
8. in 12. uro.

Rok za menjavo 
dovoljenj podaljšan
Urška Peternel

Osmega septembra se je začel Nacionalni mesec skupnega 
branja 2022, ki bo trajal do 9. oktobra. Tudi letos se mu kot 
imetnica certifikata Branju prijazna občina pridružuje Občina 
Jesenice. Na Jesenicah tako poteka več dogodkov, v Vrtcu Je-
senice so pripravili bralne kotičke, v Ljudski univerzi Jesenice 
delijo ideje za dobre knjige, postavili so tudi t. i. knjigobežni-
co, posebno pozornost branju namenjajo v osnovnih šolah ...

Bralni kotički, ideje za dobre knjige ...

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

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

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

Je se ni ške no vi ce, št. 14/let nik XVII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 78, ki je iz šel 30. septembra 2022.
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: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. 
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
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po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Najbolj dotrajani ulici 
bosta obnovljeni

»Kejžarjeva in 
Delavska ulica sta eni 
najbolj dotrajanih cest 
na Jesenicah in 
zavedamo se, da ju je 
treba čim prej urediti 
– tako cesto kot tudi 
vse komunalne vode,« 
je povedal župan Blaž 
Račič.

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

JE SE NI CE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

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

www.oknam ba.si
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Obveščamo vas,
da bo jesenska akcĳa zbiranja

nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
v soboto, 1. oktobra 2022

po naslednjem razporedu:
Hrušica - pred Kulturnim domom Hrušica: od 8.00 do 8.40

Jesenice - parkirišče pred Zdravstvenim domom: od 9.00 do 9.40
Planina pod Golico – Parkirišče Pr'Čop: od 10.00 do 10.40

Podmežakla – parkirišče pred Športno halo Podmežakla: od 12.00 do 12.40
Jesenice – parkirišče za Gledališčem Toneta Čufarja: od 13.00 do 13.40

Javornik – križišče Dobravske ulice in Ceste Janeza Finžgarja: od 14.00 do 14.40
Koroška Bela – ob železniškem nadvozu: od 15.00 do 15.40
Blejska Dobrava – ob avtobusni postaji: od 16.00 do 16.40

Med letom lahko nevarne odpadke pripeljete v ZBIRNI CENTER JESENICE
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Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, enoto Vrtca Julke 
Pibernik – ta nosi ime po 
eni od jeseniških partizank – 
sestavljata dva objekta, in si-
cer »stari« objekt, v katerem 
predšolska dejavnost ne po-
teka, zgrajen okoli leta 1940, 
in »novi« objekt, zgrajen 
leta 1972.
»V sklopu letos izvedene in-
vesticije je bil energetsko sa-
niran 'novi' objekt, na-
tančneje streha in fasada, 
izvedeni sta bili tudi hidro-
izolacija in toplotna izolacija 
podzidka. Vrednost investi-
cije, ki jo je Občina Jesenice 
v celoti financirala iz svojega 
proračuna, je znašala 
305.000 evrov, izvajalec pa 
je bilo lokalno podjetje Kovi-
nar – Gradnje ST,« so pove-
dali na Občini Jesenice.

Nova stanovanja, več 
prostora v vrtcu
V prihodnjih dveh letih pa 
načrtujejo tudi nadaljevanje 
investicije v omenjeni enoti.
»V prihodnjih letih v okviru 
Vrtca Julke Pibernik name-
ravamo porušiti stari objekt 
in zgraditi novega. Na tem 
območju se nadejamo novih 
stanovanj, mladih družin in 
tudi otrok, zato verjamemo, 
da bo dodaten prostor treba 
zagotoviti tudi za najmlaj-

še,« je pojasnil jeseniški žu-
pan Blaž Račič. Naslednje 
leto se namreč začne grad-
nja dveh večstanovanjskih 
objektov na območju TVD 
Partizan Jesenice, nepro-
fitna stanovanja pa bodo na-
menjena predvsem mladim 
družinam.

Trije dodatni oddelki, 
knjižnica ...
Občina Jesenice v sklopu 
drugega dela investicije v Vr-
tec Julke Pibernik načrtuje 
rušitev in novogradnjo t. i. 
starega dela, ki ga bo s pokri-
tim hodnikom povezala z 
obstoječim vrtcem, to je t. i. 
novim delom.

Z novogradnjo bo v tem 
delu vrtca lahko uredila tri 
dodatne oddelke, vse z zuna-
njimi terasami oziroma bal-
konom, sanitarijami in gar-

derobami, nova bodo 
stopnišča in dvigalo ter špor-
tna igralnica, objekt pa bo 
pridobil tudi ustrezne pro-
store za zaposlene in prosto-
re za dodatne dejavnosti ot-

rok, med drugim tudi 
knjižnico.
Gradbeno dovoljenje za dru-
gi del investicije je že prido-
bljeno, prav tako so že v iz-

delavi tudi načrti za izvedbo. 
Vrednost celotnega projekta 
po trenutnih projektantskih 
ocenah znaša več kot 1,6 mi-
lijona evrov, so pojasnili na 
Občini Jesenice.

Urška Peternel

Staro stavbo vrtca, ki je zdaj ne uporabljajo, bodo podrli in zgradili novo. / Foto: Nik Bertoncelj

»Potreba po energetski sana-
ciji 83 let stare stavbe doma, 
namenjene institucionalne-
mu varstvu starejših iz Jese-
nic, Kranjske Gore in Žirov-
nice, se je pokazala že leta 
2016. Takrat se je tudi zače-
la urejati dokumentacija. 
Zaradi starosti objekta in 

predvsem dotrajanih in 
potratnih energetskih siste-
mov se raba energije in po-
sledično stroški obratovanja 
povečujejo,« je povedala di-
rektorica doma dr. Karmen 
Arko in dodala, da je tudi 
vlada jeseniški dom pre-
poznala kot prioritetnega za 
izvedbo celovite energetske 
prenove v sklopu projekta 

Povečanje učinkovitosti rabe 
energije v javnem sektorju.
Skupna vrednost del znaša 
okrog 1,5 milijona evrov. 
»Dela se izvajajo preko jav-
no-zasebnega partnerstva s 
Petrolom, d. d., iz Ljubljane, 

ki prispeva dobršen delež fi-
nančnih sredstev. Del 
sredstev pa je pridobljen 
tudi iz namenskih sredstev 
EU, slovenske udeležbe 
kohezijske politike in lastne 
udeležbe doma,« je poudari-
la direktorica.
Z energetsko sanacijo bodo 
uredili energetsko upravlja-
nje objekta, prenovili fasade 

in zamenjali okna in vrata 
na objektih B, C in D in ve-
znem hodniku, nova bodo 
tudi zunanja in notranja 
senčila, toplotna izolacija 
ravne strehe in stropa, ogra-
je na balkonih, strešna kriti-

na ... Poleg tega bodo preno-
vili še razsvetljavo in 
nekatere druge sisteme, 
vgradili termostatske ventile 
in dodatne merilnike ...
»V domu bomo dosegli pri-
hranke energije, zmanjšanje 
škodljivih emisij v okolje in 
predvsem povečali udobje 
stanovalcev doma,« napove-
duje direktorica.

Urška Peternel

Občina Jesenice je pred krat-
kim še pet običajnih eko oto-
kov zamenjala s potopnimi. 
Posodobljeni eko otoki se 
nahajajo v bližini Ceste 1. 
maja 100, Cesti maršala Tita 
100–104, Ceste Alojza Trav-
na 23, na Ulici heroja 
Verdnika in na Delavski uli-
ci. Na ekoloških otokih so 
nameščene posode za stek-
lo, papir in embalažo, njiho-

vo število pa je odvisno od 
gostote poseljenosti posa-
meznega območja.
Občina Jesenice je menjavo 
klasičnih eko otokov s po-
topnimi začela leta 2020. Z 
letošnjimi petimi je skupno 
število zamenjanih eko oto-
kov že 19, v ta namen pa je 
zagotovila že okrog 322.000 
evrov (brez DDV). Menjava 
eko otokov se bo nadaljevala 
tudi v prihodnjih letih, so 
sporočili z Občine Jesenice.

Urška Peternel

Slovenska industrija jekla 
(SIJ), pod katere okrilje spa-
da tudi jeseniški Acroni, se 
je odločila, da zaradi visokih 
cen energentov zmanjša 
svojo proizvodnjo. V sep-
tembru bo tako obseg proi-
zvodnje manjši za tretjino, 
od oktobra do konca leta pa 
načrtujejo 40-odstotno 
zmanjšanje.
Kako bo odločitev vplivala 
na zaposlene? Skupina SIJ 
namreč zaposluje okoli 
3800 delavcev, od tega 1300 
v SIJ Acroni na Jesenicah. 
Kot so nam sporočili, zaradi 
zmanjšanja obsega proizvo-
dnje ne predvidevajo odpuš-
čanj, bodo pa v nekaterih 
družbah po potrebi uvedli 
nekatere organizacijske uk-

repe, kot je skrajšan delovni 
čas in čakanje na delo. Te 
ukrepe so za zdaj uvedli le v 
SIJ Acroni.
»Vseh posledic hitro spre-
menljivega mednarodnega 
gospodarskega okolja in raz-
mer na trgu energentov v 
tem trenutku ne moremo 
predvideti, a verjamemo, da 
je odločitev o optimizaciji 
proizvodnje zaradi izjemno 
visokih cen energentov v 
tem trenutku smiselna in 
pravilna odločitev za zagota-
vljanje stabilnega poslovanja 
Skupine SIJ do konca leta. 
Ohlajanje evropskega gospo-
darstva bo verjetno vplivalo 
na raven naročil v mesecih 
do konca leta, a poslovno 
leto bo Skupina SIJ kljub 
temu zaključila pozitivno,« 
so zapisali v odgovoru.

Aleš Senožetnik

Skupina SIJ: Ne 
načrtujemo odpuščanj

V občini je zdaj že devetnajst sodobnih, potopnih 
eko otokov.

Pet novih potopnih 
eko otokov

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja poteka energetska sanacija, in sicer prek javno-zasebnega 
partnerstva s Petrolom.

Energetska sanacija doma

Potem ko se je zaključila energetska sanacija t. i. novega dela enote Julke Pibernik v Vrtcu Jesenice, 
pa se Občina Jesenice že pripravlja tudi na obnovo t. i. starega dela, s čimer bodo pridobili prostore 
za dodatne oddelke vrtca.

Investicija v vrtec

V jeseniškem domu starejših poteka energetska sanacija.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

»Na tem območju se nadejamo novih stanovanj, 
mladih družin in tudi otrok, zato verjamemo, da 
bo dodaten prostor treba zagotoviti tudi za 
najmlajše,« pravi župan.

Dom je imel že podpisano tudi pogodbo za 
projekt REACT EU, v sklopu katerega bi pridobil 
prostore za začasne namestitve in dnevno 
varstvo. A se je zataknilo, ker je za investicijo 
potrebnih več sredstev od načrtovanih. Po 
besedah direktorice bodo od pogodbe primorani 
odstopiti, če ne bo pokrita celotna finančna 
konstrukcija.

Sodobne potopne eko otoke so namestili na še pet lokacij, 
skupaj so tako že na devetnajstih lokacijah. / Foto: Občina Jesenice

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA
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Na Slovenskem Javorniku so 
lani začeli graditi novo pove-
zovalno cesto do obrata 
PDP. V sklopu del so poruši-
li tudi stari kamniti obok iz 
avstro-ogrskih časov in pod 
železnico zgradili novega. 

Zadnje mesece pa dela na 
tem območju stojijo in mno-
ge domačine zanima, kaj se 
dogaja in kdaj bo cesta zgra-
jena.
Ob tem so se pojavile tudi 
govorice, da naj bi bila dela 
ustavljena zaradi arheolo-
ških raziskav nekdanje Mu-

lejeve hiše, ki so potekala 
pod okriljem Oddelka za ar-
heologijo Filozofske fakulte-
te v Ljubljani. Da to ni vzrok 
za zaustavitev del, je odločno 
zatrdil arheolog Rok Hu-
merca, domačin, ki je sode-
loval pri izkopavanjih. Kot je 
poudaril, arheološke razi-

skave nikakor niso zaustavi-
le gradbenih in drugih del. 
»Izkopavanja so bila name-
noma izvedena v času 
prestavljanja podzemnih vo-
dov, ko je bilo celotno Acro-
nijevo makadamsko parki-
rišče zaprto,« je dejal.

