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Zgledujeta se
po avstrijskih
penzionih

Teste so ji
pošiljali po
elektronski pošti

Alenka Dovžan in Edvin
Karahodžić sta ponudbo
Restavracije Ejga
nadgradila s prenočišči.

Dijakinja jeseniške gimnazije
Maja Kerštajn je eno šolsko leto
živela in trenirala na Norveškem.
V tem času se je šolala na
daljavo.

stran 10

stran 8

jeseniške novice
Časopis občine Jesenice, 1. februarja 2019, številka 2

Naziv častni občan
Petru Papiću

Od jutri smuka na
Španovem vrhu

Urša Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, občinski svetniki praviloma
potrjujejo tudi predloge za
podelitev priznanj občine Jesenice. Tudi letos je bilo tako
in na seji občinskega sveta
prejšnji teden so za častnega
občana občine Jesenice potr-

dili Petra Papića, inovatorja
v Železarni Jesenice, dolgoletnega prostovoljca v Športnem društvu TVD Partizan
Javornik - Koroška Bela ter
enega od ustanoviteljev društva invalidov Jesenice.
Plakete Občine Jesenice pa
bodo prejeli Martina Valant,
ravnateljica Glasbene šole
Jesenice, ki je v času njenega vodenja postala ena najbolj prepoznavnih ustanov v

občini Jesenice; predsednik
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora Anton Justin ter dolgoletni in vidni
član jeseniške ljubiteljske
kulture Andrej Černe.
Nagrajencem bo priznanja
uradno podelil župan občine Jesenice Blaž Račič na
proslavi ob občinskem prazniku 20. marca.
Častni občani občine Jesenice so doslej postali: Si-

mon Sodja, prof. dr. Jože
Mencinger, Jaka Čop, Jaka
Torkar, Miha Baloh, dr. Božidar Brudar, Bratko Škrlj,
Anton Arh, Albin Felc, Boris Janez Bregant, Tomaž
Ertl, Joža Varl, Stanislava
Geršak, Valentin Cundrič,
Viktor Krevsel, Peter Kunc,
dr. Breda Oblak, Mira Jazbinšek, Janez Pšenica,
dvajseti naziv pa bo prejel
Peter Papić.

Občinski svetniki so na drugi redni seji potrdili prejemnike občinskih priznanj za leto 2019.
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Sejo občinskega sveta
prvič vodil novi župan

Ekogor nima rešitve
za lahko frakcijo

Dijaki srednje šole na
praksi v Angliji

"Dotaknile so se me
zgodbe družin"

Na drugi redni seji občinskega sveta v novem mandatu
so se sestali jeseniški občinski svetniki.

V podjetju Ekogor so pripravili pisno pojasnilo o problematiki delovanja CERO Mala
Mežakla.

Štiriindvajset dijakov Srednje
šole Jesenice je tri tedne preživelo na praksi v Plymouthu
v Angliji. Delali so v tamkajšnjih vrtcih, domovih za
ostarele in podjetjih.

V Društvu upokojencev Jesenice je Albina Seršen nanizala okroglih sto družabnih
srečanj.
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Foto: arhiv Športni center Španov vrh

Ob občinskem prazniku 20. marcu bo naziv častni občan prejel Peter Papić, inovator v Železarni
Jesenice, dolgoletni prostovoljec v športnem društvu TVD Partizan Javornik - Koroška Bela in eden od
ustanoviteljev Društva invalidov Jesenice. Plakete občine bodo prejeli Martina Valant, Anton Justin in
Andrej Černe.

Po napovedih bodo jutri, v soboto, pognali
sedežnico in odprli smučišče Španov vrh. Proga
je poteptana in pripravljena na smuko, pravi
direktor Milan Klinar.

Urša Peternel
Na smučišču Španov vrh
nad Jesenicami bodo jutri, v
soboto, prvič v tej sezoni pognali sedežnico in odprli
smučišče, je povedal direktor Športnega centra Španov
vrh Milan Klinar. Kot je dodal, je na smučišču od 40 do
60 centimetrov snega, proga je poteptana in pripravljena za smuko.
Klinar je povedal, da so med
letom opravili redna vzdrževalna dela, med drugim sanacijo betonskih temeljev
vseh enaindvajsetih stebrov,
izvedli redni letni pregled
prijemal za pritrditev stolov
na žično vrv, v sklopu posebnih zahtev pa so zamenjali
tudi napenjalno žično vrv.
Od Občine Jesenice so odkupili tudi teptalni stroj in na
njem opravili reden servis.
»V poletnih mesecih smo
izvedli tudi dodatno izsekavanje trase žičniške naprave in na zgornjem delu
smučišča poskrbeli za odstranitev vsega podrastja ter
s tem razširili smučišče,« je
dodal.
Klinar je tudi poudaril, da
imajo zdaj lasten izšolan kader, ki je potreben za obratovanje smučišča.

Na zgornji postaji deluje
tudi gostišče, ki je odprto
ob sobotah in nedeljah, še
letos pa naj bi objekt tudi
prenovili.

Kot je povedal Milan
Klinar, za večje
napovedane skupine
kadarkoli organizirajo
prevoz s sedežnico na
Španov vrh.
Zanimanje za smučanje na
Španovem vrhu je sicer med
Jeseničani precejšnje, je dodal Klinar, napovedal pa še,
da bo ekipa Športnega centra
Španov vrh na pustno nedeljo, 3. marca, pripravila tradicionalno prireditev Smuk za
trofejo Svinjska glava, ki ima
dolgoletno tradicijo. Prireditev bodo izvedli v sodelovanju z Društvom za razvoj turizma Jesenice.
»Žal bi nam namreč bilo, da
bi tako tradicionalen dogodek, ki so ga gojile predhodne generacije, prešel v pozabo. Upamo, da nam bo vreme na dan prireditve naklonjeno in da bomo ponovno
privabili številne obiskovalce,« je še dejal Milan Klinar.
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Občinske novice
Pogovarjajmo se
Vsaka veriga je močna toliko, kolikor je močan njen
najšibkejši člen, pravi modrost. Podobno je tudi skupnost močna toliko, kolikor je
močan najšibkejši član te
skupnosti. Bolj ko je skupnost povezana, bolj so močni posamezni členi, močnejša je skupnost.
V interesu naše lokalne skupnosti je, da živimo v močni
skupnosti in da smo skupaj
čim tesneje povezani. Tesne
povezanosti skupnosti ne
more biti brez zaupanja, ki
je kot nekakšno lepilo, ki
medsebojno povezuje člane
skupnosti.
Želim, da bo skupnost
občank in občanov čim tesneje povezana in da bodo
odnosi med nami temeljili
na zaupanju. Zavedam se,
da pot do zaupanja ni kratka,
niti ni enostavna, in da se
vsak odnos gradi dlje časa.
Odnos se gradi predvsem z
dialogom, s pogovorom,
skupno dejavnostjo, medsebojnim spoštovanjem, razumevanjem, odprtostjo … Z
dialogom se ustvari odnos,
skozi katerega so sčasoma
oblikujejo določene stalnice
(oziroma pravila), s tem pa
zaupanje.

Na drugi redni seji občinskega sveta v novem mandatu so se sestali jeseniški občinski svetniki.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
Zato je nujno, da k sodelovanju na tem področju pritegnemo državo.
Tako sem se pred dnevi sestal z ministrom za okolje
Juretom Lebnom. Ministra
sem na kratko (kolikor je čas
dopuščal) seznanil s problematiko. Ob tem je izrazil
pripravljenost, da pride na
Jesenice oziroma da si ogleda odlagališče Mala Mežakla, se podrobneje seznani s
problemom, ki nas bremeni, z namenom, da skupaj
poiščemo primerno rešitev
in odpravimo smrad.
Verjamem, da bomo z aktivnim dialogom na različnih

Verjamem, da bomo z aktivnim dialogom na
različnih ravneh vzpostavili primerno
sodelovanje in zaupanje ter na ta način
zagotovili, da se odpadki ne bodo več kopičili na
občinskem zemljišču, ter s tem odpravili smrad.
In prav zaupanje (na različnih ravneh) smo na Jesenicah začeli graditi. Eden prvih
primerov, kjer želimo zgraditi primerno raven zaupanja
in ki nas ta dni precej zaposluje, je vprašanje smradu z
Male Mežakle. Doslej se je
Občina Jesenice v odnosu do
koncesionarja, podjetja Ekogor, že večkrat opekla. Kot
sem na tem mestu poudaril
že v prejšnji številki časopisa,
je zaupanje Občine Jesenice
in lokalnega prebivalstva v
obljube koncesionarja pošlo.
Odnos moramo zdaj vzpostaviti na novo in zgraditi zaupanje, za kar je potrebno sodelovanje vseh partnerjev. Zaostrovanje odnosa s koncesionarjem ni moja želja in
upam, da bomo s sodelovanjem našli ustrezno rešitev.
S koncesionarjem se aktivno
pogovarjamo. Doslej smo
ugotovili, da Občina Jesenice
in podjetje Ekogor sama rešitve ne moreta najti, saj na to
vplivajo okoliščine, na katere
tako občina kot koncesionar
nimata neposrednega vpliva.

Sejo občinskega sveta
prvič vodil novi župan

ravneh vzpostavili primerno
sodelovanje in zaupanje ter
na ta način zagotovili, da se
odpadki ne bodo več kopičili
na občinskem zemljišču, ter
s tem odpravili smrad.
Želim, da na podoben način
gradimo tudi odnose med
občani in različnimi organizacijami. V gradnjo odnosov
moramo vlagati pozitivno
energijo, znanje, želje, predvsem pa moramo zagotoviti
primerno raven dialoga. Le
z odkritim dialogom, torej z
odprtimi kartami in brez
fige v žepu, lahko zgradimo
medsebojno zaupanje.
Jeseniške novice (in drugi
komunikacijski kanali Občine Jesenice) so namenjene
ustvarjanju polja dialoga
med ljudmi in organizacijami v naši lokalni skupnosti.
Z iskreno in pošteno komunikacijo gradimo odnose in
zato občanke in občane ter
organizacije vabim, da se
nam pri tem pridružijo.
Vse se torej začne s pogovorom …
Župan Blaž Račič

Hitro s kolesom
Občina Jesenice sodeluje v projektu Hitro s kolesom, v sklopu
katerega bodo postavili tri nove kolesarnice z avtomatiziranim
sistemom izposoje koles, in sicer na Plavžu, Slovenskem Javorniku in na Blejski Dobravi. Poleg tega bodo kupili osemnajst
novih koles, polovico električnih, in opremili info točko Jesenicebikes pri TIC Jesenice. Projekt je v jeseniški občini vreden
dobrih 83 tisoč evrov, od tega so pridobili dobrih 38 tisoč evrov
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodelujejo
še občine Kranj, Bled, Naklo, Radovljica, Tržič in CIPRA.