V Skupini SIJ pravijo ...
Vprašanje, zakaj dela na po-
vezovalni cesti stojijo, smo 
postavili podjetju SIJ Acro-
ni oziroma Skupini SIJ, kjer 
nam neposrednega odgovo-
ra niso podali. Povedali so, 
da je družba SIJ Acroni v 
projektu izgradnje povezo-
valne ceste le soinvestitor, 
vodi ga Občina Jesenice. 
Hkratni projekt izgradnje 
novega križišča in voznega 
pasu do podvoza pa vodi Di-
rekcija za infrastrukturo 
Republike Slovenije (DRSI). 
Ta čas na direkciji priprav-
ljajo dokumentacijo za javni 
razpis za izvedbo križišča in 
voznega pasu do podvoza. 
Začetek del je predviden 
spomladi 2023, njihovo do-

končanje pa konec poletja 
2023.
»Ko bodo dela Direkcije za 
infrastrukturo Republike 
Slovenije na križišču in voz-
ni pas v drugi polovici izved-
be, se bo začela izvedba del 
na severnem delu podvoza,« 
so pojasnili v Skupini SIJ.
Zanimalo nas je tudi, ali bo 
omogočen pešprehod skozi 

novi podvoz. V Skupini SIJ 
so zatrdili, da bo po zaklju-
čenih delih pešcem vseka-
kor omogočen prehod. 
»Projekt predvideva izgra-
dnjo pločnika od križišča na 
glavni cesti, skozi podvoz in 
naprej po mostu čez potok, 
pločnik pa bo ustrezno 
opremljen z oznakami,« so 
pojasnili.

Dela na Slovenskem Javorniku, kjer gradijo povezovalno cesto do obratov PDP, naj bi se nadaljevala prihodnjo pomlad. Država namreč šele pripravlja 
dokumentacijo za javni razpis za izgradnjo križišča in ceste do podvoza. Vzrok niso arheološke raziskave.

Zakaj dela na Slovenskem Javorniku stojijo

Urška Peternel

V spomin na pet ustreljenih 
talcev septembra leta 1941 so 
v spominskem parku na Ko-
roški Beli položili vence. Čla-
ni prostovoljnih gasilskih 
društev Koroška Bela in Ja-
vorniški Rovt so nasproti 
kmetije Boltar izvedli gasil-
sko vajo s ciljem preverjanja 
operativnih članov ob požarih 
in drugih izrednih dogodkih.
V prostorih kulturnega 
doma so odprli razstavo fo-
tografij domačina Sandija 
Novaka. Za starejše od 
osemdeset let so pripravili 
srečanje v prostorih Društva 

upokojencev Javornik - Ko-
roška Bela. Izvedli so špor-
tna tekmovanja v balinanju, 
namiznem tenisu in malem 
nogometu.

Možnarji, ljudski godci 
in pevci
Osrednjo prireditev z boga-
tim kulturnim in zabavnim 
programom so pripravili na 
Pristavi v Javorniškem Rov-
tu. Nastopili so člani Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, ženski pevski 
zbor Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela in 
skupina ljudskih godcev in 
pevcev Suhe hruške KD Tri-

glav Javornik - Jesenice. Za 
najbolj hrupni del programa 
so poskrbeli člani KD Mož-
nar Koroška Bela, saj je kar 
pošteno zadonelo ob strelja-
nju z možnarji. Da je bilo v 
popoldanskih urah vzdušje 
še bolj veselo, je poskrbel an-
sambel Arrow. Lepa sep-
tembrska nedelja je privabila 
veliko število krajanov, poho-
dniki DU Javornik - Koroška 
Bela in še nekateri drugi so 
se na Pristavo podali peš po 
Gajškovi poti.

Trak je prerezal Tevž
Pristava je že sicer priljublje-
na izletniška točka pred-
vsem v poletnih mesecih. 
Odslej bodo tja še raje priha-

jali starši z otroki, saj so na-
menu izročili nova igrala, ki 
so bila financirana iz partici-
pativnega proračuna. Trak je 
prerezal osemletni Tevž 
Verbič skupaj s predsedni-
kom sveta krajevne skup-
nosti Javornik - Koroška 
Bela Matejem Brusom in 
županom Občine Jesenice 
Blažem Račičem.

Dobrodelna nota
Prireditev na Pristavi je imela 
tudi dobrodelno noto, zbirali 
so sredstva za krajane, ki po-
trebujejo pomoč. Člani sveta 
KS so se skupaj s predsedni-
kom zahvalili vsem, ki so 
omogočili, da bo kakšen fi-
nančni problem lažje rešljiv.

Ob letošnjem prazniku na Slovenskem Javorniku in na Koroški Beli so člani sveta krajevne skupnosti skupaj s predstavniki društev in organizacij 
pripravili več prireditev, športnih tekmovanj in drugih dogodkov.

Ob prazniku paleta dogodkov

Janko Rabič

Zbralo se je veliko krajanov / Foto: Janko Rabič

Trak za nova igrala je prerezal osemletni Tevž Verbič 
skupaj s predsednikom sveta krajevne skupnosti Javornik - 
Koroška Bela Matejem Brusom in županom Občine 
Jesenice Blažem Račičem. / Foto: Janko Rabič

Novi podhod na Slovenskem Javorniku čaka na dokončanje del. / Foto: Nik Bertoncelj

Nastopil je ženski pevski zbor DU Javornik - Koroška Bela  
/ Foto: Janko Rabič

Ker je bil več kot leto dni prehod pešcem onemogočen, se 
je pojavil grafit. / Foto: Nik Bertoncelj

Nastop skupine ljudskih godcev in pevcev Suhe hruške  
/ Foto: Janko Rabič
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»Za abonmajski dan gledali-
škega abonmaja se je izkaza-
la kot najbolj primeren dan 
sreda ob 19.30. Glasbeni 
abonma pa je fleksibilen, 
nima svojega dne, saj se pri-
lagajamo izvajalcem,« ob za-
četku nove gledališko-glas-
bene sezone pravi Branka 
Smole, direktorica Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice.

Gledališki izbor
Abonma bo začela gledali-
ško-glasbena predstava Pe-
sem za Laro v izvedbi Lare 
Jankovič in glasbenikov Za-
vod Libertart. Lara z glasbo 
in besedo pripoveduje 
zgodbo po motivih spomi-
nov Olge Ivinske Leta s 
Pasternakom.
Abonma vsebuje tudi kop-
rodukcijsko predstavo ozi-
roma mednarodni projekt 
Vojnovičeve drame o bole-
čem soočenju s preteklostjo 
Jugoslavija, moja dežela. 
Projekt so ustvarili Gledali-
šče Koper, Gledališče Prije-
dor in Fundacija Friedrich 
Ebert Stiftung.
Gledališče Koper prihaja v 
goste s komedijo Iztoka 
Mlakarja Tutošomato, Gle-
dališče Glej pa z vester-
nom, avtorsko predstavo 
Not dead enough z vrsto 
prepoznavnih igralcev s slo-
venske gledališke scene, 
med katerimi je tudi Jeseni-
čan Vid Klemenc.
»V naboru gledališkega 
abonmaja sta stalnica tudi 

Čufarjev maraton in Čufar-
jevi dnevi, kar pomeni še do-
daten nabor vsaj desetih 
predstav v izvedbi ljubitelj-
skih gledališč,« poudarja 
Branka Smole.
Obetata pa se še dva »slad-
korčka«: dve domači premi-
eri, Tiči in Kajmak in mar-
melada.

Glasbeni abonma
Glasbeni abonma začenja 
Folklorna skupina Ivana 
Navratila iz Metlike s tam-
buraši.
Lani se je po besedah Smo-
letove izkazala kot zelo do-
brodošla verzija baleta, in 
sicer baletni koncert, ki vse-

buje solistične točke in du-
ete najboljših profesional-
nih baletnih solistov. Zato 
koncert dodajajo na pro-
gram tudi letos, seveda z 
novimi točkami in novimi 
imeni.
»Veseli me, da lahko ponu-
dimo tudi opereto, saj se 
zavedam, kakšno veljavo so 
te nekoč imele na tem odru. 
Tokrat z muzikalom Hotel 
Obir prihajajo člani Sloven-
skega prosvetnega društva 
Zarja iz Železne Kaplje. Za 
naslovom Hotel Obir se 
skriva opereta Pri belem 
konjičku.«
V jeseniško gledališče so po-
vabili tudi Žigo Laknerja, ki 

je nase opozoril v 3. sezoni 
šova Slovenija ima talent. Na 
Jesenice prihaja z opernimi 
arijami in gosti.
V goste prihaja tudi Kvintet 
Vintgar ter člani glasbene 
skupine Manouche z veče-
rom, ki ga bodo začinili s 
prepoznavno avtorsko glas-
bo v sving slogu.
S t a l n i c a  g l a s b e n e g a 
abonmaja pa je tudi Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora.

Ob tem Branka Smole še 
poudarja, da bo v dvorani 
veljal nov sedežni red po 
sistemu: kdor prej pride, 
prej melje. »To pomeni, 
prej boste rezervirali, več 
možnosti imate zagotoviti 
si želeni sedež.«

Za najmlajše
V sezoni 2022/23 bodo prip-
ravili tudi trinajst matinej za 
najmlajše, ki bodo vsako 
drugo nedeljo ob 10. uri v 
gledališču.

Urška Peternel

Branka Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Gornjesavski muzej Jeseni-
ce je za uvod v jesensko se-
zono v razstavnih prostorih 
Kosove graščine na Jeseni-
cah pripravil novo razstavo 
z naslovom Mere in meril-
ni pripomočki od antike do 
danes. Po besedah avtorja 
dr. Marka Mugerlija v mu-
zeju hranijo več tristo me-
rilnih naprav, ki merijo 
različne količine, čas, težo, 
razdalje, za vsako meritev 
je potrebna ustrezna meril-
na enota. Mere v najrazlič-
nejših izvedbah igrajo 
ključno vlogo na skoraj 
vseh področjih človekovega 
življenja, so predpogoj za 
kakršno koli gospodarsko 
dejavnost. Razstava bo za-
gotovo pritegnila širok 

krog ljudi, v okviru andra-
goško-pedagoškega progra-
ma bo zanimiva za učence 
in dijake.
Na odprtju je dr. Marko Mu-
gerli obiskovalce popeljal po 
razstavi, predstavil doku-
mentarno gradivo in muzej-
ske eksponate.
Na ogled je dva tisoč let sta-
ra kamnita sončna ura, že-
pna ura jeseniškega urarja 
Mavricija Smoleja, urni ka-
zalci s cerkve na Stari Savi, 
analitska tehtnica iz nekda-
nje Železarne, medicinska 
tehtnica iz Obratne ambu-
lante Železarne, termome-
ter za žganjekuho z Blejske 
Dobrave, optični merilni 
pripomočki in različne dru-
ge merilne naprave. Veliko 
eksponatov je z Jesenic in 
širšega gorenjskega obmo-

čja, nekaj so jih prispevali 
drugi slovenski muzeji in 
Slovenski inštitut za kako-
vost in meroslovje. Za 
razstavo so pripravili bogat 

katalog s predstavitvijo vseh 
eksponatov.
V Kosovi graščini bodo na 
ogled do do 15. januarja 
2023.

Janko Rabič

V sklopu glasbenega 
abonmaja so v septembru v 
Glasbeni šoli Jesenice prip-
ravil i  št iri  vrhunske 
(brezplačne) koncerte.

Kar tri je pripravil domačin, 
skladatelj in pozavnist Do-
men Jeraša, ki je 8. sep-
tembra nastopil skupaj s 
tubistom, prav tako domači-
nom, Jernejem Oberžanom.
Zatem je 20. septembra 
predstavil svoje skladbe za 
solo pozavno, nato pa dan 
kasneje, 21. septembra, še 

skladbe za trobilni trio, pri če-
mer sta se mu pridružila 
Franc Kosem s trobento in 
Žan Tkalec s pozavno. Večina 
skladb je bila krstno izvede-
na, na kar so v jeseniški glas-
beni šoli še posebej ponosni.

Še en vrhunski glasbeni 
dogodek pa sta v sklopu 
abonmaja pripravila violon-
čelist Gregor Fele (prav 
tako domačin z Jesenic) in 
čembalist Domen Marin-
čič, ki sta nastopila s kon-
certom italijanskih baroč-
nih sonat za violončelo in 
continuo.

Urška Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so septembra gostili 
vrhunske glasbenike.

Abonmajski 
koncerti

V Kosovi graščini je na ogled razstava Mere in merilni pripomočki od antike do danes.

Razstava o merah in merilnih pripomočkih

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice so pripravili gledališki in glasbeni abonma ter otroško matinejo. 
Obljubljajo tudi dve domači premieri.

Sreda je dan za 
gledališki abonma

Na odprtju je dr. Marko Mugerli obiskovalce popeljal po 
razstavi, predstavil dokumentarno gradivo in muzejske 
eksponate. / Foto: Janko Rabič

Nova sezona se 
začenja v 
»preoblečenem« 
južnem delu fasade 
gledališča. »Hvala 
vsem, ki ste zaslužni 
zanjo, vsem, ki ste nas 
podprli v 
participativnem 
proračunu,» ob tem 
pravi Branka Smole.

Na ogled so različni zanimivi eksponati. / Foto: Janko Rabič

Violončelist Gregor Fele in čembalist Domen Marinčič / Foto: 

Jaka Valjavec

Trobilni trio: Domen Jeraša s pozavno, Franc Kosem s 
trobento in Žan Tkalec s pozavno / Foto: Sašo Valjavec
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Kdaj si se resneje začela 
ukvarjati s plavanjem in kaj 
je bil glavni razlog za to?
Ko smo bili na bazenu ali na 
morju, so me starši težko 
spravili iz vode, saj sem v 
vodi res uživala. Plavanje je 
postala moja ljubezen in v 1. 
razredu osnovne šole sem 
začela trenirati.

Je kdaj prišel trenutek, ko bi 
najraje prenehala plavati?
Vsak športnik pride kdaj v 
krizo in bi se prenehal ukvar-
jati s športom, ki ga trenira. 
Tudi sama sem imela krizne 
trenutke, a ne tako velike, da 
bi plavanje opustila.

Si začela na Jesenicah?
Na Jesenicah ni bilo pravih 
pogojev za dober trening, 
tako da sem prvi pravi tre-
ning opravila v radovljiškem 
bazenu. Pogoji v Radovljici 
so res odlični, saj lahko nor-
malno treniramo tako poleti 
kot pozimi.

Kdo so bili tvoji dosedanji 
trenerji?
Moj prvi trener je bil Alen 
Kramar. Alena je nasledil 
Anže Pretnar, sedaj pa treni-
ram pod vodstvom Urške 
Potočnik. Od vseh treh sem 
skušala potegniti kar največ.

Treniranje v Radovljici ti 
predstavlja dnevno vožnjo 
na relaciji Jesenice–Rado-

vljica–Jesenice. Imaš zaradi 
tega kaj težav pri usklajeva-
nju plavanja in šole?
Na treninge v Radovljico me 
pripeljejo z avtom ali grem z 
avtobusom. Vse vzame ne-
kaj časa, zato se moraš dob-
ro organizirati. Usklajevanje 
šole in plavanja ni problem, 
saj obiskujem športni odde-
lek na Gimnaziji Jesenice in 
se da marsikaj prilagoditi.

Najboljše rezultate dosegaš 
v hrbtnem slogu. Je bilo 
tako že od samega začetka?
Na začetku sem najboljše re-
zultate dosegla v prsnem 
slogu. Kasneje, nekje pri de-
vetih ali desetih letih, pa se 

je izkazalo, da je zame naj-
bolj primeren hrbtni slog. 
Tekmujem na 50-, 100- in 
200-metrskih razdaljah.

Najdemo te tudi v disciplini 
200 metrov mešano.
Mešano (delfin, hrbtno, 
prsno in prosto v eni disci-
plini, op. p.) imam bolj za 
zraven, kot zapolnitev disci-
plin. Prioriteta pa je hrbtni 
slog.

Kaj so tvoje prednosti, kje te 
čaka še veliko dela?
Zelo dobro delo opravim v 
podvodnem delu. Glede sla-
bosti me trenerka najbolj 
opozarja na frekvenco rok, 

na dolžino zavesljaja, na 
tehniko.

Omenila si, da si uspešna v 
podvodnem delu. Iz tega bi 
se logično sklepalo, da si 
boljša v 25-metrskem baze-
nu?
Res se, 25-metrski bazen mi 
je nekoliko ljubši. Za zdaj.

Imaš pred tekmami kaj tre-
me?
Ali trema je ali je ni, je od-
visno od tega, kako po-
membna je tekma. Če gre za 
državno prvenstvo ali za tek-
mo še na višjem nivoju, se 
trema stopnjuje. Po drugi 
strani mi trema da dodatno 
motivacijo.

Na vsaki dve leti greš v novo 
starostno kategorijo. Te mo-
tijo ti preskoki?
Na splošno ne. Velikokrat 
tekmujem s starejšimi tek-
movalkami od sebe. Konku-
renca je temu primerno 
močnejša, a po drugi strani 
na takih tekmah dobim veli-
ko prepotrebnih izkušenj.

V avgustu si kot predstavni-
ca Jesenic nastopila v Co-
ventryju na svetovnih 
mestnih igrah otrok.
Dobila sem ponudbo, da bi 
lahko nastopila v Coventryju, 
in se nanjo pozitivno odzva-
la. Imela sem možnost, da iz-
berem discipline, v katerih bi 
nastopila. Nisem vedela, kaj 
lahko pričakujem na tekmo-

vanju, saj konkurence nisem 
poznala. Želela sem pridobiti 
veliko izkušnjo.

Pogoji za plavanje niso bili 
idealni.
Voda v bazenu je bila zelo 
topla, kar me je zelo motilo. 
Problem je bil tudi ta, da 
smo zamudili uradno raz-
plavanje. Bazen in pogoje 
sem praktično spoznala na 
tekmi.

Dosegla si četrto, dve peti in 
eno sedmo mesto. Si bila 
razočarana, ker ni bilo me-
dalje?
Štiri uvrstitve, ki sem jih do-
segla, sicer niso slabe, pa 
vendar nisem osvojila meda-
lje in sem bila zato po tekmi 
zelo razočarana. Do medalje 
mi je zmanjkalo 26 stotink 
sekunde.

Na tekmovanju sta bili z 
Jano Čušin brez plavalnega 
trenerja. Je bil to moteč de-
javnik?
Zagotovo bi bilo lažje, če bi 
bil z nama plavalni trener. 
Po drugi strani je Aleš Oš-
ljak dobro opravil delo pla-
valnega trenerja.

Katero uvrstitev do sedaj bi 
postavila na prvo mesto?
V Coventryju zagotovo četrto 
mesto na 50 m hrbtno, sicer 
pa reprezentančna zmaga na 
četveroboju Slovenije, Hrva-
ške, Bosne in Hercegovine 
ter Srbije na 50 m hrbtno in 

naslov absolutne državne pr-
vakinje na 100 m hrbtno v 
25-metrskem bazenu.

Kaj ti več pomeni, dober čas 
ali dobra uvrstitev?
Bolj sem zadovoljna, če sem 
peta in plavam osebni re-
kord, kot če zmagam in čas 
ni dober.

Julija si dobila štipendijo 
Sare Isakovič, kar je vseka-
kor potrditev, da dobro delaš 
in lepa popotnica za naprej.
Ta štipendija mi res veliko 
pomeni. Ona je bila odlična 
plavalka, zdaj pa je izjemna 
oseba. Veliko mi pomeni, da 
lahko sodelujem z njo, da mi 
da koristen nasvet in se lahko 
iz tega veliko naučim. Že ko 
se je ta štipendija začela po-
deljevati, sem si želela, da jo 
tudi jaz enkrat prejmem.

Someščanka Anja Klinar je 
veliko dala slovenskemu 
plavanju. Zagotovo bi bila 
zadovoljna, če bi šla po nje-
ni poti?
Anja je že prehodila to pot, 
po kateri zdaj hodim jaz. Po-
kazala je, da se da z dobrim 
delom nekaj doseči.

Kaj si želiš doseči v plava-
nju?
Seveda je želja, da bi enkrat 
nastopila na olimpijskih 
igrah, a sem realna in grem 
korak za korakom. Kasneje 
se bo videlo, kam me bo to 
pripeljalo.

Matjaž Klemenc

Tinkara Lipovec (na sliki desno) je julija dobila štipendijo 
Sare Isaković. / Foto: Matjaž Klemenc

V Logu zahodna liga in državno prvenstvo
V Logu sta bili dve tekmi športnih plezalcev, obakrat na bal-
vanih. Pobliže poglejmo uvrstitve tekmovalcev in tekmovalk 
Športno plezalnega odseka Jesenice med deseterico. Zaho-
dna liga – starejši cicibani: 7. Maks Žurman; mlajše deklice: 
3. Liza Babič, 8. Špela Fliser, 9. Iris Markizeti; starejše dekli-
ce: 5. Maša Ahec; državno prvenstvo – cicibani: 7. Maj Trav-
nik; mlajše deklice: 5. Liza Babič.

Zmaga in remi
Jeseniški nogometaši so v gorenjski ligi v zadnjih dveh tek-
mah dosegli zmago in igrali neodločeno. V 4. kolu so v gos-
teh z 2 : 1 premagali Britof. V soboto so igrali doma in se s 
Preddvorom razšli z neodločenim izidom 1 : 1. Ta konec te-
dna gostujejo pri Poletu.

Jeseničanka Tinkara Lipovec, 15-letna članica Plavalnega kluba Radovljica, je avgusta nastopila v Coventryju na Svetovnih športnih mestnih igrah otrok in 
dosegla štiri uvrstitve med prvo osmerico.

Korak za korakom do olimpijade

Smo uspešen mednarodni proizvajalec kemičnih izdel-
kov. Sedež podjetja je v Celovcu (avstrijska Koroška), 
poslovalnice pa imamo tudi po številnih drugih evropskih 
državah in tudi v Sloveniji. Za trženje naših izdelkov na 
območju GORENJSKE iščemo novega sodelavca. V naši 
slovenski PE takoj zaposlimo

TRGOVSKEGA
POTNIKA (m/ž)

za prodajo naših vrhunskih profesionalnih 
čistilnih sredstev za industrijo, obrt in kmetijstvo  

Prednost je, če stanujete na GORENJSKEM in imate 
tehnično ali trgovsko izobrazbo (poklicna ali srednja 
šola). Od vas pričakujemo, da ste komunikativni in pri-
pravljeni izvajati prezentacije neposredno pri naših od-
jemalcih. Ponujamo vam zaposlitev za nedoločen čas, 
strokovno uvajanje v delo, visoko plačo in stimulativen 
zaslužek brez omejitve navzgor.      

Veselimo se vaše vloge v slovenščini ali nemščini po 
e-pošti na:  jt@tarmann.at   

Informacije v slovenščini:  0043 664 160 1398

TARMANN CHEMIE Ges.m.b.H.
A-9021 Celovec/Klagenfurt, Lastenstr. 27-29
Proizvodni obrat na avstrijskem Koroškem/Kärnten: 
A-9184 Šentjakob v Rožu/St. Jakob i. Ros., Tale/Tallach 68

www.tarmann.com

Wir sind ein erfolgreiches internationales Unternehmen 
in der Chemiesparte mit der Zentrale in Klagenfurt und 
Standorten in mehreren europäischen Ländern, wie auch 
in Slowenien. Für den Verkauf unserer Produkte in der 
Region GORENJSKA suchen wir einen neuen Mitarbei-
ter. Aufgenommen wird ein

AUSSENDIENST-
VERKÄUFER (m/w)
für den Verkauf unserer Profireinigungsmittel 

an Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft  

Sie wohnen in der Region GORENJSKA und verfügen 
über eine technische oder kaufmännische Ausbildung 
(Berufsschule oder Mittelschule). Wir erwarten von Ih-
nen, dass Sie kontaktfreudig sind und bereit vor Ort den 
Kunden unsere Produkte zu präsentieren. Wir bieten 
Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit, professionelle 
Einschulung, hohes Einkommen und Umsatzbeteiligung 
ohne Begrenzung nach oben.     

Ihre Bewerbung in Slowenisch oder Deutsch richten 
Sie bitte an:  jt@tarmann.at   

Infos in Slowenisch:  0043 664 160 1398

TARMANN CHEMIE Ges.m.b.H.
A-9021 Klagenfurt, Lastenstr. 27-29
Werk Kärnten: A-9184 St. Jakob i. Ros., Tallach 68

www.tarmann.com
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Na Jesenicah od leta 2019 
deluje Zavod Lepa si, ki 
predvsem z izvajanjem 
osebne asistence osebam s 
posebnimi potrebami in 
drugimi vrstami invalidno-
sti omogoča kvalitetno pre-
življanje prostega časa, 
vključevanje v zunanje 
okolje in zaposlitev. Zavod 
sta ustanovila Jerneja in 
Peter Oblak. Sedaj že četr-
to leto osebni asistenti in 
prostovoljci skrbijo, da pol-
noletnim posameznikom z 
dolgotrajnimi telesnimi, 
duševnimi, intelektualni-
mi in senzoričnimi okvara-
mi omogočajo na vseh 
področjih življenja enake 
možnosti, večjo neodvi-
snost, aktivnost in ena-
kopravno vključitev v druž-
bo.  Do sedaj  so  z 
opravljenim delom zado-
voljni, imajo pa veliko no-
vih načrtov.
V zavod je vključenih 37 
uporabnikov osebne asi-
stence, vrata imajo odprta 
še za nove. Izvajajo različna 

usposabljanja in delavnice. 
V okviru skupine za osebe s 
posebnimi potrebami so se 
povezali z ožjim in širšim 
lokalnim okoljem.
Na Paradi učenja so nasto-
pili z glasbeno-plesno toč-
ko, povezali so se z Medge-
neracijskim centrom Bled. 
Izvedba različnih progra-

mov je usmerjena k skrbi za 
razbijanje predsodkov o in-
validnosti, uporabniki pri-
dobivajo ustvarjalne spret-
nosti, so telesno aktivni, kar 
prispeva h krepitvi zdravja. 
Povezujejo se z različnimi 
organizacijami, ustanovami 
in podjetji v občini Jesenice 
in širše.

Ker se sredstva iz državnega 
proračuna izključno name-
njajo za osebno asistenco, v 
prihodnje načrtujejo ustano-
vitev društva. Tako se bodo 
lahko prijavljali na razpise 
občin, s sredstvi pa bodo upo-
rabnikom zagotovili še več 
delavnic in drugih dejavnosti, 
druženj, izletov in podobno.