Na januarski seji, drugi
redni v novem mandatu, so
jeseniški občinski svetniki
obravnavali sedemnajst
točk dnevnega reda. Poleg
predlogov občinskih priznanj so sprejeli tri predloge
odlokov v prvi obravnavi.
Prvi je bil predlog Odloka o
določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v
Občini Jesenice, drugi pa
predlog Odloka o določitvi
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem
načrtu Občine Jesenice. V
prvi obravnavi so sprejeli
tudi spremembe in dopolnitve Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de
minimis za pospeševanje
malega gospodarstva v
občini Jesenice. Kot je pojasnila vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek, se spremembe nanašajo na bolj natančno opredelitev pojmov, podaljšanje
roka za dopolnitev vlog
vlagateljev, novost pa bo
tudi ukrep, ki bo spodbujal
novo vzpostavljene storitvene dejavnosti, kot so
trgovina, gostinstvo, osebne storitve, in to na območju celotne občine (doslej le
na podeželju).

Uskladitev mej s
sosednjima občinama
Na seji so podali tudi soglasje k predlogu uskladitve
poteka meje občine Jesenice
z mejami parcel sosednje
občine Žirovnica ter občine
Kranjska Gora. V določenih
primerih so namreč v registru prostorskih enot meje
med občinami potekale po
sredini parcel, zdaj pa se
potek teh mej usklajuje s
parcelnimi mejami.

Prva seja, ki jo je vodil novi župan Blaž Račič.

Financiranje političnih
strank
Občinski svetniki so sprejeli tudi predlog sklepa o
načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice. Do financiranja iz
občinskega proračuna je
upravičenih devet strank, ki
so imele kandidate na zad-

njih volitvah za občinski
svet. Glede na število prejetih glasov so do financiranja upravičene politične
stranke SD – Socialni
demokrati, SDS – Slovenska demokratska stranka,
SMC – Stranka modernega
centra, LMŠ – Lista Marjana Šarca, Levica, DeSUS –
Demokratična stranka upo-

Na seji so govorili tudi o problematiki odpadkov
v CERO Mala Mežakla. Občinski svetniki so bili
zelo kritični do ravnanj koncesionarja Ekogor, ki
kljub večkratnim obljubam bal lahke frakcije še
vedno ni odpeljal, kopiči jih na občinski parceli
ob CERO. V razpravi so zahtevali, naj Ekogor
spoštuje koncesijsko pogodbo. Župan Blaž Račič
je dejal, da koncesionar ta hip odpadkov ne
more odpeljati v sežig, kajti v tujih sežigalnicah
za to nimajo kapacitet, prav tako jih ne more
odpeljati na drugo lokacijo v državi. S podjetjem
Ekogor so se že sestali, prejeli so tudi njihovo
pisno pojasnilo, povabili pa jih bodo tudi na
marčevsko sejo občinskega sveta. S
problematiko je na nedavnem obisku v Ljubljani
seznanil tudi ministra za okolje, ki ga bodo v
kratkem povabili na Jesenice.

kojencev Slovenije, SLS –
Slovenska ljudska stranka
in NSi – Nova Slovenija –
Krščanski demokrati. Neodvisne liste do financiranja
iz proračuna občine Jesenice niso upravičene.

Premoženjske zadeve
V sklopu premoženjskih
zadev so potrdili prodajo
delov petih zemljišč zasebnim kupcem ter enega praznega poslovnega prostora.
Na drugi strani so se strinjali, da Občina Jesenice odkupi nekaj zemljišč, na katerih
bo zgrajena ali že stoji javna
infrastruktura (cesta, pločnik, vrtina za vodo in vodno
zajetje).

Devet rednih sej
Poleg tega so svetniki sprejeli tudi predlog programa
dela občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019.
Predvidenih je devet rednih
sej, med pomembnejšimi
bosta sprejem zaključnega
računa in rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto
2018 v marcu ter sprejem
proračuna septembra in
novembra.

Imenovali novi nadzorni odbor
V nadzornem odboru Občine Jesenice so: Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, Barbara Habe
Sintič, Miran Ozebek, Žiga Jereb in Rina Klinar.
Urša Peternel
Občinski svetniki so na
januarski seji občinskega
sveta s tajnim glasovanjem
imenovali člane nadzornega
odbora občine Jesenice za
mandatno obdobje 2018–
2022. Po statutu ima odbor
sedem članov, ki morajo
imeti najmanj šesto stopnjo
strokovne izobrazbe, imenuje pa jih občinski svet.
Nadzorni odbor bodo v tem

mandatu sestavljali: Simona
Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, Barbara Habe Sintič, Miran Ozebek, Žiga
Jereb in Rina Klinar.
Na seji je predsednik nadzornega odbora iz minulega mandata Vojko Otovič
svetnike seznanil še s poročilom o opravljenem nadzoru projekta Pohodništvo v
občini Jesenice v letu 2017,
kjer večjih nepravilnosti
niso zaznali. Seznanil pa

jih je tudi s poročilom o
delu nadzornega odbora v
mandatnem obdobju 2014–
2018. Kot je dejal Otovič, se
je sestava nadzornega odbora kar nekajkrat spremenila, prav tako se je zamenjal
predsednik. V mandatu so
se člani sestali na 27 sejah
in obravnavali 134 točk dnevnega reda. Izdali so štirinajst poročil o opravljenih
nadzorih, med drugim o
nadzoru investicije v grad-

njo ceste na deponijo Mala
Mežakla, ureditve pomožnega nogometnega igrišča,
gradnje kanalizacije v Podmežakli, gradnje ceste do
Betela, nakupa gasilskih
vozil za GARS ... Opravili
so tudi nadzor poslovanja
več javnih zavodov, zaključnih računov proračuna
občine ... Spremljali so poslovanje občine in drugih
uporabnikov občinskega
proračuna.
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Občinske novice

Urša Peternel
Zaradi problematike odlaganja odpadkov si je jeseniški župan Blaž Račič v začetku januarja s predstavniki Ekogorja ogledal stanje v
Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla. Hkrati pa se je z njimi
pogovoril o nadaljnjih možnostih, ki bi privedle k čim
hitrejši rešitvi problema
smradu.

trenutno nima dovoljenja
oziroma soglasja Občine Jesenice, so po ogledu pojasnili na Občini Jesenice.
Ekogor je na županovo zahtevo poslal kronološki pregled problematike delovanja
CERO Mala Mežakla. V dopisu, pod katerega se je podpisal direktor Ivan Hrženjak, so opisani dosedanji
postopki, zapleti in predvidene rešitve. Lahko frakcijo
na Mali Mežakli kopičijo

Župan si je s predstavniki Ekogorja ogledal stanje v CERO
Mala Mežakla. / Foto: arhiv Občine Jesenice
Iz pogovora s koncesionarjem in samega ogleda je
bilo razvidno, da se lahka
frakcija, za katero na ravni
celotne države nimajo rešitve za njeno primerno končno izrabo, zaradi pomanjkanja prostora neobdelano
skladišči tudi na območju
izven CERO, na občinski
parceli. Za to koncesionar

zato, ker je ne morejo izvažati v tujino na sežig, saj so
zaradi zaprtja kitajskega
trga kapacitete termičnih
objektov po Evropi zapolnjene. V družbi Publikus, ki je
lastnik Ekogorja, vidijo dolgoročno rešitev v izgradnji
lastnega energetskega
objekta na alternativna goriva, ki bi, če ne bi bilo zaple-

Krajanka Simona Demšar je opozorila na še en
(ločen) problem, in sicer, da je javno komunalno
podjetje Jeko na odlagalno polje za nenevarne
odpadke začelo dovažati plastično embalažo. V
podjetju Jeko so potrdili, da zares začasno
skladiščijo odpadno komunalno embalažo (gre za
ločeno zbrano embalažo iz gospodinjstev in eko
otokov). Razlog je v tem, da nekatere družbe za
ravnanje z odpadno komunalno embalažo lani
niso prevzele svojih deležev, zato so se količine
začele kopičiti. Problem je vseslovenski, zato je
država tudi sprejela Zakon o interventnih ukrepih
pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo.
Na podlagi zakona je bil 11. januarja opravljen
tudi inšpekcijski pregled, na tej osnovi pa bo
država izbrala izvajalca za prevzem in zagotovila
odvoz omenjene embalaže. To naj bi se zgodilo
v roku pol leta, so povedali v podjetju Jeko.
tov, lahko začel obratovati v
dveh do treh letih.
Tako trenutno nimajo druge rešitve, kot da lahko frakcijo začasno skladiščijo.
Zato so tudi predlagali Občini Jesenice, da bi za skladiščenje predelane lahke
frakcije, ovite v bale, najeli
občinsko parcelo ob CERO
Mala Mežakla, čemur pa,
kot smo izvedeli, niti župan
niti občinski svetniki niso
naklonjeni.
Pisni dopis Ekogorja, ki je v
celoti objavljen na spletni
strani Občine Jesenice, bo
tudi osnova za nadaljnje pogovore z državo. Župan Blaž
Račič je namreč povedal: »S
koncesionarjem se aktivno
pogovarjamo. Doslej smo

ugotovili, da Občina Jesenice in podjetje Ekogor sama
rešitve ne moreta najti, saj
na to vplivajo okoliščine, na
katere tako občina kot koncesionar nimata neposrednega vpliva. Zato je nujno,
da k sodelovanju na tem področju pritegnemo državo.«
Tako je župan ministra za
okolje in prostor Jureta Lebna ob njunem nedavnem
srečanju na kratko že seznanil s problematiko, minister
pa bo v nadaljevanju obiskal
tudi Jesenice oziroma CERO
Mala Mežakla ter se podrobneje seznanil s problematiko CERO Mala Mežakla in
hkrati tudi ostalih slovenskih centrov za ravnanje z
odpadki.

Minister o jeseniški bolnišnici
Urša Peternel
Državni svetnik Bogomir
Vnučec je decembra na ministrstvo za zdravje vložil pobudo, naj se projekt za izgradnjo nove regijske bolnišnice na Gorenjskem v najkrajšem možnem času uvrsti v
Načrt razvojnih programov v
okviru državnega proračuna,
zgradi pa naj se na območju
Radovljice. Pobuda je med
Jeseničani sprožila kar nekaj
ogorčenja, saj si na Jesenicah
že dalj časa prizadevajo, da bi
bolnišnica ostala na Jesenicah. Z nedavno prejetim odgovorom svetniku Vnučcu,
ki ga je v vednost prejela tudi
Občina Jesenice, pa ministrstvo za zdravje razburjenje
umirja.
Kot je zapisal minister Samo
Fakin, so na ministrstvu že
pred časom prejeli osnutek

Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018–2025, v
katerem je vodstvo bolnišnice zapisalo, da mora postati
izgradnja nove regijske bolnišnice s šeststo posteljami

z vidika načrtovanja, umestitve v prostor, zagotovitve potrebnih virov financiranja, izvedbe, organizacije. Že sama
odločitev o potrditvi prejete
strategije zahteva svoj čas.