Janko Rabič

Člani zavoda Lepa si sodelujejo na različnih dogodkih, kot je Parada učenja. / Foto: Nik Bertoncelj

Bliža se oktober, rožnati me-
sec, ko v Združenju Europa 
Donna Slovenija zaznamu-
jejo mednarodni mesec oza-
veščanja o raku dojk. Ker je 
rak dojk še vedno najpogo-
stejši rak pri ženskah, priza-
dene pa tudi dva odstotka 
moških, so v združenju prip-
ravili vrsto aktivnosti in do-

godkov, s katerimi ozavešča-
jo in opozarjajo na pomen 
zdravega načina življenja, 
zgodnjega odkrivanja bolez-
ni in odgovornosti do svoje-
ga zdravja.

Stojnica na Jesenicah
Pred rožnatim mesecem so 
se odpravili na teren in v če-
trtek, 8. septembra, pred 
Mercator centrom na Jeseni-

cah postavili stojnico, na ka-
teri so predstavili svoj pro-
gram, ponudili promocijske 
materiale, nagradno igro ter 
prikaz pravilnega samopre-
gledovanja dojk.
»V združenju Europa Donna 
spodbujamo ozaveščanje o 
pomenu skrbi za svoje 
zdravje, ponujamo progra-
me podpore bolnicam in nji-
hovim svojcem, individual-

ne psihoterapevtske podpore 
ter organiziramo različna 
druženja, izlete, rekreacije, 
kjer se članice lahko povezu-
jejo,« je pojasnila Polona 
Marinček in poudarila, kako 
pomembno je samopregle-
dovanje dojk za dovolj 
zgodno odkrivanje raka.

Aplikacija za samopregled
»Stremimo k temu, da bi 
ženske že od mladosti dalje 
poznale svoje prsi in bi po-
sledično tudi začutile dolo-
čena odstopanja, zatrdline, 

prepoznale spremembe 
kože, barve in drugo. Zdru-
ženje ima tudi aplikacijo, 
imenovano Breast Test, os-
novano za pomoč pri samo-
pregledovanju,« je povedala 
Polona Marinček.
Aplikacija  Breast test vsebu-
je aktualni menstrualni ko-
ledarček, ki uporabnice vsak 
mesec opomni na pregled 
dojk, obenem pa so zraven 
tudi preprosta navodila in 
slikovna gradiva, s katerimi 
predstavi postopek samopre-
gledovanja dojk.

Nika Toporiš

Svetovni dan fizioterapije, ki 
ga zaznamujemo 8. sep-
tembra, predstavlja prilož-
nost, da se širša javnost bo-
lje spozna s poklicem 
fizioterapevta. V Splošni bol-
nišnici Jesenice so pripravili 
prav posebno stojnico, na 

kateri so sodelovali zaposle-
ni fizioterapevti in študenti 
fizioterapije ter mimoido-
čim omogočili, da se infor-
mirajo o samem poklicu.

O osteoartrozi
Tema stojnice je bila osteo-
artroza, najpogostejša pato-
loška sprememba sklepov. 

»Osteoartroza je zelo pogo-
sta bolezen pri starejši po-
pulaciji, prizadene lahko 
kateri koli gibljivi sklep, 
najpogosteje kolena, kolke 
in sklepe rok,« je razložil 
Božin Krstanoski, diplomi-
rani fizioterapevt, in pojas-

nil, da so fizioterapevti klju-
č e n  d e j a v n i k  p r i 
obvladovanju in preprečeva-
nju te bolezni.
»Pomembno je, da se dovolj 
zgodaj prepoznajo znaki, 
kar nato tudi bistveno iz-
boljša samo zdravljenje. Pri 
ljudeh, ki jih ta bolezen pri-
zadene, se pojavljajo boleči-

ne v sklepih, funkcijske te-
žave, mišična oslabelost, 
kar močno vpliva na kako-
vost življenja. Fizioterapevti 
smo bistveni, saj je redna 
telesna vadba priporočena 
kot eno najboljših zdravil za 
preprečevanje in zmanjše-
vanje bolečin,« je pojasnil 
Krstanoski.

Nikoli ni prepozno
Svetovni dan fizioterapije 
pripomore k ozaveščanju o 
pomembnosti fizioterapije 
kot zdravstvene stroke in to-
vrstne stojnice lahko omo-
gočijo, da se ljudje za obisk 
zdravnika odločijo pravo-
časno.
»Ljudje pogosto opazijo te-
žave že zelo zgodaj, vendar 
se ne odločijo za spremem-
bo življenjskega sloga oziro-
ma za obisk zdravnika. Po-
gosto so bolezni odkrite že 
pozno, vendar nikoli ni pre-
pozno,« je še poudaril 
Krstanoski.

Nika Toporiš

Slovenska gospodarska zve-
za v Celovcu je pripravila 
Slovenski večer, ki je pote-
kal na Osojskem dvoru. 
Med več kot sto udeleženci 
sta bili tudi direktorica Ra-
zvojne agencije Zgornje 
Gorenjske Eva Štravs Podlo-
gar in SPOT svetovalka El-
dina Čosatović. Goste so na-
govorili koroški deželni 
glavar dr. Peter Kaiser, dr-
žavni sekretar na Ministr-
stvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Dejan Židan 
in Benjamin Wakounig, 
predsednik Slovenske go-
spodarske zveze. Po dolgih 

letih čezmejnega sodelova-
nja sta Slovenska gospodar-
ska zbornica in Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
podpisala tudi sporazum o 
sodelovanju.
Eva Štravs Podlogar je po-
vedala: »Sodelovanje s Slo-
vensko gospodarsko zvezo 
traja že več kot 18 let. Go-
spodarski prostor Alpe-A-
dria ima izreden pomen 
tako za turizem kot tudi za 
čezmejne projekte in podje-
tništvo. Na naši razvojni 
agenciji deluje SPOT točka, 
kjer ponujamo možnosti 
čezmejnega sodelovanja in 
podporo tudi za nemško 
govoreče podjetnike.«

Urška Peternel

Gospodarsko sodelovanje

Ob Svetovnem dnevu fizioterapije so v Splošni 
bolnišnici Jesenice pripravili stojnico, na kateri so 
predstavili poklic fizioterapevta.

Predstavljali poklic 
fizioterapevta

V Združenju Europa Donna Slovenija se vseskozi trudijo ozaveščati o 
pomenu samopregledovanja kot učinkovitega načina za zgodnje odkrivanje 
raka dojk.

Rožnati oktober – 
mesec ozaveščanja

V zavod je vključenih 37 uporabnikov osebne asistence, vrata imajo odprta še za nove.

Zavod Lepa si 
ustanavlja društvo

Pred Mercator centrom na Jesenicah so postavili stojnico, na kateri so predstavili svoj 
program, ponudili promocijske materiale, nagradno igro ter prikaz pravilnega 
samopregledovanja dojk. / Foto: Nika Toporiš

»Stremimo k temu, da 
bi ženske že od 
mladosti dalje poznale 
svoje prsi in bi 
posledično tudi 
začutile določena 
odstopanja, 
zatrdline ...«

V Splošni bolnišnici Jesenice so ob svetovnem dnevu 
fizioterapije predstavili poklic fizioterapevta. / Foto: Nika Toporiš

Svetovni dan 
fizioterapije je za 
fizioterapevte še 
posebej pomemben z 
vidika informiranja in 
ozaveščanja.
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Meteorološke meritve in 
opazovanja na Kredarici ne-
prekinjeno opravljajo že od 
leta 1954. Na meteorološki 
postaji na nadmorski višini 
2515 metrov vremenske po-
jave opazujeta meteorolog 
Agencije RS za okolje (Arso) 
in vojaški meteorološki opa-
zovalec. Tako Arso kot Slo-
venska vojska imata trenu-
tno po tri sodelavce, ki se na 
Kredarici praviloma izme-
njujejo na deset dni. Eden 
od treh vojaških meteorolo-
ških opazovalcev je višji vo-
dnik Marko Zorman z Jese-
nic, ki na najvišje ležečem 
delovnem mestu v Sloveniji 
dela devet let.
Na Kredarici je sicer tudi sa-
modejna meteorološka po-
staja, ki podatke avtomatsko 

pošilja na Arso, vendar pa 
opazovalci kontrolirajo odči-
tane podatke in hkrati spre-
mljajo pojave, ki jih vidijo in 
jih samodejna postaja ne 
more zaznati, npr. količino 
oblačnosti, horizontalno vi-
dljivost, višino in gostoto 
snega … Podatke odčitavajo 
vsako uro od štirih zjutraj do 
devetih zvečer in jih sproti 
pošiljajo na Arso. »Ogledaš 
si situacijo na nebu, količino 
in vrsto oblakov, potem sto-
piš do instrumentov in odči-
taš parametre, nato pa se 
umakneš v notranjost, kjer 
podatke zapišeš v dnevnik in 
po računalniku pošlješ na 
Arso v Ljubljano,« je vsako-
urni postopek opisal Zor-
man. Postajo sestavljajo raz-
lične naprave za merjenje 
temperature in vlage, količi-
ne sonca, padavin …, pozimi 

pa imajo meteorološki opa-
zovalci veliko dela z zbira-
njem podatkov o snegu. Po-
magajo tudi službi za 
opazovanje plazov in z dnev-
nimi lavinskimi opazovanji 
skrbijo za uporabne podat-
ke.

Ekstremov je veliko
Meteorološki opazovalci od-
čitavajo podatke v vseh le-
tnih časih in vremenskih po-
gojih, tudi ekstremnih. »V 
moji izmeni je bil sunek ve-
tra 221 kilometrov na uro. 
Slišiš šibenje koče. Drugače 
pa so sunki s 150 kilometri 
na uro tu čisto normalni,« je 
povedal Zorman. Tempera-
ture se spustijo do –20 sto-
pinj Celzija. »Temperatura 
ni tak problem. Problem je 
veter, ki dodatno ohladi telo 
in se ne moreš pogreti. Pre-
den greš ven, potrebuješ de-

set minut, da se dovolj oble-
češ za tistih pet minut 
ogleda. Veliko ekstremov je 
tu, kar je čisto normalno.«
Zorman sicer opaža bistve-
no več vetrovnih dni. »Ni po-

mladanskih padavin, ki so 
včasih delale snežno odejo. 
So zimske padavine, vendar 
veter razpiha sneg. Pri –10 
stopinjah je struktura snega 
podobna zmletemu sladkor-
ju.« Letos so največ snega 
namerili 2. maja – nekaj 
manj kot 2,5 metra, lani pa 
26. maja, ko je debelina sne-
žne odeje znašala 5,2 metra. 
Rekord ostaja pri sedmih 
metrih, izmerjenih 22. apri-
la 2001.

Pomagajo gornikom
Meteorologe ob menjavah 
običajno prevaža vojaški he-
likopter. Če zaradi slabega 

vremena prevoz ni možen, 
se izmena podaljša. Zor-
man je na Kredarici najdlje 
obtičal 18 dni. Poleg opazo-
vanja vremena meteorološki 
opazovalci skrbijo še za 
vzdrževanje meteoroloških 
naprav, vetrnic ter strojne 
in električne opreme. 
»Vmes tudi pomagamo gor-
nikom,« je pojasnil Zor-
man. Čeprav dom na Kreda-
rici konec septembra zapira 
vrata, pa meteorološka opa-
zovalca čez zimo še zdaleč 
nista sama pod Triglavom. 
Če je lepo vreme, se ustavijo 
planinci pa tudi turni smu-
čarji. »Ko je megla, pa tudi 

po en teden ni nikogar,« je 
razložil.
Na vprašanje, ali opazovalce-
ma pozimi postane tudi 
dolgčas, Zorman odvrne: 
»Malo moraš biti 'model', 
po domače povedano. Malo 
moraš biti samotar, da znaš 
sam sebe zabavati, da ne po-
trebuješ nikogar za pogovor. 
Prvi in drugi dan imaš še 
teme za pogovor – potem ko 
se dvajset dni nisi videl –, 
nato pa jih počasi že zmanj-
ka.« V prostih urah se zamo-
ti s televizijo, knjigami, in-
ternetom pa tudi pripravo 
hrane, saj je vsak drugi dan 
na vrsti za pripravo kosila.

Tako pravi Marko Zorman z Jesenic, vojaški meteorološki opazovalec na najvišje ležeči meteorološki postaji na Kredarici, kjer že vrsto let beležijo 
vremenske podatke, vsako uro od zgodnjega jutra do večera in v vseh pogojih, tudi ekstremnih.

Malo moraš biti »model«

Ana Šubic

Marko Zorman ob hišici z napravami za merjenje temperature in vlage / Foto: Primož Pičulin

Prisluhniti in slišati sebe terja pogum
Če vas je ob tem, ko ste pre-
brali naslov, v prsih malo sti-
snilo, najverjetneje niste v 
manjšini. Morda ste na točki, 
ko čutite, da vas situacije sti-
skajo v kot, kjer si boste pri-
morani prisluhniti, se slišati. 
Ta korak ni enostaven, ker 
terja pogum. Ljudje smo na-
učeni včasih poslušati in 
upoštevati druge prej kot 
sebe. To ni nič neobičajnega, 
saj smo bili vsi vpeti v proces 
vzgoje in tako upoštevanja 
pravil in načina razmišljanja, 
delovanja in čutenja staršev, 
starih staršev, vzgojiteljev in 
učiteljev ter konec koncev 
tudi sistema. Večini vse to v 
času najbolj intenzivnega ra-
zvoja ni dopuščalo kaj veliko 
manevrskega prostora za raz-
vijanje in izražanje lastnega 
mnenja, ob čemer so se v po-
sameznika nevede vtisnili 
bolj ali manj boleči občutki 
neslišanosti, nepomembno-
sti, nevrednosti, nesprejema-
nja, neljubljenosti … Ti ob-
čutki se izražajo tako, da 
lahko daje posameznik tudi v 
svoji odrasli dobi (lahko da se 

tega niti ne zaveda) večji po-
men mnenju drugih kot svo-
jemu mnenju, in tako spreje-
ma odločitve, ki ne izhajajo 
iz poslušanja njegovih občut-
kov in tega, kaj je pomemb-
no njemu.
Če ste se prepoznali v kate-
rem občutku, potem se lahko 
spomnite dogodka, kjer ste 
se počutili npr. neslišani. Ob 
tem prisluhnite sebi, kakšna 
je vaša resnica v tem dogod-
ku, in preverite, kje se ta skla-
da in kje ne z vašim pogle-
dom na dogodek ter kaj je 
botrovalo temu, da svojega 
mnenja v dani situaciji niste 
izrazili. Običajno se nekje za-
daj v mislih prikrade kakšno 
prepričanje, ki nas oropa po-
guma, hkrati pa ste lahko 
celo jezni nase, ker ne pove-
ste, tako kot čutite in verja-
mete vi. Najverjetneje imate 
tudi izkušnjo, ko ste izrazili 
svoje mnenje, pogled ali na-
men, kaj in kako boste nekaj 
naredili, a ste naleteli na: »To 
je neumno, to ni prav, kaj se 
pa greš, vse boš pokvaril/-a 
…« Kolikokrat ste bili ob tem 

jezni nase, ker ste se počutili 
nemočni, da bi tisto. kar čuti-
te, da je prav za vas in v kar 
verjamete, tudi jasno izrazili?
Ob tem je dobro vedeti, da je 
prehod iz stanja, ko si pri-
sluhnete in ozavestite, kaj je 
vaša resnica, v stanje, ko se 
jo dejansko odločite živeti in 
izražati, proces preobrazbe, 
ki se, preden se pokaže na 

zunaj, najprej odvije znotraj 
vsakega posameznika.
Prisluhniti sebi pomeni ime-
ti pogum odpreti se svoji ran-
ljivosti, dovoliti si začutiti vse 
svoje občutke in bremena, jih 

očistiti in začeti delovati iz 
svoje resnice. Ko smo pripra-
vljeni odstraniti meglice v 
obliki pričakovanj in zahtev 
drugih do nas in pričakovanj, 
ki jih imamo sami do drugih 
in do sebe, takrat uzremo ja-
snino v obliki čistih misli, ob-
čutkov in dejanj. Takrat spo-
znamo, kaj vse že smo, kaj je 
naše, kaj ni (več) naše. Ko pri-

sluhnemo sebi, poleg tega, 
kaj si želimo, potrebujemo in 
nam je pomembno, spozna-
mo, da ima vsak svojo edin-
stveno življenjsko zgodbo in 
z njo resnico, in takrat smo 

lahko sočutni tudi do drugih, 
saj izhajamo iz polja »jaz 
sem ok, ti si ok«. Takrat smo 
pomirjeni s seboj, več ne so-
dimo, ne popravljamo, am-
pak puščamo živeti drugim 
na njim lasten način. Ko je 
naše naravno stanje, da smo 
v redu s seboj, se tudi drugi 
počutijo podobno ob nas, saj 
kar vidimo v sebi, vidimo 
tudi v drugih. Zaradi vsega 
navedenega je občutek, ko 
zberemo pogum in si dovoli-
mo slišati sebe in delovati iz 
znotraj navzven in ne obra-
tno, osvobajajoč, hkrati pa ve-
lja ob tem poudariti, da tako 
kot se prepričanj, vzorcev 
razmišljanja, odzivanja in ču-
tenja nismo naučili čez noč, 
tako se jih tudi osvoboditi ne 
da čez noč. In ker smo si raz-
lični, je tudi proces vsakega 
posameznika drugačen. Vsak 
gre v svojem tempu, je pa do-
kazano, da gre hitreje in lažje 
ob podpori skupine ali za to 
usposobljenega coacha, tera-
pevta, ki nam pomaga, da 
začnemo živeti novo poglavje 
v Zgodbi življenja.

»V moji izmeni je bil 
sunek vetra 221 
kilometrov na uro. 
Slišiš šibenje koče. 
Drugače pa so sunki s 
150 kilometri na uro 
tu čisto normalni.«

Meteorološka postaja na Kredarici / Foto: Primož Pičulin

Prisluhniti sebi pomeni imeti pogum odpreti se 
svoji ranljivosti, dovoliti si začutiti vse svoje 
občutke in bremena, jih očistiti in začeti delovati 
iz svoje resnice. Ko smo pripravljeni odstraniti 
meglice v obliki pričakovanj in zahtev drugih do 
nas in pričakovanj, ki jih imamo sami do drugih 
in do sebe, takrat uzremo jasnino v obliki čistih 
misli, občutkov in dejanj. Takrat spoznamo, kaj 
vse že smo, kaj je naše, kaj ni (več) naše.

Andreja Sirk, 
predavateljica, NLP 
coach in mojster
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Pandemija koronavirusa je 
prizadela človeštvo v vseh di-
menzijah vsakdanjega življe-
nja. Zaprtje šol, prepoved 
druženja in socialno distan-
ciranje je močno vplivalo na 
mlajšo generacijo, zato sta 
Svet in Parlament EU letoš-
nje leto razglasila za evrop-
sko leto mladih. »Eden glav-
nih ciljev evropskega leta 

mladih je opozoriti na polo-
žaj mladih v EU, jih podpre-
ti, jim pomagati, da postane-
jo aktivni in vključeni 
državljani ter obnoviti pozi-
tivne perspektive za mlade. 
Gre za poklon mladim, opo-
zarjanje na njihove proble-
me ter predvsem za to, da 
jim damo glas v družbi,« je 
pojasnila Nataša Šip, sode-
lavka Predstavništva Evrop-
ske komisije v Sloveniji.

Mladi in kultura
V okviru evropskega leta 
mladih po celotni Evropi iz-
vajajo različne aktivnosti s 
priložnostmi za učenje, iz-
menjavo izkušenj, spozna-
vanje ljudi ter njihovih vizij. 
Tudi mladi na Jesenicah so 
aktivni in z željo po poveza-
nosti lokalnega kulturnega 
in mladinskega sektorja 
uresničujejo mladinsko po-
budo Kulturni kolaž – Kolaž 

mladinskega kulturnega 
ustvarjanja. V četrtek, 15. 
septembra, je v prostorih 
Mladinskega centra Jesenice 
(MCJ) potekal dogodek, na 
katerem so predstavili Kul-
turni kolaž in fotografsko 
razstavo Portret ter mladim 
poskušali približati projekte 
EU, kot so Erasmus+, Mladi-
na in Evropska solidarno-
stna enota.
»Kolaž mladinskega kultur-
nega ustvarjanja je projekt, 
s katerim želimo združiti 
mlade na področju kultur-
nega ustvarjanja, ne glede 
na to, ali gre za fotografijo, 
ples, likovno umetnost ali 
kaj drugega. Nastal je iz 
mladinske pobude, saj so v 
postpandemskem času iska-
li možnosti za druženje s 
skupnimi interesi,« je razlo-
žila Ana Miklavžič, vodja 
MCJ.

Zgodba mladega 
fotografa
Kulturni kolaž in nasploh 
MCJ mladim ponuja števil-
ne priložnosti za povezova-
nje in nadgrajevanje znanj, 
kar se je dodobra videlo tudi 
na primeru Nika Bertonclja. 
Nik je mladi nadobudni fo-
tograf, čigar pot je vodila od 
amaterskega ukvarjanja s fo-
tografsko umetnostjo do 

lastnega podjetja. Nik je po-
vedal, da mu je ravno MCJ 
razširil obzorja in ga pospre-
mil na pravo pot, saj se je 
pred priključitvijo k njim še 
iskal.
Fotografski natečaj Portret 
je njegova zasluga, letos so 
ga izpeljali že tretjič. »Raz-
stava nagrajenih fotografij je 

pravzaprav rezultat mladin-
skega povezovanja, uspelo 
nam je združiti mlade, jih 
spodbuditi k ustvarjanju, kar 
je bil tudi naš namen, glede 
na razstavljene fotografije pa 
nam je jasno, da se za priho-
dnost fotografije v Sloveniji 
ni treba bati,« je še povedal 
Bertoncelj.

V okviru evropskega leta mladih so na Jesenicah predstavili projekt Kulturni kolaž – Kolaž 
mladinskega kulturnega ustvarjanja, s katerim želijo združiti mlade in jim približati kulturo.

Evropsko leto mladih 
na Jesenicah

Nika Toporiš

Nik Bertoncelj je s svojo zgodbo o uspešnosti navdušil 
marsikatero uho. / Foto: Barbara Toman

Dogodka se je udeležila tudi Nataša Šip iz Predstavništva Evropske komisije, ki je mlade 
poskušala spodbuditi k aktivnemu delovanju. / Foto: Nik Bertoncelj

Za zabavo je poskrbel kolektiv Kre.Aktiv, ki obvlada 
žongliranje, vrtenje krožnikov, hojo s hoduljami in druge 
artistične veščine. / Foto: Nik Bertoncelj

Pomurske mlekarne d.d., Cesta maršala Tita 18a, Jesenice
Odprto od ponedeljka do petka, med 8. in 18.uro  ter ob sobotah med 8. in 12.uro. 

ČAKAJO VAS AKCIJE NAŠIH IZDELKOV, ZATO VLJUDNO VABLJENI V NAŠO PRODAJALNO.

V naši prodajalni vam nudimo izdelke belega zaklada neokrnjene narave:

NAPITKI

MLEKO

SKUTA

LEDENA KAVA

JOGURT

PINJENEC

MASLO

SIR

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        
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Nedavno je izšel Dnevnik s 
pohodnih poti po jeseniških 
hribih, ki je namenjen zbira-
nju žigov z vrhov. Vključe-
nih je 17 pohodniških točk: 
vrhov, razgledišč, koč in 
znamenitosti v občini. Na 
vse točke so namestili skri-
njice z žigi, na žigih pa je za-
poredna številka, ime in 
nadmorska višina lokacije. 
Vključenih je sedem vrhov v 
visokogorju Karavank, šest v 
sredogorju in štirje na Me-
žakli. To so Hruščanski vrh, 
Klek, Golica, Koča na Golici, 
Belska planina – Svečica, 
Veliki vrh, Vajnež, Španov 
vrh, Dom Pristava, Jelenka-
men, Mali Jelenkamen, Koz-

jak in Malnež ter znameni-
tosti na Mežakli: partizanska 
bolnišnica, Špica, Planski 
vrh, Poljanska baba.

Občina Jesenice, raj za 
pohodnike
Kot so povedali snovalci, si 
želijo, da bo knjižica motiva-
cija za vse, ki uživajo v poho-
dništvu in se bodo na ta na-
čin še raje podali po 
jeseniških hribih.
»Občina Jesenice v vseh let-
nih časih predstavlja raj za 
pohodnike in rekreativce na 
območjih od Mežakle na eni 
do grebena Karavank, sredo-
gorja in najnižje ležečih po-
hodniških točk na drugi 
strani doline. Pestrost tej po-
nudbi dajejo krožne poti, 

etape različnih daljinskih 
poti, navezave na obstoječe 
planinske poti, tematske in 
lahke pešpoti za popoldan-
ske sprehode,« pravijo.

V prihodnje še novi 
vrhovi
Dnevniki so brezplačno na 
voljo v TIC Jesenice, pro-
jekt Pohodništvo v občini 
Jesenice vodi Razvojna 
agencije Zgornje Gorenj-

ske, financira pa Občina Je-
senice. Kot obljubljajo, 
bodo v prihodnjih letih 
knjižico dopolnjevali še z 
novimi vrhovi oziroma 
mesti za nove žige.

Dnevnik s pohodnih poti po jeseniških hribih je namenjen zbiranju žigov z vrhov, vključenih je sedemnajst pohodniških točk.

Dnevnik s poti po jeseniških hribih

Na sedemnajst točk so 
namestili skrinjice z žigi, na 
žigih pa so zaporedna 
številka, ime in nadmorska 
višina lokacije.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel

Prvih sto pohodnikov, 
ki bodo zbrali vse žige 
v knjižici, bo prejelo 
nagrade, ki so na voljo 
v TIC Jesenice.

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

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v 
občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) in spremembe (Uradni list RS, 
št. 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20) objavljam naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA DENARNE POMOČI PRI 
IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

I. Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:
A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN US-
POSABLJANJA

C: DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE 
STOPNJE

II. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice.

III. Odločanje o denarnih pomočeh:
O podeljevanju denarnih študijskih pomoči odloča Komisija za prip-
ravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v 
občini Jesenice, ki jo imenuje župan.