Občina Jesenice vztraja, da regijska bolnišnica
ostane na Jesenicah. Občina je tudi že naročila
izdelavo prostorsko-programske preveritve
umestitve regijske bolnišnice na območju
občine Jesenice, dokument pa bo podlaga za
nadaljnje razgovore z državo in za razvoj
bolnišnične dejavnosti na Jesenicah.
na Gorenjskem nacionalna
prioriteta do leta 2025, saj
da je gorenjska regija za izvajanje bolnišničnih programov podhranjena tako prostorsko kot kadrovsko.
"Izgradnja nove bolnišnice
predstavlja velik zalogaj tako

Ministrstvo se bo do same
strategije opredelilo upoštevajoč vse potrebne vidike: potrebe prebivalcev za dostop do
zdravstvenih storitev (pri čemer je treba upoštevati tudi
časovno in krajevno umestitev neke nove institucije), po-

trebe razvoja zdravstvene dejavnosti (koncentracija znanja, izkušenj ter kakovosti na
enem mestu), ne nazadnje
tudi finančni vidik takega predloga," je zapisal minister
Samo Fakin.
Ob koncu odgovora na pobudo svetnika Vnučca, da
naj bo nova regijska bolnišnica zgrajena v Radovljici,
je minister poudaril še trenutni pomen Splošne bolnišnice Jesenice: »SB Jesenice
ni lokalna, temveč regionalna bolnišnica, namenjena
vsem prebivalcem Gorenjske. Za zdravstvene potrebe
prebivalcev Jesenic in vseh
ostalih gorenjskih občin je
ključna zagotovljena kakovostna zdravstvena oskrba v
primernih prostorih in primerno opremo, in ne mikrolokacija bolnišnice,« je
še zapisal.

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085
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Volitve in imenovanja
Na januarski seji občinskega sveta so jeseniški občinski svetniki za predstavnico Občine Jesenice v svetu Srednje šole
Jesenice imenovali Sonjo Tušar. V svet lokalnih skupnosti
pri Centru za socialno delo (CSD) Gorenjska so imenovali
Slavko Brelih, v upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa Boruta Stražišarja, Vojka Otoviča, Iva Ščavničarja in Ksenijo Noč.
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V podjetju Ekogor so pripravili pisno pojasnilo o problematiki delovanja CERO Mala Mežakla.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Ekogor nima rešitve
za lahko frakcijo

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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Mnenja, intervju
Živim na Jesenicah,
torej sem Jeseničanka
Anita Drvoderić
Ob vabilu, da napišem kolumno, katere glavna tema so
Jesenice, sem se spomnila
na prispevek ustvarjalke Ivane Djilas. Tema njenega
sestavka je bila Slovenija. V
njem se je osredotočila na
stvari, ki so nam že tako
samoumevne, da jih sploh
ne opazimo oziroma ne
cenimo več. Pomislila sem,
da bi to prezrcalila na lokalno, jeseniško raven. To
misel pa sem kmalu opustila, saj sem spoznala, da bi
šlo za prepričevanje že prepričanih. Vsi, ki živimo tu,
imamo svoje razloge za to.
Priznam, da me je glodal črv
dvoma, ali sem sploh legitimna zapisovalka česarkoli v
zvezi z Jesenicami. Za začetek sem hotela razčistiti, kaj
nekoga sploh opredeljuje za
Jeseničana/Jeseničanko. Je
to stalno bivališče? Začasno
bivališče? Suhoparen podatek o kraju rojstva? Pravico
do razlage prepuščam vsakemu posebej. Ker pa mora
kolumna izražati izrazito
poudarjeno osebno stališče
avtorja (SSKJ), jo bom izkoristila za to, da razčistim z
omenjenim pomislekom.
Če za merilo vzamem naslov
stalnega bivališča, sem Jese-

Umetnik z dušo in srcem, znan po svoji blagovni znamki Bofart in vzdevku Arn Thor. Štajerec,
priseljen na Gorenjsko. V zadnjem obdobju tudi novopečeni Jeseničan.
Ana Hering

Anita Drvoderić
»po diplomi«. Ko sem se v
času izbruha gospodarske
krize znašla z diplomo v
žepu in brez izkušenj, je
bilo treba najti novo sidrišče. Kljub temu da sem svojo
prvo zaposlitev dobila v Ljubljani, nanjo nisem več
pomislila. Stvari so se nekako odvile meni v korist, tako
da sem se kmalu preselila v
najemniško stanovanje na
Bledu. Ravno prav daleč od
doma, a še vedno dovolj blizu, če mi ta podvig spodleti.
Ni mi spodletel, tam sem
ostala skoraj deset let. Priznam pa, da sem se zalotila,
da sem na vprašanje »Od
kod si?« vedno odgovorila
»Živim na Bledu, drugače
sem pa z Jesenic.«

Kaj nekoga sploh opredeljuje za Jeseničana/
Jeseničanko? Je to stalno bivališče? Začasno
bivališče? Suhoparen podatek o kraju rojstva?
Pravico do razlage prepuščam vsakemu posebej.
ničanka trideset let. Prva leta
sem preživela v Mojstrani,
vrtec in osnovno šolo sem
obiskovala na Jesenicah. Ko
se oziram nazaj, se mi zdi,
da se je prva ločitev od domačega kraja zgodila ob odhodu
v srednjo šolo v Radovljico,
ko sem postala »vozač«. Po
maturi je sledila prva »polselitev« na študij v Ljubljano z
rednimi vračanji ob koncu
tedna domov. Sem bila zaradi dejstva, da sem več časa
preživela v prestolnici kot v
domačem kraju, kaj manj
Jeseničanka? Menim, da ne.
Tu je bil še vedno moj dom,
prostor odmika od študijskih
obveznosti in ljubljanskega
vrveža ter občasnega umika
od vsega.
Vedno bolj sem prepričana,
da pripadam eni zadnjih
generacij, ki so lahko dokaj
brezskrbno študirale in skrbi odrivale na abstraktni čas

Jesenice so mesto
ulične umetnosti

Zdaj ne samo uradno stanujem, ampak tudi živim na
Jesenicah. Tu sem si ustvarila družino in dom. Ker
sem bolj urbane sorte, mi
veliko pomeni, da je vsa
infrastruktura dosegljiva
peš – vrtec, zdravstveni dom
in bolnišnica, starši (zdaj v
vlogi starih staršev), železniška postaja, knjižnica, slaščičarna, lekarna, trgovine …
In če se vrnem k opevanemu Bledu. Nočem, da bi to
izpadlo kot zlivanje gnojnice po kraju, na katerega me
vežejo lepi spomini in ki mi
je bil dom kar nekaj časa,
ampak … So Blejci in so
Blejčani. Domačini in priseljenci. Že izraza za prebivalce sta dva. Na Jesenicah
pa smo vsi Jeseničani. Z
domorodskim pedigrejem
ali brez. Brez razlik. In to
mi je pri vsem skupaj še
najbolj všeč.

Obvestilo bralcem
Z rubriko Mnenja želimo spodbuditi dialog o aktualnih
zadevah v občini in širše. Vabimo bralke in bralce, občanke
in občane, da nam sporočijo svoje mnenje, kritiko ali pohvalo. Zapisi naj bodo dolgi največ 2500 znakov s presledki.
Daljše prispevke bo uredništvo skrajšalo po lastni presoji.
Mnenja morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom, anonimnih mnenj ne bomo objavljali. Prav tako ne
bomo objavljali mnenj, ki bodo žaljiva in ne bodo spoštovala kulture dialoga. O objavi bo odločal uredniški odbor Jeseniških novic. Mnenjsko stran bo urejala članica uredniškega
odbora Ana Hering. Mnenja lahko pošiljate na e-naslov:
novice.jesenice@jesenice.si. Uredništvo Jeseniških novic

umetnost, to ni neka brezvezna čačkarija. Jesenice pa
imajo kljub temu tudi ogromno čačkarij."

Mitja, kako bi samega sebe
opisali?
"Sem umetnik z dušo in
srcem. Na Jesenicah me širša javnost pozna predvsem
po samostojni razstavi Retroskop na Dnevih znanosti
in fantastike Meteorita, ki
sem jo postavil lansko leto.
Sodeloval sem tudi pri poslikavi telesa v seriji UV-fotografij Matjaža Vidmarja.
Sicer pa sem v ustvarjanju
popoln samouk. Odkar
pomnim, sem rad risal."

Ampak tudi čačkarija je lahko izrazna? Nekdo je nekaj
hotel sporočiti ...
"Jaz menim, da je to treba
striktno ločiti. Murali imajo
svoje sporočilo, že na prvi
pogled delujejo drugače kot
recimo neko antipropagandno sporočilo. Lahko razumemo, zakaj je neki rokopis
tam, ampak ni pa privlačen
za oko. Saj veš, nekje piše
'Bosanci raus', pa so Bosanci prečrtani in je čez nadpisano Srbi."

Kaj vas zanima, kdo so vaši
vzorniki?
"Če začneva s stilom, se
nagibam k fantazijski realnosti. Zelo rad imam fantazijske like, obenem pa me
navdušuje tudi surova realnost. Ne vem, ali je pravi
izraz, ampak to bi poimenoval fantazijska realnost."
Slog, ki bi ga lahko grobo
primerjali s slogom magičnega realizma v Južni Ameriki?
"Tako, dober izraz. Glede
vzornikov mi je najbližje
Luis Royo. Kar se grafitov in
ulične umetnosti tiče, mi je
pri srcu klasika, 'old school'
šola grafitov, kot so bomberji
in throw up grafiti. Mi je pa
tudi v ulični umetnosti blizu
celostni pristop, kar pomeni
zgodba v grafitih, tudi murali. V klasični umetnosti sta
moja velika vzornika Hyeronimus Bosch in M. C.
Escher, deloma tudi Salvador
Dali. Sploh pri mojih risbah,
mandalah in vzorcih se zelo
čuti vpliv Escherja."
Iz Lenarta ste se preselili na
Gorenjsko, najprej na Bled,
sedaj živite na Jesenicah.
Kakšno je vaše mnenje o
Jesenicah?
"Načeloma dobro, tu se
počutim odlično. Jesenice
poznam sedem let, zadnje
tri mesece pa tu stalno
živim. Vem, da imajo Jesenice nekakšen prizvok »slabšega« mesta, sploh med Gorenjci. Ko sem prišel sem, mi
to ni bilo znano. Ampak sam
na Jesenicah nikoli nisem
doživel ničesar slabega. Ljudi motijo 'čefurji', a sam
sem se s 'čefurji' vedno dobro razumel. Jesenice so priročne, udobne, vse je blizu.
Tudi dogodki, sem jih obiskal, so bili zelo dobri. Kot
pristaš košarke je bil zame
eden najboljših dogodkov
EuroBasket 2013, obiskal
sem vse tekme. Obiskujem
tudi razne koncerte. Gledališče je odlično, sploh za eno
tako mestece, kot so Jeseni-

Mitja Ploj

"Jesenice imajo prizvok 'slabšega' mesta, sploh
med Gorenjci. Ko sem prišel sem, mi to ni bilo
znano. Ampak sam tu nikoli nisem doživel
ničesar slabega. Ljudi motijo 'čefurji', a sam
sem se s 'čefurji' vedno dobro razumel."