IV. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:
Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ
Denarne pomoči za izredni študij so namenjene fizičnim osebam s stal-
nim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, in 
sicer za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje.

B.  DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN US-
POSABLJANJA

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja so na-
menjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v občini Jesenice, ki so se 
udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali 
druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje poveza-
no z delom, ki ga opravljajo v javnem zavodu, v katerem so zaposleni, ali 
pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor 
je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe 
na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali 
drugih dopolnilnih izobraževalnih oblik status brezposelne osebe in so 
bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slo-
venije za zaposlovanje.

C.  DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE 
STOPNJE

Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje so na-
menjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim 
prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske 
stopnje.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja se lahko 
prijavi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev morajo vlagatelji izpoln-
jevati še naslednje pogoje:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja za 
področje izrednega študija mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

 - zaposlen mora biti v javnem zavodu,
 - vpisan mora biti v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje,
 -  pridobiti mora izjavo javnega zavoda, v katerem je zaposlen, da je 

izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu,
 -  iz lastnih sredstev mora vlagatelj zagotoviti najmanj 50 odstotkov 

šolnine,
 - uspešno mora imeti zaključeno prvo leto šolanja.

B.  DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN US-
POSABLJANJA

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja za 
področje druge oblike izobraževanja in usposabljanja mora vlagatelj 
izpolnjevati še naslednje pogoje:
 -  da se je vlagatelj udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, 

strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike,
 -  predložiti mora izjavo javnega zavoda, v katerem je zaposlen, da 

je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem 
zavodu, oziroma potrdilo izobraževalne ustanove, da je bilo 
izobraževanje oziroma usposabljanje povezano s šolanjem (če je 
prijavitelj študent, dijak ali učenec), ali potrdilo o vpisu v evidenco 
brezposelnih oseb, ki se vodi na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje (če je prijavitelj oseba, ki je imela v času izobraževanja 
status brezposelne osebe),

 - predložiti mora pisne reference, če jih ima,
 - zagotoviti najmanj 40 odstotkov lastnih sredstev.

C.  DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE 
STOPNJE

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja za 
področje redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje mora vlagatelj iz-
polnjevati še naslednje pogoje:
 -  vlagatelj mora biti vpisan v redni ali izredni študijski program 2. 

bolonjske stopnje,
 - predložiti mora potrdilo o vpisu za študijsko leto 2022/2023,
 - predložiti mora pisne reference, če jih ima,
 -  vlagatelj mora zagotoviti najmanj 50 odstotkov lastnih sredstev 

šolnine za letnik šolanja.

VI. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja
Višina razpisanih sredstev za posamezna področja izobraževanja v 
občini Jesenice so določena v Letnem programu izobraževanja v občini 
Jesenice za leto 2022. Višina razpisanih sredstev za področje:
 - denarne pomoči za izredni študij 3.300,00 EUR,
 -  denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja 

900,00 EUR,
 -  denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje 

800,00 EUR.

VII. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za dodeljevanje sredstev za izobraževanje so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

VIII.  Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je 
določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje 
v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) in spremembe 
(Uradni list RS, št. 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20)

IX. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.

X. Oblika, rok in način oddaje prijav za posamezna področja

Vloge za vse tri oblike pomoči morajo biti izpolnjene na ustreznem raz-
pisanem obrazcu in morajo vsebovati vse obvezne priloge in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis bo odprt od ponedeljka, 3. 10. 2022, in se zaključi v 
ponedeljek, 17. 10. 2022.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 
oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) na-
jkasneje do 17. 10. 2022. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovo-
jnici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

ZA DENARNO POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ – »Javni razpis za denarne 
pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2022; DENARNA 
POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ – ne odpiraj!«. Na ovojnici mora biti nave-
den tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).
ZA DENARNO POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN US-
POSABLJANJA – »Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje 
v občini Jesenice za leto 2022; DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA – ne odpiraj!«. Na ovojnici mora 
biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).
ZA DENARNO POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE 
STOPNJE – »Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini 
Jesenice za leto 2022; DENARNA POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. 
BOLONJSKE STOPNJE – ne odpiraj!«. Na ovojnici mora biti naveden tudi 
vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave so v pomoč vlagateljem priložene že izdel-
ane naslovnice, ki jih lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo 
vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana 
v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
 - podatke o predmetu razpisa,
 -  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega 

razpisa,
 - obrazec vloge z navodili,
 - način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 - osnutek pogodbe,
 -  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti 

kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna 
sredstva,

 -  navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnju-
jejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe 
in pomen posameznih meril,

 -  navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev 
in kdo o pritožbi zoper ta sklep,

 -  navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega 
roka, prepozna.

XII.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim 
razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.je-
senice.si. pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – »Javni razpis za de-
narne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2022«. Dodatne 
informacije lahko vlagatelji dobijo pri Aleksandri Potočnik (tel. 04/ 5869 
278 ali po elektronski pošti sandra.potocnik@jesenice.si).

XIII. Datum odpiranja vlog
Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za 
izobraževanje v občini Jesenice bo dne 19. 10. 2022 odprla pravočasno 
prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje 
vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega raz-
pisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu 
javnega razpisa.
Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oz. 
pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki 
ga posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za 
svojo odločitev.
Po pravnomočnosti upravnega akta se sklene z izbranim vlagateljem 
pogodba o sofinanciranju izobraževanja v skladu z Odlokom o 
dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Štev.: 110-11/2022-1 Blaž Račič
Datum: 3. 10. 2022      ŽUPAN

Dnevniki so brezplačno na voljo v TIC Jesenice.  
/ Foto: Nik Bertoncelj
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do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET

ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA

Specialisti za prezračevanje

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska 

prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota
 SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna  

enota I-VENT
1x  ventilatorska enota  

SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS  montaža

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice je do 18. okto-
bra na ogled fotografska razstava Kraljestvo vode. Predsta-
vlja se član društva Gregor Bizjak. Kot je dejal, je to njegova 
druga samostojna razstava, na ogled pa so fotografije vode. 
S fotografijo se je začel ukvarjati v srednji šoli, zatem je bil 
nekaj let njegov glavni hobi šport, pred dvema letoma pa se 
je včlanil v Fotografsko društvo Jesenice. »V Gregorjevih 
fotografijah je voda postavljena v središče dogajanja in na 
svoj način osmisli vse zelenje, ki ga brez vode ne bi bilo. 
Belina vode v kontrastu z ozadjem se preliva čez skalne pra-
gove v tolmune, kjer odseva modrina neba in najde voda 
svoj mir ...« je o razstavljenih fotografijah med drugim zapi-
sal Vitomir Pretnar.

Kraljestvo vode

Gregor Bizjak na odprtju razstave / Foto: Nik Bertoncelj

Člani Fotografskega društva 
Jesenice so v razstavnem sa-
lonu Dolik pripravili 
društveno razstavo, na kateri 
predstavljajo letno bero pog-
ledov skozi objektiv in izde-
lave fotografij. Na interni na-
tečaj je 26 avtoric in avtorjev 
poslalo 117 fotografij. Selek-
tor Simon Krejan jih je za 
razstavo izbral 63, osem av-
torjev si je prislužilo prizna-
nja.

Prvo nagrado je prejel Žan 
Osim, drugo Sandi Novak in 
tretjo Stane Vidmar. Diplome 
so prejeli Danica Novak, Be-
njamin Rot, Matic Vidmar, 
Barbara Toman in Matjaž 
Vidmar. Selektor je na odpr-
tju pohvalil zavzetost članov 
društva, ki že nekaj let sodi 
med najbolj uspešne v Slove-
niji. Izbrane fotografije za 
razstavo so dobra popotnica 
vsem za nadaljnje delo in ra-
zvoj umetniške fotografije. 
Na ogled bodo do 19. oktobra.

Društvena razstava 
fotografov v Doliku
Janko Rabič

Del nagrajencev: fotografi Stane Vidmar, Sandi Novak, 
Barbara Toman in Benjamin Rot / Foto: Nik Bertoncelj</p>

Matic Vidmar, najmlajši nagrajenec, v ozadju njegova 
fotografija Trobentač / Foto: Nik Bertoncelj

V Zdravstvenem domu Jese-
nice cepljenje proti korona-
virusni okužbi poteka ob če-
trtkih popoldne med 14. in 
17. uro, točni termini so ob-
javljeni na spletni strani. Na 
voljo sta dve cepivi proti no-
vima različicama omikron 
Comirnaty BA.1 in Comir-
naty BA.4-5. Obe prilagojeni 
cepivi sta registrirani le za 
poživitveni odmerek in ga 
lahko prejmejo le tisti, ki so 
pred tem opravili osnovno 
cepljenje (dva odmerka), ki 
še vedno poteka z osnovno 
verzijo cepiva. NIJZ ga pri-
poroča vsaj tri mesece po 
zadnji okužbi oziroma po 
zadnjem prejetem odmerku. 
Prvi poživitveni odmerek ali 

tretje zaporedno cepljenje je 
namenjeno podaljšanju zaš-
čite po osnovnem cepljenju. 
Drugi poživitveni odmerek 
ali četrto zaporedno ceplje-
nje pa se priporoča vsem 
nad 60 let in s tveganjem za 
težji potek prebolevanja, 
kroničnim bolnikom in os-
krbovancem domov za sta-
rejše.
Z jesenjo se bliža čas sezon-
ske gripe, v Cepilnem cen-
tru Jesenice bodo predvido-
ma v drugi polovici oktobra 
omogočili tudi cepljenje pro-
ti gripi (v istih terminih kot 
proti covidu-19) in prav tako 
brez naročanja. Možno bo 
sočasno cepljenje, v primeru 
ločenega pa morata med 
cepljenjem proti covidu-19 
in gripi miniti dva tedna.

Cepljenje v Zdravstvenem 
domu Jesenice
Urška Peternel
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Zavod za šport Jesenice in 
Olimpijski komite Slovenije 
sta že sedemnajsto leto prip-
ravila Mini cicibanovo olim-
pijado v Športnem parku 
Podmežakla na Jesenicah. 
Tudi letos so na dogodku so-
delovali dijaki tretjih in četr-
tih letnikov izbirnega modu-
la Šport za otroke Srednje 
šole Jesenice, program Pred-
šolska vzgoja. Kot je poveda-
la mentorica profesorica 
Marta Bajc, so pomagali pri 
organizaciji in izpeljavi do-
godka, na katerem je sodelo-
valo 750 otrok iz jeseniških 
vrtcev in prve triade osnov-
nih šol.
»Pomagali smo pri mimo-
hodu olimpijske bakle in za-
stave. Po olimpijski zaprise-
gi v olimpijskem duhu je 
sledilo skupno ogrevanje. 
Nato smo prevzeli otroke 
vrtcev in osnovnošolce, jih 
organizirali ter vodili na 38 

različnih gibalnih postajah. 
Otroci so se družili, zabavali, 
igrali in tekmovali s samim 
seboj pod geslom Vsi smo 

zmagovalci, dijaki pa so pri-
dobili dragocene praktične 
izkušnje za svoj bodoči pok-
lic,« je povedala Bajčeva.

Pri izvedbi Mini cicibanove olimpijade so sodelovali tudi dijaki predšolske 
vzgoje Srednje šole Jesenice.

Urška PeternelVčeraj je bila podeljena prva 
hokejska lovorika, Slovenski 
pokal. Žal je bilo prepozno, 
da bi o tekmi HDD SIJ Acro-
ni Jesenice : Slovenske žele-
znice Olimpija lahko poro-
čali. To bomo privarčevali za 
prihodnjo številko. Vseeno 
vam lahko povemo, kako so 
se Jeseničani prebili v veliki 
finale. V četrtfinalu bi mora-
li gostovati pri kranjskem 
Triglavu, a so triglavani tek-
mo predali zaradi pre-
majhnega števila igralcev. V 
polfinalu so železarji še 
enkrat gostovali, in sicer pri 
Celju, ter tekmo dobili s 4 : 
0 (Pance 2, Jenko, Kumano-
vić). Že prej je bilo odločeno, 
da se bo finale igral pri eki-
pi, ki bo boljša v tem polfi-
nalu.
Tako se lahko bolj podrobno 
osredotočimo na Alpsko 
ligo, v kateri bodo varovanci 

trenerja Gabra Glaviča pre-
bili največ časa. O uvodni 
zmagi 4 : 0 proti Cortini 
smo že poročali. S polno 
mero optimizma so šli Jese-
ničani na prvo gostujočo 
tekmo k novincu v ligi, ekipi 
Unterland. Žal se jim ni 
izšlo po njihovih željah. Po 
vodstvu Jesenic z 1 : 0 po 
prvi tretjini so gostitelji na-
redili preobrat in v drugih 
20 minutah trikrat zadeli v 
polno. V zadnji tretjini so 
dodali še dva gola in na kon-
cu zmagali s 5 : 2 (Polcs, 
Pance). Ne glede na to, da je 
Unterland novinec v ligi, ne 
gre za slabo ekipo. V prid 
jim govorijo rezultati, saj so 
v prvih treh tekmah prav to-
likokrat zmagali. Jeseničani 
so hitro preboleli poraz in v 
drugi tekmi doma s 5 : 0 (Je-
zovšek, Polcs, Pance, 
Urukalo), težje kot kaže re-
zultat, premagali drugo eki-
po Salzburga. Podobno kot 

na prvi tekmi s Cortino so 
bili Jeseničani boljši, bolj 
konkretni iz tretjine v tretji-
no. Še drugič zapored je no-
vinec v ekipi, vratar Antti 
Karjalainen, na domačem 
ledu mrežo ohranil nedota-
knjeno. Z njim so Jeseniča-
ni dobili vratarja, ki zelo za-
nesljivo lovi ploščke in se 
zelo dobro postavlja. Od 
treh preostalih tujcev za 
zdaj opozarja nase center 
Rudolfs Polcs. V soboto so 
Jeseničani prišli do prve 
zmage v gosteh. S 4 : 2 (Pol-
cs 2, Pance 2) so premagali 
Merano.
Do sredine oktobra imajo 
železarji natrpan program. 
Po finalu Slovenskega poka-
la v petek gostijo Bregen-
zerwald, v soboto pa gostuje-
jo pri Zel lam Seeju. Šestega 
oktobra gostijo drugo ekipo 
KAC-a, 8. oktobra gostujejo 
pri drugi ekipi Linza, 13. ok-
tobra pa pri Kitbüchelu.

Matjaž Klemenc

Sedemsto petdeset otrok 
na mini olimpijadi

Uvodne tekme v Alpski ligi so pokazale, da zna biti letošnja liga zanimiva 
in izenačena. Jeseniški hokejisti so jo odprli s tremi zmagami in porazom.

Natrpan spored

Otroci so se zabavali na 38 različnih gibalnih postajah.  
/ Foto: Marta Bajc

Pred tem smo izkoristili nekaj časa, in opravili 
kartek pogovor z že vsem dobro poznanim bra-
nilcem, Miho Logarjem. Kaj vse nam je zaupal, pa 
si lahko preberete v spodnjem intervjuju. 
Letošnjo sezono že od začetka začenjaš v rde-
čem dresu. Kaj ti pomenijo Jesenice in kako ti 
je imeti oblečen jeseniški dres? 
“Ja res je, letos ze od začetka začenjam na Jeseni-
cah in občutki enkratni. Za Jesenice je vedno lepo 
zaigrati, hkrati pa te igranje v tem klubu in dvorani 
Podmežakla navda s prav posebno energijo.”
Kako ste v ekipo sprejeli nove igralce in kako 
so se oni znašli prvič v članski ekipi?
“Vloga je res večja vendar starejši kot postajaš, 
pomembnejša je tvoja vloga v ekipi. Mislim, da 
je to samo pozitivna stvar in jo z veseljem spre-
jemam.”
Glede na to, da je v ekipi kar nekaj novih mla-
dih igralcev, bi lahko trdili, da imaš eno izmed 
vodilnih vlog v letošnji sezoni?
“Sprejeli smo jih dobro. Nekaj se jih pozna že od 
prej, kar seveda olajša ta prestop tako nam kot 
novim fantom. Mislim, da lahko rečem, da so se 
tudi na ledu že dobro znašli in vklopili v ekipo.” 
Trenersko klop je v letošnji sezoni ponovno 
prevzel Gaber Glavič. Kako ti gledaš na njego-
vo delo?
“Njegovo delo mi odgovarja. Na ledu pušča svo-
bodo in to mi je dobro. Igramo tudi sodoben, 
napadalni hokej, kar je samo pozitivno in dobro-
došlo za prihajajočo sezono.”
Za vami je že nekaj uvodnih tekem v AHL ligi. 
Kako bi ocenil začetek sezone?
“Začetek sezone bi ocenil pozitivno. Prikazali 
smo nekaj dobrih predstav. Moramo pa odigra-
ti še nekaj tekem, preden bomo zares videli kje 
smo.” 

Kaj misliš, da je vaša prednost v letošnji sezo-
ni, ki bo lahko prinesla dobre rezultate?
“Mislim, da smo drsalno zelo dobri. Poleg tega 
mislim, da je sama ekipa dobro zasnovana in 
sestavljena. S tem mislim, da imamo pokrite vse 
vloge in globino klopi.” 
Bi za konec še kaj sporočil našim navijačam?
“Navijačem bi sporočil, da vedno, ko se zberejo 
v lepem številu je tudi nam igrati z veliko večjim 
užitkom in motivacijo. Resnično si želim in upam, 
da bomo tudi letos stopili skupaj in čim večkrat 
napolnili Podmežaklo do zadnjega kotička!”
Ena ekipa, eno srce!

“IGRAMO TUDI SODOBEN, NAPADALNI 
HOKEJ” - MIHA LOGAR
Pred nami je težko pričakovan derbi. V sredo bo dvorana podmežakla gostila  
finale Pokala Slovenije, v katerem so bodo naši Železarji za naziv pokalnega 
prvaka borili z večnimi rivali iz Ljubljane. 
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Praznik športa

Osrednja prireditev je bila 
prav na praznični dan na 
Trgu Toneta Čufarja na Je-
senicah. Športna društva so 
predstavljala svoje dejavno-
sti, vsakdo je lahko dobil 
različne informacije o pro-
gramih, treningih in mož-
nostih za vključitev, tudi v 
organizacijsko in drugo pro-
stovoljno delo. Glede na ve-
like uspehe in priljubljenost 

slovenskega športnega ple-
zanja je posebno med naj-
mlajšimi veliko pozornosti 
pritegnila umetna športna 
stena, ki so jo postavili člani 
športnoplezalnega odseka 
Planinskega društva Jeseni-
ce. Vsi so se lahko seznanili 
s hokejem na ledu, curlin-
gom, kegljanjem na ledu in 
drugimi športi. Za popestri-
tev športnega popoldneva so 
z glasbenim nastopom pos-
krbeli člani Pihalnega orke-

stra Jesenice. Bogat športni 
september je na Jesenicah 
med drugim obsegal izved-
bo osmih delavskih špor-
tnih iger, Mini cicibanovo 
olimpijado, šolska tekmova-
nja, teke, kros in še marsi-
kaj.
Za organizacijo in izvedbo 
so poskrbeli pri regijski pi-
sarni OKS – ZŠZ Jesenice v 
sodelovanju s Športno zvezo 
Jesenice, Zavodom za šport 
Jesenice, društvi in šolami.

V občini Jesenice, ki jo zaznamuje bogata tradicija športa, so letos poskrbeli 
za zanimive vsebine, s katerimi so dostojno počastili 23. september – dan 
slovenskega športa.

Janko Rabič

Na Trgu Toneta Čufarja je bilo pestro. / Foto: Nik Bertoncelj
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Na Koroški Beli zadnjih ne-
kaj let pripravljajo prireditve 
Koroška Bela skozi čas, na 
katerih se spominjajo doma-
čih glasbenih legend. 
Najprej je bil na vrsti legen-
darni Franc Košir, letos pa 
bodo ob obletnici njegovega 
rojstva obudili spomin na 
Marjana Stareta, ki je bil 
eden vodilnih piscev besedil 
narodno-zabavne glasbe pri 
nas. Med drugim je napisal 
besedila za nekatere najbolj 
znane skladbe Ansambla 
bratov Avsenik, kot so Slove-
nija, od kod lepote tvoje, Pla-
nica, Planica, Prijatelji, osta-
nimo prijatelji, Lepo je biti 
muzikant ...
V soboto, 1. oktobra, bodo 
mnoge zazvenele ne priredi-
tvi Staretova veselica, ki se 
bo začela ob 16. uri na dvori-

šču gasilskega doma na Ko-
roški Beli. Kulturni program 
bodo posvetili Marjanu Sta-
retu, sodelovali bodo učenci 

Osnovne šole Koroška Bela, 
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora in gostje, 
med drugim tudi Staretova 

hčerka Irena Stare Umek. 
wOb 17. uri se bo začela ve-
selica z ansamblom Gorenj-
ski kvintet.
Organizatorji so KD Možnar 
in PDG Koroška Bela, dogo-
dek pa sofinancira Občina 
Jesenice.
Ob tej priložnosti bodo izda-
li tudi brošuro o Marjanu 
Staretu s fotografijami, nje-
govimi besedili skladb in za-
pisi o njem.

V soboto, 1. oktobra, na Koroški Beli pripravljajo Staretovo veselico, dogodek v spomin na Marjana 
Stareta, ki je bil eden vodilnih piscev besedil narodno-zabavne glasbe pri nas.

Staretova veselica  
na Koroški Beli

Urška Peternel

Marjan Stare / Foto: družinski arhiv

Sudoku s končno rešitvijo

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=M, 2=O, 3=N, 4=D, 5=O, 6=T, 7=S, 8=Č, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke, ki jo vpišite v križanko. 
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je ZDRUŽITEV.

Geslo je bilo: LETNE PERMANENTNE VSTOPNICE. Spon
zor križanke HDD SIJ ACRONI Jesenice podarja tri nagrade: 
1. dres HDD SIJ Acroni Jesenice prejme Sonja Cuznar, Blej
ska Dobrava; 2. majico HDD Sij Acroni Jesenice prejme Ja-
nja Albinini, Spodnja Dobrava pri Kropi; 3. dnevni vstopnici 
za ogled tekme v hali Podmežakla pa prejme Darja Mrak, 
Jesenice. Čestitamo, nagrade boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 10. oktobra 2022, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali jih vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PTICA Z
ZLATIM
PERJEM

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

DEL 
POSTELJ-

NEGA
PERILA

GRAFIČNA,
PAPIRNA 

INDUSTRIJA V 
CELJU

VLADIMIR
NAZOR

TIP AVTA 
RENAULT 4

(POG.)

BRUSNI 
KAMEN ZA 

KOSO

TEDY,
 DAJ ŠE ENO

 RUNDO 
ZDAJ

IZDELO-
VALEC
KRUHA

PREBIVALEC 
KRAJA UČAK

PRI 
DOMŽALAH

GLAVNO 
MESTO 

ZIMBAB-
VEJA

GESLO
8

IME 
SLOOVEN.
SKLADA-

TELJA
ŠVIKARŠIČA

12 MOČAN
SUNEK
ZRAKA

PLOŠČATO
PECIVO

17 1 12

LOJENKA,
VRSTA 
SVEČE

2 13

REKA V
SIBIRIJI,
IZ ČRK
MURA

TLAKOVALEC

DELAVEC PRI
JARMENIKU,

ŽAGAR

8 3 14

PRIPRAVA, 
KI ZAPISUJE 

VRTILNO 
HITROST, 

TAHOMETER

9 ZADNJI DEL
BIČA

RODBINA
(ZASTAR.)

4 11

EDEN OD 
STARŠEV

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
AKTINIJ

SILVO KARO

DRŽAVNA
BLAGAJNA

METALNA 
VRV

5 15

PAUL
NEWMAN

AM. IGRALEC
(SYLVESTER)

SKANDINAV.
MOŠKO IME

6 9

PRIPADNICE
STAROGRŠ.

PLEMENA
 RAZPOKA,
ŠPRANJA

POGAN, 
BREZVEREC

STAR
SLOVAN

HROŠČ
NA TRTI

AMERIŠKA 
IGRALKA 

(MAUREEN)

5 16

PRIJAZNA 
IN HITRA 

POSTREŽBA 
V NOVIH

PROSTORIH

PECIVO,
KEKS

DNEVNIK
 DELA

ZAPISNIK

KURJA POLT 
PO TELESU

GROZA, 
STRAH

MERI
AVSENAK

NAZNANILO,
OBJAVA V

ČASOPISIH

OSTRI DEL
CEPINA ALI
LEDNEGA
KLADIVA

NEMŠKI 
SKLADATELJ
IN DIRIGENT

(FRANZ)

BOSANSKI 
KRALJ IZ 15. 

STOLETJA
(ŠTEFAN)

GRŠKI 
NAJVIŠJI 

BOG PRED 
ZEVSOM

NEDRA

ZDRAVILO

NEKDANJI
ETIOPSKI

KNEZ
VADITELJ

ŽIVALI

13 IME PEVCA 
PESTNERJA

GOLMAN ALI
PORTIR

6 7 2

PLEME,
RASA

1 NAJVIŠJI VRH
GORJANCEV

VRV, KONOP

16 14 8 17

SKUPNO IME
ZA HAZARD,
LOTERIJA, 

LOTO
SREČOLOV... 

2 MAČJA
DLAKA
ZLITINA

BAKRA IN
KOSITRA

IME ITAL 
POPEVKAR.

PAVONE
AVTO FIAT 

ZASTAVA 750

9 18

NAPAD NA 
DAMO PRI 

ŠAHU

15 CIRKULACIJA

BEOTIJEC,
AONEC

19 ŽIGA
BITENC

SKALA

EDO TORKAR

IME PEVKE
PRODNIK

5 CARIGRAJ-
SKA ČETRT

ELEK. ENOTA
ZA MOČ

7 10 19

KIM
NOVAK

IME PESNIKA
AŠKERCA

NACE 
JUNKER

ESTONSKI
ŠAHIST 
(PAUL)

ŽIVA IVANČIČ

10 SUZUKIJEV
DŽIP

KEMIJSKI 
ZNAK

ZA TANTAL

3 11 9

RAZMERJE POGOSTO 
MOŠKO IME

18 ZIDARSKA 
ŽLICA ZA 

NANAŠANJE 
MALTE GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  14/ 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

SKRIVNOST
(KNJIŽ.)