Proces ustvarjanja
ce. Knjižnica – sam prostor
je katastrofa, a kar se tiče
gradiva – kar sem do sedaj
potreboval, so imeli. Čeprav
sem prej vrsto let živel na
Bledu, sem ugotovil, da moj
karakter absolutno bolj spada na Jesenice. Bled je, kako
bi opisal, precej krut po svoje. Eno je živeti v turističnem
kraju, spet drugo je tak kraj
obiskati nekajkrat na leto."

je, ki ga v Lenartu ni. Ampak
vsako mesto je fotogenično
po svoje."

V zadnjem času se veliko
ukvarjate s fotografijo, aktivni ste tudi v blejskem fotoklubu. Kako fotogenične se
vam zdijo Jesenice?
"Na Jesenicah me je fasciniralo težko industrijsko okol-

Ste tudi grafitar. Na Jesenicah smo zadnja leta dobili
kar nekaj muralov, kakšno
je vaše mnenje o njih?
"Všeč mi je, da se da mesto
podoživeti tudi na tak
način. Mural sam po sebi je

Kaj vas kot fotografa najbolj
zanima?
"Narava v prvi vrsti, pa tudi
urbano, arhitektura. S posebnim poudarkom na detajlih. Ne zanimajo me monumentalne zgradbe, prej njeni detajli."

Ste na Jesenicah opazili kakšne kakovostne grafite?
"Se najdejo malenkosti.
Včasih celo napisane s
kakim flomastrom. Npr.
na Murovi, na zapuščenih
objektih, celo na nabitih
iverkah, se najde marsikaj
na roko napisanega. Sočni,
zabavni verzi. Tipična ulična umetnost."
Kateri projekti vas trenutno
najbolj zaposlujejo?
"V prvi vrsti moj otrok,
potem pa fotografija. Trenutno slikam kamne, ki jih
zlagam (balansiranje kamnov – rock balansing, op.
p.). Tu najdem nekakšen
pobeg iz realnosti. Pa ne gre
za to, da bi mi drugače v življenju kaj manjkalo. Ampak
to je moj hobi, tu najdem
mir."
Katera prebrana knjiga je
tista, ki bi jo priporočali drugim?
"Ah, zdaj ste me pa dobili.
Morda Svinjske nogice
avtorja Tadeja Goloba. Navsezadnje tudi on prihaja iz
Lenarta. Bil sem na predstavitvi biografije Milene
Zupančič v Občinski knjižnici Jesenice. Prav tako jo je
napisal Tadej Golob. To je
bil tudi zadnji kulturni
dogodek na Jesenicah, ki
sem se ga udeležil."
Moj kolega je pred časom
dejal, da so Jesenice kot film
'Sin City'.
"Ja, v teh izjavah sem se kar
našel. Jesenice so razvpite.
Na Jesenicah so ljudje drugačni kot npr. na Bledu.
Nihče te ne gleda postrani.
Na Bledu sem vedno dobil
občutek, da tja ne spadam.
Tu, na Jesenicah, pa sem v
prvem dnevu navezal stike s
sosedi v bloku. Ni bilo nikakršnega problema. Prej se
mi to v petih letih na Bledu
ni zgodilo. Mi trije se imamo na Jesenicah kar dobro."

5

Jeseniške novice, petek, 1. februarja 2019

Krajevna skupnost

Člani svetov KS začeli
z novim mandatom

Popis kozolcev
RAGOR začenja popis gorenjskih kozolcev, tudi
v Plavškem Rovtu in na Potokih.

V sedmih jeseniških krajevnih skupnostih (KS) so imenovali predsednike svetov. Predsedniki so:
Ivanka Zupančič, Tina Repovž, Alma Rekić, Matej Brus, Anton Hribar, Janez Marinčič in Mitja Branc.
Janko Rabič
Skupaj z lanskimi novembrskimi volitvami župana in
članov občinskega sveta občine Jesenice so občani volili
tudi nove člane svetov v sedmih krajevnih skupnostih v
naslednjem štiriletnem
mandatnem obdobju. Na prvih sejah so izbrali
predsednika/-co in pod
predsednika/-co, sprejeli delovne programe in se zavzeli, da bodo delali v dobro in

korist volivcev, ki so jim namenili svoje glasove.
V največji KS Plavž je predsednica Ivanka Zupančič, podpredsednica Albina Seršen.
Obe sta funkcijo opravljali že
v prejšnjem mandatnem obdobju. Svet šteje devet članov,
v tem mandatu je pet novih.
V KS Sava je predsednica
sveta Tina Repovž. To je
njen drugi mandat, za podpredsednico Polono Hribar
pa prvi. Svet šteje sedem članov, trije so novi.

V KS Podmežakla imajo v
novem mandatu šest članov
sveta, od tega so trije novi.
Predsednica je Alma Rekić,
podpredsednik Rok Kalan,
oba prvič v teh vlogah.
V KS Slovenski Javornik - Koroška Bela je novi predsednik
Matej Brus. Podpredsednik je
Marko Zupančič, ki je to
funkcijo opravljal že prejšnjem mandatu. Svet šteje
šest članov, pet je novih.
V KS Blejska Dobrava je še
naprej predsednik Anton

Hribar, podpredsednik je
nov, Bojan Dornik. Od šestih članov je eden nov.
V KS Hrušica mesto predsednika sveta naprej zaseda
Janez Marinčič, podpredsednik je nov, Uroš Posušen.
Od sedmih članov so štirje
novi.
V KS Planina pod Golico
imajo novega predsednika
sveta. To je Mitja Branc,
prav tako je nova podpredsednica Zala Rekar. Od sedmih članov so štirje novi.

Vzdrževalna dela v soteski Vintgar
Urša Peternel
V soteski Vintgar v času, ko
je soteska zaprta, potekajo
vzdrževalna dela. Tako bodo
namestili nove nosilne konzole na galerijah v zaprtem
delu vrta, obnovitvena dela
pa potekajo tudi na ploščadi
ob brunarici. Kot je povedal
Tomaž Bregant iz Turističnega društva Gorje, je konstrukcija ploščadi ob brunarici povsem dotrajana, zato
jo bodo nadomestili z novo,
ki bo zagotovila varnost obiskovalcev. "Ob tem bo staro
ploščad treba odstraniti,
prehod pa je v tem času
onemogočen, na kar opozarjajo tudi table. V društvu
iskreno upamo in si prizadevamo, da bo ploščad pred
sezono dodelana in varna,
vse obiskovalce pa prosimo,

da upoštevajo varnostna
opozorila o zaprtju poti," je
dejal Bregant in dodal, da
opozorilo in prošnja za razumevanje veljata tudi za
obiskovalce, ki v sotesko
prihajajo iz smeri Blejske
Dobrave.
Skupaj s predstavnikom RAGOR-ja Klemenom Klinarjem in predsednikom KS
Blejska Dobrava Antonom
Hribarjem so pred dnevi
opravili tudi terenski ogled
poti, ki vodi od »vahtnice«
do Šuma. "Dogovorili smo
se za aktivnosti ob vzdrževanju poti, ki bodo stekle v pomladnih dneh. TD Gorje se
je zavezalo, da bo pot urejalo, ob tem pa bomo zelo veseli pomoči krajanov in
vseh, ki so jim sprehajalne
poti ljube," je še dejal Tomaž Bregant.

Urša Peternel
RAGOR začenja projekt popisa gorenjskih kozolcev, v
sklopu katerega želijo ugotoviti stanje kozolcev na Gorenjskem in njihove lokalne
posebnosti. Projekt poteka
na območju štirinajstih občin, tudi jeseniške, popisovali pa bodo tudi kozolce v
Plavškem Rovtu in na Potokih. Nina Kobal z RAGOR-ja
je povedala: "Sodobno kmetijstvo kozolce potrebuje v
veliko manjši meri kot nekoč, zato je njihovo propadanje del napredka. Kljub temu
pa s projektom želimo izpostaviti dediščino ljudskega
stavbarstva ter domačine in
lastnike kozolcev opozoriti

na pomen strokovnega vzdrževanja. S tem želimo okrepiti zavedanje, da so kozolci
pomemben del slovenske
etnološke dediščine ter naše
identitete. Kozolcev ne bomo
obravnavali samo z arhitekturnega vidika, temveč bomo
zbirali tudi ljudsko izročilo o
kozolcih. Zato vabimo domačine, da na telefonsko številko 04 581 34 16 ali e-naslov
nina.kobal@ragor.si posredujete morebitne posebnosti, zgodbe ali vraže o kozolcih." Projekt poteka v sodelovanju s kranjsko območno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in
je del projekta Arhitektura
slovenskih vasi, ki ga sofinancira Evropska unija.

Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jesenice • vrtecjesenice.si • tel: 04 583 67 40

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK

Obnavljajo tudi ploščad ob brunarici. / Foto: Tomaž Bregant

ODDIH v Termah Dobrna

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne
(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldne
(od 13. do 20. ure).

Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami.
Program vključuje:
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,
 vsakodnevno vodno aerobiko,
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta,
 2-krat vstop v deželo savn,
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
 v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti 		
z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2019 ali kasneje
Vpis bo potekal v enoti Angelce Ocepek
na Cesti Cirila Tavčarja 21, Jesenice,
v torek, 19. 2. 2019, od 8:00 do 18:00,
v sredo, 20. 2. 2019, od 8:00 do 14:30,
v četrtek, 21. 2. 2019, od 8:00 do 14:30,
v petek, 22. 2. 2019, od 8:00 do 18:00.

POČITNICE // od 10. do 15. februarja 2019

www.gorenjskiglas.si

Kozolce bodo popisovali na terenu, zato lastnike prosijo za
razumevanje. / Foto: arhiv RAGOR

Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:
telefon: 04/201 42 41
e -pošta: narocnine@g-glas.si
ali osebno Gorenjskem glasu
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju .
Doplačila na osebo na dan:
turistična taksa:
2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:
13,00 EUR
doplačilo za polni penzion:
9,00 EUR
doplačilo za hotel Vita:
5,00 EUR

Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec
lahko dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si
(vloga bo na spletni strani dostopna od 18. 2. 2019 dalje)
ali na telefonski številki (04) 58 36 740 (uprava vrtca).
V času rednega vpisa bodo po posameznih
enotah našega vrtca potekali
DNEVI ODPRTIH VRAT med 9. in 11. uro:
v torek, 19. 2. 2019, v enoti Angelce Ocepek
(C. C. Tavčarja 21) in DO Frančiške Ambrožič (Hrušica),
v sredo, 20. 2. 2019, v enoti Julke Pibernik (Tomšičeva 3),
v četrtek, 21. 2. 2019, v enoti Angelce Ocepek
(C. C. Tavčarja 3a),
v petek, 22. 2. 2019, v enoti Cilke Zupančič (Koroška
Bela) in DO Ivanke Krničar (Blejska Dobrava).
SPOŠTOVANI STARŠI IN DRAGI OTROCI, DOBRODOŠLI
V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM VAM PRIČAKUJEMO!
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Občinske novice

Aktivnosti v zaledju
Koroške Bele

Že tretjič na Bledu!

Muzikal Briljantina pride 8. marca ponovno
na Bled, v Festivalno dvorano!

oglas 83 X 143 JESENISKE NOVICE.indd 1

Aktivnosti v zaledju Koroške Bele, namenjene zmanjšanju poplavne ogroženosti vasi, se nadaljujejo.
Urša Peternel

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

www.briljantina-muzikal.si

Fotografija: Matevž Rudl

Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišljeni šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od
brezskrbnega življenja. Osrednja lika sta neotesan in
predrzen fant Danny Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo
vzgojeno dekle Sandy.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved
kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj
kot Danny. Ob njih nastopajo še izbranci iz avdicije in velika imena slovenskega filma in gledališča:
Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš
Smolej, Domen Valič, Alenka Tetičkovič in Desa
Muck.
Vstopnice so v prodaji na prodajnih mestih Eventima
in v TIC-u na Bledu. Povezava za nakup preko spleta:
www.muzikali.si
Predstava Briljantina je v celoti prevedena v slovenščino!

25/01/19

Na Koroški Beli nadaljujejo
aktivnosti, katerih cilj je
zmanjšanje poplavne ogroženosti vasi. Na Občini
Jesenice so povedali, da so z
rebalansom proračuna za
leto 2018 in proračunom za
leto 2019 zagotovili 110
tisoč evrov za ureditev
dovozne ceste do območja
gradnje dodatnih zaplavnih
pregrad na potoku Bela ter
za vzpostavitev in izvajanje
monitoringa na območju
pobočnih masnih premikov
Čikle in Urbasa. Za ostale
aktivnosti pa sredstva zagotavlja država.

Dela v spodnjem delu
struge Bele
Kot so pojasnili, je koncesionar za vzdrževanje vodotokov, podjetje VGP Kranj, v
jesenskem času nadaljeval z
08:42
izvedbo ukrepov na potoku
Bela. Nadvišali in izpraznili
so obstoječo prodno pregra-

do pri vodohranu nad Koroško Belo. Pregrada ima
sedaj večji volumen, v katerem se odlagajo plavine
potoka Bela. VGP je zaključil z vzdrževalnimi deli na
zgornjem delu struge potoka Bela, nadaljuje pa vzdrževalna dela na spodnjem delu
struge od gasilskega doma
dolvodno.

Gradnja nove pregrade
Dostopno cesto, ki je potrebna za gradnjo in vzdrževanje dodatnih novih prodnih
pregrad pri t. i. Pedicljevi
skali, so začeli urejati. Koncesionar je že začel gradnjo
večje zadrževalne pregrade.
Zaključek gradnje zadrževalnih pregrad je predviden
do maja, dostopna cesta pa
bo dokončno urejena po
zaključku gradbenih del na
novih pregradah.
"Na pobudo krajanov Koroške Bele je Občina Jesenice
skupaj s predstavniki podjetja VGP v mesecu decembru
izvedla tudi ogled gradnje
dovozne ceste in prodnih
pregrad. Na ogledu so krajani opozorili na pomanjkljivosti pri gradnji navedenih
objektov. Koncesionar je
večino pomanjkljivosti že
odpravil ter območje primerno zavaroval, z namenom,
da v primeru velikih količin
padavin ne bi prihajalo do
negativnih vplivov vode na
dovozno cesto in samo naselje Koroška Bela," so pojasnili na Občini Jesenice.

Vzpostavitev monitoringa
V zvezi z vzpostavitvijo in
izvajanjem monitoringa pa
je bila v mesecu oktobru z
Geološkim zavodom Slovenije sklenjena pogodba za
izvedbo del. Vremenske razmere na nadmorski višini,
kjer se nahajata Čikla in
Urbas, niso dopuščale
namestitve opreme za moni-

Koncesionar VGP je že začel graditi večjo zadrževalno
pregrado. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Občina Jesenice se lastnikom zemljišč, na
katerih se izvajajo ukrepi v zvezi s pobočnimi
masnimi premiki, zahvaljujejo za sodelovanje in
zavedanje o nujnosti izvedbe določenih ukrepov.
Zahvaljujejo se tudi vsem prebivalcem Koroške
Bele za sodelovanje in potrpežljivost, saj je
zaradi del pogosto zelo povečan promet tovornih
vozil in gradbene mehanizacije skozi naselje.
toring, je pa Geološki zavod
Slovenije že začel vzpostavljati protokole za prenos in
obdelavo podatkov. Vzpostavitev monitoringa se bo
nadaljevala takoj, ko bodo
vremenske razmere in stanje na terenu to dopuščali,
trenutno so namreč tla
pomrznjena in ledena.
Zavod za gozdove pa je na
območju plazu Urbas saniral
gozdno cesto z izvedbo zložbe t. i. lesene kašte. Sanirana
cesta bo omogočala primeren dostop do gozdnih zemljišč in po strokovnih ocenah
ne bo bistveno vplivala na
stabilnost plazu Urbas oziroma njegove premike.

Sestanek na ministrstvu
V mesecu decembru je na
ministrstvu za okolje in pro-

stor potekal tudi operativni
sestanek na temo problematike pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške
Bele, ki so se ga poleg vseh
odgovornih udeležili tudi
predstavniki Občine Jesenice. Na sestanku so bile
predstavljene že izvedene
ter prihodnje aktivnosti,
med drugim tudi izdelava
idejnega projekta za postavitev lovilnih mrež ter projekt vzpostavitve alarmiranja. Ministrstvo za okolje in
prostor je izdelalo tudi projektno nalogo za izvedbo
nadaljnjih raziskav plazovitega območja v zaledju
Koroške Bele, ki bo podlaga
za zagotovitev dodatnih
finančnih sredstev za raziskovanje območja pobočnih
masnih premikov.

Soglasje k imenovanju
direktorja RAGOR-ja
Urša Peternel

Podjetje zastopnik

ALPSKA CESTA 43, LESCE
Ulica in hišna številka
PRODAJA T:0X
04 53
805 XXX
Pošta in Kraj
XX53XX
www.avtomony.si

Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
(RAGOR) je za novega direktorja agencije izbral Marka
Toplaka iz Zapuž. Soglasje k
imenovanju morajo dati še
občinski sveti vseh štirih
občin ustanoviteljic, jeseniški občinski svetniki so to
storili na januarski seji.
Mandat direktorja traja štiri
leta. Na razpis je sicer prispelo šest prijav, pet je bilo

popolnih. Kot je znano, je
dosedanji direktor Stevo
Ščavničar v začetku decembra podal odstopno izjavo.
Na seji občinskega sveta so
dali tudi soglasje k programu dela RAGOR-ja za leto
2019 s finančnim načrtom,
ki ga je predstavila Eldina
Ćosatović. Kot je med drugim dejala, bodo v letu 2019
izvajali 34 projektov, od tega
dvanajst za občino Jesenice.
Občinski svetniki so v razpravi predlagali, naj RAGOR

v prihodnje več pozornosti
nameni projektom s področja razvoja turizma, trajnostne mobilnosti, varovanja
okolja, razvoja kolesarjenja
... Zanimalo jih je tudi, kaj
se dogaja s projektom Plavž
Coworking, o katerem ni
veliko slišati, imel naj bi le
še tri člane, ponujal pa naj
bi le še prostor in mizo. Kot
je pojasnila Ćosatovićeva,
naj bi dejavnost v prihodnje
vendarle osvežili, tudi s
pomočjo nove sodelavke.
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Šport

Smučarski tekač,
maratonec, ravnatelj
Enainpetdesetletni Robert Kerštajn, ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, doma iz
Kranjske Gore, je bil udeleženec olimpijskih iger v smučarskem teku, zadnja leta pa teče maratone.
Matjaž Klemenc
Začnimo z vašo začetno prepoznavnostjo, s smučarskim tekom.
"Že moj oče je bil državni
reprezentant v smučarskem
teku, tudi udeleženec olimpijskih iger leta 1968 v Grenoblu. Tukaj bi dodal zanimivo okoliščino. Oba sva
bila na olimpijskih igrah v
Franciji, in sicer v razmaku
24 let, oba sva na uvodni
tekmi imela številko 10. Da
se vrnem k vprašanju. Očeta
sem večkrat spremljal na
tekmah in na treningih, tudi
potem ko je bil še trener državne reprezentance, in samoumevno je bilo, da tudi
sam začnem trenirati smučarski tek, nekje pri sedmih
oz. osmih letih. Z dobrimi
začetnimi rezultati sem dobil potrebno samozavest in
z veseljem sem ostal."
Ste večkratni državni prvak,
udeleženec dveh svetovnih
prvenstev v Italiji in Kanadi,
udeleženec olimpijskih iger
leta 1992 v Franciji in dobitnik prvih točk za Slovenijo
v svetovnem pokalu. Kaj postavljate na prvo mesto?
"Na prvo mesto bi postavil
udeležbo na olimpijskih
igrah leta 1992 v Albertvillu.
Vsak vrhunski športnik si želi
nastopiti na olimpijskih
igrah, ob tem pa doseči čim
boljši rezultat. Treba je vedeti,
da smo bili prvi slovenski
športniki na zimskih olimpijskih igrah, praktično takoj po
osamosvojitvi. Sam na igrah,
kjer sva imela z Joškom Kavalarjem za spremstvo le trenerja in zdravnika, nisem bil zadovoljen z doseženim. Vseeno, bil sem ponosen, da sem
na tako velikem tekmovanju
zastopal slovenske barve. Tukaj bi omenil še prve točke za
Slovenijo za svetovni pokal, ki

Robert Kerštajn
stavil cilj uvrstitev med prve
tri na državnem prvenstvu.
Če mi uspe, nadaljujem s tekom in šolanjem na Športni
gimnaziji v Škofji Loki in naprej na Fakulteti za šport.
Ob neuspehu sem imel namen pustiti smučarski tek in
se usmeriti v študij medicine, ki me je zelo zanimal. Na
državnem prvenstvu sem bil
uspešen, tako da sem nadaljeval po poti športna gimnazija in nato Fakulteta za
šport. Vesel sem, da sem ob
vrhunskem športu vzporedno uspešno tudi študiral in
na vrhuncu svoje kariere leta
1994 tudi diplomiral. Leto
kasneje sem, tudi zaradi
zdravstvenih razlogov, končal športno kariero."
Piko na i na študijskem področju ste dosegli lansko
leto, ko ste postali doktor
znanosti.
"Nekje leta 2013, 2014 mi je
nekdanja sošolka, sedaj prodekanja Fakultete za šport,
predlagala, da naj na svoje
znanje in izkušnje, ki jih
imam, tako na športnem kot
na izobraževalnem področju, naredim še doktorsko
delo. Časa res nisem imel

"Že moj oče je bil državni reprezentant v
smučarskem teku, tudi udeleženec olimpijskih
iger leta 1968 v Grenoblu. Oba sva bila na
olimpijskih igrah v Franciji, in sicer v obdobju 24
let, oba sva na uvodni tekmi imela številko 10."
sem jih osvojil na drugem
svetovnem prvenstvu v Thunder Bayu v Kanadi. Takrat se
mi je res vse poklopilo. Te
prve točke so bile takrat lep
uspeh za Slovenijo."
Je bilo samoumevno, da kot
vrhunski športnik študij nadaljujete na Fakulteti za
šport?
"Ni bilo čisto tako. Pred koncem osnovne šole sem si po-

na pretek, a sem se na koncu vseeno odločil. Raziskal
sem tekmovalne in športne
sisteme v Italiji, Norveški in
Sloveniji. Opredelil sem se
na tri športe: smučarske
teke, smučarske skoke in biatlon. Na koncu mi je uspelo oblikovati model izobraževanja vrhunskih športnikov na sekundarnem in terciarnem nivoju izobraževanja, preko katerega bi lahko

vrhunski športniki v Sloveniji najlažje usklajeval šport
s šolanjem na srednji šoli in
na fakulteti."
Sedaj ste ravnatelj na Osnovni šoli Prežihovega Voranca
na Jesenicah. Kot bivšega vrhunskega športnika vas zagotovo zanima, koliko posluha imajo otroci do športa.
"Seveda me zanima. Po
končani karieri sem se zaposlil na Osnovni šoli Prežihovega Voranca kot športni
pedagog. Trinajst let sem
opravljal to delo in v tem
času videl marsikaj. Vsa današnja tehnologija, ki jo
imajo otroci na voljo, se izraža v pomanjkanju gibanja,
kar predstavlja problem. Tukaj bi morali pomembno
vlogo odigrati starši in vsaj
ob koncu tedna otroke odpeljati, brez telefonov, v naravo in jim malo spremeniti
današnji način življenja."
Dotakniva se še ene vaše
funkcije. Na Smučarski zvezi Slovenije ste predsednik
strokovnega sveta za smučarske teke. V letošnji sezoni ste
zagotovo zadovoljni s trenerji in rezultati tekmovalcev.
"Letos gre rezultatska krivulja navzgor. Pot, po kateri
hodijo zdaj, je prava. Kljub
vsemu težimo, da bi bilo še
bolje, predvsem na distancah smo še relativno šibki."
Letošnji višek sezone je tik
pred vrati, Svetovno nordijsko prvenstvo v Seefeldu.
Kakšne cilje ste si postavili?
"Cilji so individualni. Glavna pričakovanja so v šprintu. Želimo si čim več deklet
v izločilnih bojih in tudi kakšen finale oz. boj za medalje. Na razdalji največ možnosti dajem Alenki Čebašek. Med fanti je Miha Šimenc že dokazal, da lahko
pride v izločilne boje."
Koliko ste še sami v športu?

"Kot predsednik Nordijskega društva Rateče - Planica
sem zelo vpet v delo v klubu
z mladimi skakalci in tekači
ter v organizacijo tekaških
tekmovanj v Planici. Sam
pa še vedno rad občasno tečem na smučkah, precej
več pa po asfaltu. Začel sem
s polmaratoni, nato sem naredil korak naprej in se
usmeril na maratone. Teh
se je do sedaj že kar nekaj
nabralo. Postavil sem si dva
cilja. Želim odteči šest največjih svetovnih maratonov. Od teh šestih sem lansko leto že tekel v Bostonu,
Berlinu in New Yorku.
Aprila letos me čaka London, oktobra Chicago in
upam, da naslednje leto še
Tokio. Drugi cilj je, da se
spustim pod tri ure. Tekmovalnost mi je še vedno
ostala."

Šport na kratko
50. pokal v judu »Pohorski bataljon 2019«
V Slovenski Bistrici je potekal 50. Pokal juda »Pohorski bataljon 2019«. Turnir je bil dobro obiskan, saj je nastopilo več
kot 140 tekmovalcev in tekmovalk iz Portugalske, Hrvaške,
Italije in Slovenije. Judo sekcija Partizan Jesenice je imela
svoje predstavnike med člani in kadeti. Luka Ambrožič je
med člani do 66 kg osvojil drugo mesto. Pri kadeti so Jeseničani imeli dva predstavnika. Oba sta osvojila sedmo mesto. Mark Krajzel je nastopil v kategoriji do 66 kg, David
Zlatanov pa v kategoriji do 73 kg.

Dober uvod v leto 2019
Namiznoteniške igralke Jesenice so dobro vstopile v leto
2019. V 11. kolu so doma gostile ekipo Letrika in tekmo dobile s 5:1. Dve zmagi sta prispevali Barbara Jančič in Nuša
Bolte. Enkrat je zmagala Mojca Smolej. Na vrhu 1. Slovenske ženske namiznoteniške lige je ekipa Ljubljane z 20 točkami. Jeseničanke so osme s 4 točkami.

Jeseniški športni plezalci uspešni v Žirovnici
V Žirovnici je potekala tekma Zahodne regije v športnem
plezanju v težavnosti. Pobližje si poglejmo uvrstitve jeseniških tekmovalcev med deseterico po kategorijah: mlajše cicibanke: 2. Liza Babič, 3. Špela Fliser, 4. Tinka Sedžek; mlajši cicibani: 4. Rene Kokalj; starejše cicibanke: 7. Maša Ahec;
mlajše deklice: 3. Tinka Rakar; mlajši dečki: 6. Maj Savorgnani; starejše deklice: 4. Rosa Rekar, 6. Maja Šimnic, 7.
Neža Babič; kadeti: 7. Miha Torkar.

Dva poraza in zmaga brez boja
Košarkarice Kranjska Gora - Jesenice so izgubile dve tekmi.
Z Jelšo so izgubile v gosteh. Končni rezultat je bil 69:39.
Visoko so izgubile tudi doma s Krko. Dolenjke so tekmo
dobile s 95:45. Brez boja so dobile Žiri z 20:0.

2019
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Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev / Manca Izmajlova
Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci
Sejem domače in umetnostne obrti

www.visitkranj.si
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Zanimivosti
Turizem se razvija!
V občini je že 467 stalnih ležišč, število
ponudnikov namestitev pa se je povečalo na 37.
Urša Peternel
Turizem na Jesenicah se
razvija! To kažejo statistični
podatki o turističnem obisku v letu 2018, ki jih je pripravila Nena Koljanin s TIC
Jesenice.

in okolici. Veliko je bilo tudi
vprašanj, povezanih z javnim
prevozom oziroma železniškimi in avtobusnimi povezavami med turističnimi središči v regiji. Razdelili smo več
kot dva tisoč zemljevidov
Pohodnih poti v občini Jese-

Zgledujeta se po
avstrijskih penzionih
Alenka Dovžan in Edvin Karahodžić sta ponudbo Restavracije Ejga nadgradila s prenočišči. Kot
ugotavljata, je bilo odprtje penziona zadetek v polno, urejata že dodatne tri sobe. Pri investicijah
sobodajalcem pomaga tudi Občina Jesenice.
Urša Peternel

Turistična informatorka Nena Koljanin
V občini je bilo predlani 22
ponudnikov namestitev, lani
pa že 37. Število stalnih ležišč
se je tako z 291 povečalo na
467. V letu 2017 so zabeležili
21.668 nočitev, v letu 2018
pa kar 32.512 nočitev.
Znesek pobrane turistične
takse se je skoraj podvojil, v
letu 2018 je znašal 19.870,70
evra, leto prej še 10.715,97
evra.
Po besedah Nene Koljanin
se večji obisk kaže tudi v
TIC-u, ki ga je lani obiskalo
3953 oseb, od tega 2822
domačih gostov. Med tujci,
ki so se ustavili v TIC-u, jih
je bilo največ iz Nemčije,
Avstrije, Italije, Velike Britanije in držav Beneluksa.
"Gostje so povpraševali predvsem po zemljevidih, informacijah o naravnih in kulturnih zanimivostih v mestu

nice in več kot petsto zemljevidov kolesarskih poti," je
povedala Koljaninova.
S turističnim materialom so
redno oskrbovali info točke
v Planini pod Golico, pri
info tabli v Plavškem Rovtu,
na avtobusni postaji, v cvetličarni Bine na Blejski Dobravi in na železniški postaji
na Jesenicah.
"Celo leto smo odlično sodelovali s turističnimi in gostinskimi ponudniki v občini
Jesenice, z Društvom za razvoj turizma Jesenice in Turističnim društvom Golica.
Obenem bi se želeli zahvaliti
vsem ponudnikom nastanitev
za ažurno poročanje nočitev
in nakazilo zneskov turistične
takse. Tako dobrega sodelovanja si želimo tudi v letu
2019," je še povedala Nena
Koljanin iz TIC Jesenice.

Lani je TIC Jesenice obiskalo skoraj štiri tisoč oseb. Na
voljo imajo vse informacije, zemljevide, kataloge,
promocijski material ... / Foto: Gorazd Kavčič

Osrednja prireditev
ob kulturnem prazniku
Janko Rabič
Letošnja osrednja prireditev
ob slovenskem kulturnem
prazniku v občini Jesenice
bo v petek, 8. februarja, ob
19.30 v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja na Jesenicah.
Skupaj jo pripravljata Zveza

kulturnih društev Jesenice
(ZKDJ) in Območna izpostava JSKD Jesenice. V programu bo nastopil simfonični
orkester Glasbene šole Jesenice, ZKDJ bo podelila dve
priznanji za dosežke in zasluge na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Marca lani so ponudbo Restavracije Ejga nadgradili še s
prenočišči v apartmaju in studiu v prvem in drugem nadstropju. Kot po manj kot letu
dni ugotavljata lastnika Alenka Dovžan in njen življenjski
partner Edvin Karahodžić, je
bilo odprtje penzionskega
dela zadetek v polno.
»Sami smo presenečeni,
kako veliko je zanimanje
gostov. V slabem letu dni
smo gostili kar 323 različnih
gostov iz tridesetih različnih
držav, nočitev je bilo seveda
še veliko več. V avgustu
apartma štiri tedne ni bil
prost niti en sam dan,« pripoveduje Alenka. Večina
gostov je tranzitnih, ostanejo le eno noč, so pa gostili
tudi številne družine, ki so
ostale tudi po štiri, pet dni, v
tem času pa obiskovale
Kranjsko Goro, Bled, Ljubljano, Postojnsko jamo ... V
zimskem času se odpravljajo
na smučanje, poleti je veliko
navdušenih pohodnikov. Kot
ugotavlja Alenka, se tujcem
razdalje med kraji v Sloveniji
zdijo zelo majhne, ne nazadnje so Jesenice od Bleda ali
Kranjske Gore oddaljene le
nekaj več kot deset kilometrov. Alenka je prepričana, da
imajo Jesenice tako zaradi
bližine razvitejših turističnih
krajev (kjer je velika gneča,
cene pa so višje kot na Jesenicah) in bližine Karavanškega predora izjemno možnost za razvoj turizma. Priložnost vidi tako v razvoju

Največ rezervacij
prejmejo prek sistema
Booking, manjši del
prek platforme
AirB&B. Je pa
Dovžanova navdušena
nad sistemom
SnapGuest, ki je
mobilna knjiga gostov
za pametne telefone in
tablice. Omogoča
povsem enostavno
urejanje in
pregledovanje
rezervacij, optično
branje dokumentov
gostov, oddajanje
poročil, aplikacija pa
tudi samodejno
zaračunava turistično
takso. Zanimivo je, da
so sistem razvili
domačini, Jeseničani.

Alenka Dovžan in Edvin Karahodžić v lično in domačno urejenem apartmaju / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Jesenice je lani za pospeševanje malega
gospodarstva namenila 150 tisoč evrov
nepovratnih sredstev. Za različne ukrepe so
prejeli 95 vlog, od tega so jih sofinancirali 58.
Eden od ukrepov je bilo prav spodbujanje
sobodajalstva; ostali pa spodbujanje začetnih
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj; spodbujanje razvoja novih delovnih mest
in samozaposlovanj; spodbujanje usposabljanja
in promocijskih aktivnosti podjetij ter
sofinanciranje oživljanja in ureditve poslovnih
prostorov in obratov. Enaka vsota, 150 tisoč evrov,
je v občinskem proračunu na voljo tudi letos.
tranzitnega kot gospodarskega turizma, na Jesenice
namreč prihajajo tuji strokovnjaki, ki sodelujejo z
Acronijem, bolnišnico ...

Prednost, da je spodaj
restavracija
Alenka z vsakim gostom
poklepeta in poskrbi, da se
pri njih dobro počuti. Sama
se s ponudbo zgleduje zlasti
po avstrijskih penzionih, ki
jih pogosto obiskuje z družino. Prepričana je, da je treba
poskrbeti, da sta oprema in
videz apartmajev na visoki

ravni, na željo gostov bodo
še pred poletjem namestili
tudi klimatske naprave.
Sicer pa ugotavlja, da je njihova velika prednost v tem,
da imajo gostje na voljo
ponudbo restavracije Ejga.
Tako le redki sploh uporabljajo kuhinjo, ki je v apartmaju oziroma studiu.
So pa gostje veseli katalogov
in letakov okoliških turističnih ponudnikov, ki jih lahko
dobijo pri vhodu v restavracijo. Nasploh je Alenka prepričana, da bi ponudniki
morali še tesneje sodelovati

med seboj, da bi morali
predstavljati ponudbo
Gorenjske kot regije.

Investicija s pomočjo
Občine Jesenice
Zaradi velikega povpraševanja gostov sta se Alenka in
Edvin odločila, da bosta
penzionski del še razširila.
Tako je že vse pripravljeno,
da bodo v prostorih dvorane
nad restavracijo uredili še
štirinajst ležišč v dveh večjih sobah in eni manjši. Pri
tem pa jim je na pomoč priskočila tudi Občina Jesenice, ki že vrsto let prek razpisa pomaga domačim podjetnikom in jim namenja
nepovratna sredstva za pospeševanje malega gospodarstva, tudi za spodbujanje sobodajalstva.
»Na razpis Občine Jesenice
se uspešno prijavljamo zadnjih pet let in te spodbude
nam ogromno pomenijo. S
tem, ko širimo turistično
ponudbo, pridobivata tudi
samo mesto in občina,«
poudarja Alenka in dodaja,
da na ta način dobijo povrnjenih med deset in petnajst odstotkov vsakokratne
investicije.

Zdaj imajo deset ležišč, po novem jih bodo ponujali kar štiriindvajset.
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Zanimivosti

Nejc dobil štipendijo
V Plavalnem klubu Gorenjska banka Radovljica so v začetku leta podelili letošnjo štipendijo Sare
Isaković. Prejel jo je Nejc Pšeničnik, mladi plavalec s Slovenskega Javornika.

Štipendijo Sare Isaković in
Plavalnega kluba Gorenjska
banka Radovljica v višini sto
evrov bruto bo letos prejemal
mladi plavalec s Slovenskega
Javornika Nejc Pšeničnik,
lani najuspešnejši plavalec v
kadetski kategoriji. Najboljši
rezultat v disciplini 1500 metrov prosto (17:15,89 v petdesetmetrskem bazenu, tretje
mesto v kadetski kategoriji)
je Nejc, ki že od zgodnjega
otroštva trenira plavanje, dosegel konec julija lani na
Združenem prvenstvu Slovenije v Kopru.
»Upam, da ti bo ta štipendija,
ki sicer ni visoka, vendarle
predstavljala spodbudo za naprej, da boš ostal motiviran,
da si boš skupaj z odličnim
trenerjem, ki ga imaš, zastavil visoke cilje. Če boš potreboval kakšen dodaten nasvet,
sem pa seveda tu, da ti pomagam,« je Nejca Pšeničnika,
sicer dijaka prvega letnika
Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici, nagovorila Sara Isaković. Štipendijo
bo, kot je preudarno povedal
na priložnostni slovesnosti,
skrbno hranil za kasneje, ko
jo bo bolj potreboval. Nejc

V društvu Vzgon bodo tudi letos potekale izkustvene delavnice za starše otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Prvi sklop delavnic se bo začel 18. februarja na Jesenicah. "Starši nismo nezmotljivi, a včasih preprosto ne vemo, kje smo 'naredili napako' in kako naprej. Najhujše je, če ob vsem tem izgubimo stik z otrokom, po možnosti
pa tudi s partnerjem. Piko na i lahko doda še današnja usmeritev družbe, ko moramo biti popolni na vseh področjih življenja. Delavnice so usmerjene v reševanje konkretnih težav,"
pravi Veronika Šuštar, zakonska in družinska terapevtka, ki
delavnice vodi skupaj z Nino Pohar, socialno delavko in mediatorko. "V letu 2018 smo uspešno zaključili dva sklopa
delavnic za starše in en sklop delavnic za rejnike. Udeleženci so bili navdušeni, najbolj pozitivno pa je, da so lahko vnesli v družino konkretne spremembe," je dodala Šuštarjeva.

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Delavnice za starše

Vedno nasmejana nekdanja vrhunska plavalka, dobitnica srebrne olimpijske medalje v
Pekingu leta 2008, skupaj s plavalnim klubom Gorenjska banka Radovljica že nekaj let
podeljuje štipendije mladim perspektivnim plavalcem. Letos jo bo prejemal Nejc Pšeničnik.
pravi, da brez težav usklajuje
šolske in športne obveznosti.
V šoli mu gre dobro, na treninge, ki jih ima tudi vsako
jutro že pred začetkom pouka, pa ga z domačega Javornika vozi mama. Začnejo se
zgodaj, že ob pol šestih zjutraj. Po dveh urah se z radovljiškega bazena nato odpravi
naravnost v šolo. Za cilj si
Nejc ne postavlja samo do-

brih rezultatov na različnih
tekmovanjih, temveč tudi to,
da na treningih uživa. Že več
kot osem let trenira pod vodstvom Aleša Rebca. »Nejc je
eden tistih plavalcev, ki res
zelo redno trenirajo. Posluša
navodila in se jih trudi izpolnjevati, tako da mislim, da si
za prihodnost lahko postavi
visoke cilje,« je povedal trener Rebec.

»Zelo sem vesela, da sem
spet v družbi radovljiških
plavalcev; ker sem se nedavno preselila nazaj v Slovenijo, prav v Radovljico, upam,
da se bom lahko večkrat
oglasila. Veseli me, da je v
klubu veliko mlajših plavalcev – in seveda tudi tako
perspektivnih, kot je Nejc,«
je še povedala Sara Isaković.

Ustvarjalci časa (4. del)

Janko Rabič

Mesto Jesenice se ponaša z
velikimi imeni ustvarjalcev
na različnih področjih. Veliko je takšnih, ki so uspeli v
slovenskem in mednarodnem prostoru, izven občinskih meja. Operni pevec
Jaka Jeraša je zapisan z velikimi črkami v zgodovini
pevskih imen in kulture v
najširšem pomenu besede.
Lani je dopolnil osemdeset
let, v sebi hrani bogastvo
spominov na bleščečo kariero, ki jo je v osemintridesetih letih, od leta 1970 do leta
1998, ustvaril kot solist v
Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet v Ljubljani. V velik ponos mu je

vedno, da mu je uspel 'preboj' iz železarskega mesta,
periferije, v 'belo' Ljubljano.
Morda komu to ni bilo najbolj pogodu, pa je vse vedno
z delom, samozavestjo, resnostjo, vrlinami klenega
Gorenjca prepričal. Pel je v
štiriinšestdesetih vlogah, od
tega skoraj polovico velikih
in znamenitih oper. Zbral je
1224 nastopov v opernih in
operetnih predstavah, z
operno hišo je nastopal v
drugih državah, predvsem
Italiji. Ko so jeseniški glasbeni navdušenci izvedeli, da
je Jaku uspelo v Ljubljani, so
se kar s tremi avtobusi odpeljali na ogled opere Seviljski
brivec in mu za prvo veliko
uspešno vlogo Figara navdušeno zaploskali.
Opera in nasploh petje je
njegovo življenje. Dan mu je
bil čudovit bariton, ki ga je
znal izkoristiti. Njegov poklic ni poznal omahovanj,
manj kvalitetnih nastopov,
vsak je bil dovršen. Nikoli ni
zatajil, ni poznal primera,
da bi zaradi bolezni ali drugega vzroka manjkal na
odru. Velik je njegov prispevek k bogatenju ljubiteljske
pevske in nasploh kulture
na Jesenicah. Petnajst let je
pel v domačem zboru, pel in

nastopal v jeseniškem gledališču, drugih skupinah, s
svojim glasom je navduševal
domačo publiko na različnih prireditvah. Ima bogate
družinske glasbene korenine, ki segajo več rodov nazaj. Njegov dedek Nikolaj
Bernard je bil pred 145 leti
ustanovitelj kovaške godbe v
Bohinju, tradicijo nadaljuje
Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Starša Alojz
in Rozalija Jeraša sta bila
odlična pevca in vsestranska
kulturnika, nastopala sta v
operetah v domačem gledališču. Jaka se spominja, da
je v opereti Pri Belem konjiču leta 1968 sodelovalo
kar pet Jeraševih. Danes tradicijo nadaljujejo mlajši rodovi. Pomembni karieri dosegata nečaka. Domen Jeraša je od leta 1994 prvi pozavnist Slovenske filharmonije, zborovodja in glasbeni
pedagog Primož Kerštanj
uspešno vodi pevske zbore.
Lani je z Ženskim zborom
Carmen manet dosegel največji uspeh z odmevno zmago na evrovizijskem tekmovanju pevskih zborov.
Jaka danes ne poje več, zna
pa še vedno vsa besedila
oper na pamet. Kritičen je
do sedanjih izvajalcev: »Pre-

malo se poje slovensko, to je
sramota. Mi smo peli vse v
maternem jeziku, da so nas
ljudje razumeli, imamo dobre prevode svetovno znanih oper. Tudi ko sem nastopil v Avstriji, sem del
svoje vloge zapel slovensko.«
Ob 90-letnici mesta je njegovo mnenje: »Premalo poudarjamo in premalo smo
ponosni na svojo železarsko
zgodovino, na vse dosežke,
povezane z njo. Pa na bogastvo domače kulture, premalo znamo ceniti to. Sem
pa vesel in hvaležen vsem,
ki so podpirali mojo glasbeno pot.«
Jaka je leta 2005 izdal zgoščenko, kjer so posnete izvedbe njegovih najbolj uspešnih opernih arij. »In vse so
v slovenskem jeziku,« ne
pozabi posebej poudariti!
Več let je poučeval solo petje
v Glasbeni šoli Jesenice. Nekaj učencev že stopa po profesionalni poti. Pri njem je
začela mezzosopranistka
Monika Bohinec, od leta
2011 solistka slovite dunajske državne opere in vse
bolj svetovno uveljavljena
operna diva. Pa tudi tenorist
Klemen Torkar uspešno stopa po operni poti.

DEŽELA ZABAVE, ELIZABETA KEJŽAR S.P., HRUŠICA 71 D, HRUŠICA

Operni pevec Jaka Jeraša
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Mladi

Teste so ji
pošiljali po
elektronski pošti
Dijakinja jeseniške gimnazije Maja Kerštajn je eno šolsko leto trenirala na
Norveškem. V tem času se je šolala na daljavo, profesorji so ji teste
pošiljali po elektronski pošti, ustno pa so jo ocenjevali prek Skypa.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice športno kariero svojih dijakov, ki
so vrhunski športniki, spodbujajo prek projekta Dvojna
kariera športnika. Nedavno
so tako prejeli certifikat
Športnikom prijazno izobraževanje, je povedala ravnateljica Lidija Dornig.
Dijakinja, ki se je tako šolala na daljavo, je tudi Maja
Kerštajn iz Kranjske Gore.
Maja, ki letos obiskuje 4. Š
oddelek Gimnazije Jesenice, se je že kot deklica začela ukvarjati s smučarskim
tekom in v vseh teh letih
nanizala številne tekmovalne uspehe, med drugim je
zmagala na državnem

prvenstvu. Ker veliko trenira in tekmuje, v šoli veliko
manjka. A na Gimnaziji
Jesenice so ji omogočili, da
kljub temu redno opravlja
šolske obveznosti. Tako je
bilo tudi v času med avgustom 2017 in junijem 2018,
ko je skoraj leto dni živela
in trenirala na Norveškem.
Maja se je za Norveško odlo-

čila, ker je to res dežela
smučarskega teka. »Tek na
smučeh tam sega globoko v
zgodovino, zato se mi zdi,
da imajo tudi odnos do tega
športa drugačen kot v nekaterih drugih državah. Tam
velja za cenjen in plemenit
šport. Ta njihov zagon za
tek na smučeh sem želela
občutiti na lastni koži,« pri-

"Norveška pokrajina je čudovita, čisto drugačna
od tega, kar sem navajena tukaj, v Sloveniji.
Tam se res ogromno ljudi ukvarja s športom,
predvsem s tekom na smučeh. Zelo težko pa
sem se privadila na kratke dneve. Decembra se
je daniti začelo šele okoli devete ure zjutraj, noč
pa je bila že pred tretjo uro popoldne ..."
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Maja Kerštajn je leto dni trenirala na Norveškem, v tem času pa na daljavo opravila tretji
letnik Gimnazije Jesenice. / Foto: osebni arhiv
poveduje Maja, ki je na Norveškem živela in trenirala
med avgustom 2017 in junijem 2018. Kot pravi, je bivanje in treninge organizirala
sama skupaj s starši, ki so
tudi krili večji del stroškov.
Bivala je v kraju Meraker, ki
velja za 'meko' smučarskega
teka in kjer se ogromno ljudi ukvarja s smučarskim
tekom. Večino časa je tako
Maja namenila treningom,
a na šolo kljub temu ni
pozabila. Učno snov so ji
prek interneta pošiljali pro-

fesorji in sošolke, za dodatno razlago pri matematiki in
fiziki pa se je s profesoricama dobila na učni uri prek
Skypa. Na enak način je
opravila tudi ustno ocenjevanje, medtem ko so jeseniški profesorji pisne teste
poslali na srednjo šolo v
Merakerju, kjer so test natisnili, Maja pa ga je reševala
ob prisotnosti tamkajšnjega
nadzornega profesorja.
»Potem so rešen test skenirali in ga poslali nazaj na
Gimnazijo Jesenice,« pripo-

veduje. Maja je sicer tudi
trenirala pod okriljem srednje šole v Merakerju.
Kot dodaja, je vse skupaj
dobro potekalo, tako je prek
poletja tudi uspešno zaključila tretji letnik jeseniške
gimnazije. Zdaj je spet
doma in obiskuje četrti letnik. Kot pravi, razmišlja, da
bi po maturi odšla tudi na
študij na Norveško, a za zdaj
je to le ena od možnosti.
Še naprej pa tudi zavzeto
trenira smučarski tek.

Urejena in varna šola
Na Gimnaziji Jesenice se za vsakega dijaka posebej potrudijo, da lahko
uspešno zaključi vse letnike in opravi tudi maturo. Ena od prednosti je tudi
napovedano ustno preverjanje znanja.

INFORMATIVNI DAN:

Urša Peternel

Dejavnosti na Gimnaziji
Jesenice

- raziskovalna dejavnost
- fakultativno učenje jezika
- nemška jezikovna diploma
- vključenost v slovenske in
evropske projekte
- gledališka skupina, pevski
zbor, šolski časopis
- priprave na tekmovanja iz
znanja in športa
- akrobatska skupina "Leteči
medvedki"

Matura 2018
Uspeh na maturi: 94.7%;
3 zlati maturanti;
30% odličnih maturantov.

info@gimjes.si

T:04 5809 450

www.gimjes.si

Na Gimnaziji Jesenice so za
novo šolsko leto razpisani
trije splošni in en športni
oddelek ter maturitetni
tečaj. Po besedah ravnateljice Lidije Dornig so z razpisanim številom mest zadovoljni, saj je enako kot v preteklih letih. "Upamo, da bo
enako dober tudi vpis, ki je
bil zadnja leta soliden. Je
tudi nekoliko večja generacija, tako da upamo, da se bo
čim več učencev odločilo za
šolanje na naši gimnaziji,"
je dejala.
In katere so po njenem
mnenju glavne prednosti
Gimnazije Jesenice? Kot
poudarja, so majhna, urejena in varna šola. Za vsakega
dijaka posebej se profesorji
potrudijo, da lahko uspešno
zaključi vse letnike in po
štirih letih opravi tudi
maturo. Ena od prednosti je
zagotovo napovedano ustno
preverjanje znanja, dijakom
je na voljo dopolnilni in
dodatni pouk. "Res si prizadevamo, da dijaki dobijo
dovolj znanja in s tem možnost tudi za dober rezultat
na maturi. Le redki dijaki
mature ne opravljajo že v
spomladanskem roku, skoraj polovica pa jih maturo

Ravnateljica Lidija Dornig / Foto: Gorazd Kavčič
opravi z odličnim ali prav
dobrim uspehom, vsako
leto imamo zlate in skoraj
vsako leto tudi diamantne
maturante," našteva ravnateljica.
Nekaj posebnega na Gimnaziji Jesenice je športni oddelek, kjer je vsako leto vpis
zelo dober, dijaki športnega
oddelka pa niti po učnem
uspehu niti po uspehu na
maturi ne odstopajo od ostalih dijakov. Športnikom
omogočajo tudi šolanje na
daljavo, tako da kljub treningom ali tekmovanjem lahko
sproti predelujejo snov, gradivo jim profesorji pošiljajo
pred elektronske pošte, ust-

no spraševanje pa opravijo
kar prek Skypa. Tudi zato je
ravnateljica ponosna na certifikat Športnikom prijazna
šola.
Dijaki sodelujejo v številnih
obšolskih dejavnostih s področja umetnosti, kulture,
športa, vsako leto pripravijo
več dobrodelnih koncertov,
novoletni bazar, dramski
festival, hodnike šole krasijo
njihove slike in fotografije,
nekaj posebnega je akrobatska skupina Leteči medvedki. Dijaki lahko pridobijo
tudi nemško jezikovno
diplomo, ki je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve
in študiju v tujini.
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Mladi
V programu so tudi
vsebine iz metalurgije

Dijaki srednje šole na
praksi v Angliji

V. d. ravnateljice Srednje šole Jesenice Monika Lotrič pravi, da so zaradi
potreb lokalnih podjetij že pred tremi leti v prosti kurikul programa strojni
tehnik vključili tudi vsebine iz metalurgije.

Štiriindvajset dijakov Srednje šole Jesenice je tri tedne preživelo na praksi v
Plymouthu v Angliji. Delali so v tamkajšnjih vrtcih, domovih za ostarele in
podjetjih.

Koliko mest po posameznih
programih je razpisanih za
novo šolsko leto na vaši šoli?
"Tako kot letos bomo tudi v
šolskem letu 2019/20 razpisali tri oddelke v programu
zdravstvena nega, dva oddelka v programu vzgojitelj
predšolskih otrok in en oddelek strojnega tehnika, mehatronika operaterja ter pomočnika v tehnološkem
procesu. Na enoti za izobraževanje odraslih pa izvajamo tudi triletni program
strojni mehanik. V letošnjem šolskem letu je bila
končana prenova programa
zdravstvena nega. Prenovljen program se bo začel
izvajati z naslednjim šolskim letom."

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Dijaki s certifikati o opravljeni praksi

Urša