4 POKRAJINA 
OB RDEČEM

MORJU V 
SAUDSKI
ARABIJI

PRIPOVE-
DOVALEC,

PRIPOVEDNIK

11

SLOVARČEK: KERES: estonski šahist (Paul),   OMETAČA: zidarska žlica,  STALLONE: ameriški igralec (Sylvester), TAHOGRAF: tahometer,  SRST: mačja dlaka, 
AMUR: sibirska reka,  FANAR: carigrajska četrt,   KRONOS: grški bog,  TRDINOV VRH: najvišji vrh v Gorjancih, OHARA: am. igralka (Maureen)

Sponzor križanke je TEDY BAR, Gostinstvo Tadej Čop, s. p., na Blejski Dobravi 45a, telefon 041 714 811, 
enaslov tadej.cop@gmail.com (nekdaj trgovina Mercator). Prijeten ambient, parkirni prostor, dobra in 
hitra postrežba so razlogi, da jih obiščete na novi lokaciji. Za naše zveste reševalce križanke so pripra
vili pet enakovrednih nagrad, zapitek v vrednosti 10 EUR v lokalu Tedy bar na Blejski Dobravi.

Marjan Stare je bil 
rojen 7. maja 1932 na 
Koroški Beli, umrl pa 
je 3. oktobra 1996 v 
Ljubljani. Letos bi 
praznoval devetdeseti 
rojstni dan. Pokopan 
je na Blejski Dobravi.

Sestavil: Cveto Erman
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Dogodki od 30. septembra do 14. oktobra

Petek, 30. september
Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z 
jubilanti DUJ

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 16. uri

Sobota, 1. oktober
Staretova veselica z nastopom Gorenjskega kvinteta

Dvorišče Gasilskega doma na Koroški Beli, od 16. ure dalje

Ponedeljek, 3. oktober
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri in 17.50; 
prijave na telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Torek, 4. oktober
Meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 16.30

Odprtje fotografske razstave JSKD in FDJ: 3. mednarodni 
fotografski natečaj ABSTRACT 2022

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

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

Sreda, 5. oktober
Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

Športni park Podmežakla, start osnovnošolci in srednješolci ob 14.30, 
članska konkurenca ob 16. uri

Zaključna prireditev projekta Ta veseli knjižni svet; 
predstava Metke Pavšič: Živim po svoje

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 6. oktober
Podjetniška kavica: brezplačna praktična delavnica Uspešna 
poslovna pogajanja

Konferenčna dvorana Kolpern, ob 9. uri; obvezne prijave na 04 581 
3417 ali na urska.luks@ragor.si

Ustvarjalne delavnice v Knjižnici Hrušica
Knjižnica Hrušica, ob 16. uri, prijave na telefon 04 5834 201 oz. na 
Oddelku za otroke

Ura pravljic, pravljico bo povedala grofica.
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Izginula vas Javornik. Predavanje izr. prof. dr. Katarine Katje 
Predovnik in Roka Humerce

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

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

Petek, 7. oktober
Rožnati oktober, preventiva raka dojke in učenje 
samopregledovanja

Pritličje ZD Jesenice, od 9. do 11. ure

SPOT delavnica: TikTok – osnove in poslovne priložnosti
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, od 10. do 13. ure
Prijave na: hermina.biscevic@ragor.si

Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Bralni klub: Drago Jančar: Ob nastanku sveta. Bralni klub 
vodi Monika Sušanj.

Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

Nedelja, 9. oktober
Vaša naša matineja – DINOZAVRIJA, predstava za otroke, 
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

Gledališče Toneta Čufarja, ob 10. uri

Ponedeljek, 10. oktober
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri in 17.50; 
prijave na telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 11. oktober
Brezplačna delavnica Komunikacija A-Ž
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ob 9. uri

Prijave sprejemamo na jasmina.bagar@ragor.si

Ta prav Živ Žav: otroška prireditev ob Tednu otroka; Igrana 
predstava teatra Cizamo »Skoraj najboljši cirkus« Po 
predstavi bodo ustvarjalne delavnice.

Dvorana Kolpern, ob 17. uri

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

Sreda, 12. oktober
Sredin kotiček za zdravje – Zdravje žensk, predavanje ZVC 
Jesenice

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 13. oktober
Brezplačna delavnica Samopodoba – kje sem in do kam jo 
lahko razvijem?

Po aplikaciji Zoom, ob 16. uri
Prijave sprejemamo na jasmina.bagar@ragor.si

Ura pravljic
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

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

D. Kovačević: VOZI MIŠKO, smrtno resna komedija
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Petek, 14. oktober
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na oddelku za otroke

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Mere in merilni pripomočki od antike do danes, muzejska razstava. 
Razstava bo na ogled do 15. januarja 2023.

KOLPERN
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: ABSTRACT, gostujoča 
razstava Fotografskega društva Jesenice in JSKD Jesenice. Razstava 
bo na ogled od 4. do 26. oktobra 2022.

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave nagrajenih 
fotografij ob evropskem letu mladih »PORTRET 2022«, kulturni kolaž 
mladinskega ustvarjanja

Na vse prireditve vljudno vabljeni!

Člani borčevskih organizacij Bohinja, Jesenic, Žirovnice in 
Kranjske Gore so se 3. septembra zbrali na proslavi na 
Uskovnici, kjer je okupator med drugo svetovno vojno pož-
gal planinske staje skupaj z domačini. Po besedah predse-
dnika Občinskega odbora ZZB za vrednote NOB Jesenice 
Izidorja Podgornika je proslava postala stalnica v programu 
spominjanj na težke čase med narodnoosvobodilnim bo-
jem, vsako leto prihaja več udeležencev, tudi iz drugih kra-
jev Slovenije. Kulturni program sta oblikovala in izvedla 
Stanka Kaplan Mrak s Hrušice in Božo Janežič iz Žirovnice 
ob spremljavi Janka Iskre s harmoniko ter Emila Šubelja z 
ukulelo in orglicami.

Proslava borcev na Uskovnici

Člani Medobčinskega društva invalidov (MDI) Jesenice so 
16. septembra v Bazi na Jesenicah organizirali meddruštveno 
tekmovanje v balinanju. Sodelovale so ženske in moške eki-
pe društev invalidov iz Škofje Loke, Kranja, Radovljice, Kranj-
ske Gore in Jesenic. Pri moških je prvo mesto zasedla ekipa 
MDI Jesenice v postavi Muho Bakonić, Roman Pogačnik in 
Matjaž Koranter. Pri ženskah je zmagala ekipa Društva inva-
lidov Kranj, domača ekipa MDI Jesenice v postavi Irena Po-
točnik, Janja Bešter in Vera Lazarova je zasedla drugo mesto.

Domačim balinarjem zlate in srebrne kolajne

DACIA 
SANDERO STEPWAY ECO-G 
BENCIN + LPG 
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*EKO SKLAD na svoji spletni stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje 
za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 14.390 € z DDV, s pologom v višini 4.400 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO 
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-
plin-kredit-2. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča priporočena cena in že vključuje 22-odstotni DDV in DMV.  **Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim 
pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 5,6-7,4 l/100 km. Emisije CO2: 127-131 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

89 €/MESEC 
z                               kreditom*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico**

ŽE ZA

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Balinarji Društva invalidov Jesenice s pokali / Foto: Janko Rabič

Slovesnost na Uskovnici / Foto: arhiv organizatorjev
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Organizacijo si vsako leto iz-
menjujejo na obeh straneh 
Karavank. Letos so bili v ne-
deljo, 11. septembra, na 19. 
srečanju gostitelji iz občine 
Jesenice. Po dveh letih spo-
padanja s koronavirusom in 
ob različnih omejitvah je 
bilo tokrat ob stisku rok so-
sedov na Rožci čutiti večjo 

sproščenost, vsi so kar tek-
movali pri izmenjavi lepih 
in spodbudnih besed. Spet 
je bila to priložnost za izme-
njavo mnenj iz različnih 
okolij, za snovanje novih na-
črtov že utečenega sodelova-

nja na kulturnem, športnem 
in drugih področjih ter tudi 
večjih projektov.

Franc Baumgartner iz Šen-
tjakoba je na sedlu vsem 
postregel z zaseko z domače 
kmetije. Domače dobrote s 
šilcem žganja so zatem na 
jeseniški planini pri pas-
tirski koči pripravili gostite-
lji.
Župana obeh občin – Jese-
nic Blaž Račič in Šentjako-
ba v Rožu Guntram Perda-
cher – sta ob priložnostnem 
pozdravu poudarila namen 
srečanj in se zavzela, da se 
že utečeno sodelovanje na 
različnih področjih še okre-
pi. Po skupnem odhodu z 
Rožce se je srečanje najprej 
nadaljevalo pri pastirski 
koči na Jeseniški planini, 
kjer so letos prvič pripravili 
knjigo vtisov, v katero se 
bodo v prihodnje vsi udele-
ženci lahko vpisovali ter 
dodali svoje vtise in sporo-
čila. Kot se spodobi, sta 

prve vtise zapisala oba žu-
pana.
V zanimivi vlogi je bila na 
srečanju na Rožci Frančiška 
Trpin Jelovčan. Doma je iz 
Planine pod Golico, sedaj 
enajst let živi z družino v 
Šentjakobu na Koroškem. 
Tokrat je pomagala pri orga-
nizaciji iz njene nove obči-
ne, predvsem pri prevajanju.
Na prvem delu srečanja na 
Rožci in na jeseniški planini 
je imela v rokah vse organi-
zacijske niti Nena Koljanin z 
Občine Jesenice, v Planini 
pod Golico pa predsednica 
Turističnega društva Golica 
Katja Medja z ostalimi člani.
Ansambel Kdr voč je veselo 
rezal poskočne viže, vesele-
ga razpoloženja je bilo na 
pretek med vsemi udeležen-
ci, najbolj pogumni so se 
lahko preizkusili v sankanju 
na koleščkih.

Janko Rabič

Prijatelji na sedlu Rožca / Foto: Janko Rabič

V Kolpernu je pred dnevi po-
tekal dan za informiranje 
razseljenih oseb iz Ukrajine. 
O pravicah in dolžnostih so 
s pomočjo prevajalke drža-
vljani Ukrajine lahko prido-
bili informacije s področja 
začasne zaščite, zaposlova-
nja, šolanja ter na splošno 
vključevanja v slovensko 
družbo. Srečanja se je udele-
žilo sedem državljanov 
Ukrajine, ki živijo na Jeseni-
cah in v okolici.
Kot je povedala koordinator-
ka za Civilno zaščito Živa 
Ozmec, bodo predvidoma v 
novembru pripravili še dru-
gi informativni dan, v sklo-
pu katerega bodo državljane 
Ukrajine seznanili z mo-
žnostmi tako imenovane se-
kundarne integracije, pou-
darek bo predvsem na 
vprašanjih urejanja pravne-
ga položaja po prenehanju 
začasne zaščite, možnostih 

združevanja družin, pridobi-
vanju slovenskega drža-
vljanstva, urejanju zdra-
vstvenega zavarovanja in 

postopkih vrnitve v matično 
državo.
Organizatorji so Civilna zaš-
čita občine Jesenice skupaj z 
Uradom vlade RS za oskrbo 
in integracijo migrantov, Vi-
sokim komisariatom ZN za 
begunce in Pravnim cen-
trom za varstvo človekovih 
pravic in okolja.

Urška Peternel

jeseniške novice

Informativni dan za Ukrajince je potekal v jeseniškem 
Kolpernu. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Na Jesenicah so pripravili dan za informiranje 
oseb iz Ukrajine, ki živijo na Zgornjem 
Gorenjskem.

Informativni dan 
za Ukrajince

Sedlo Rožca v Karavankah na nadmorski višini 1587 metrov že vrsto let povezuje prebivalce dveh 
sosednjih občin – Šentjakoba v Rožu na Koroškem in Jesenic. Od leta 2002 v septembru potekajo 
srečanja, ki so namenjena predvsem utrjevanju prijateljstva med prebivalci. Politiko in skrbi ta dan 
vsi pustijo v dolini.

Utrjevanje 
prijateljstva na Rožci

Za spomin na letošnje 
srečanje so vsi prejeli 
magnetek v obliki 
narcise, ki so ga 
izdelali učenci 
Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Jesenice.

Župana Jesenic Blaž Račič in Šentjakoba v Rožu Guntram 
Perdacher sta odprla tudi knjigo vtisov. / Foto: Janko Rabič

Po skupnem odhodu z Rožce se je srečanje najprej nadaljevalo pri pastirski koči na 
Jeseniški planini. / Foto: Janko Rabič
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Kot je povedala 
načelnica Upravne 
enote Jesenice Alenka 
Burnik, so na območju 
upravne enote doslej 
prejeli 57 vlog za 
priznanje oziroma 
pridobitev začasne 
zaščite za razseljene 
osebe iz Ukrajine.


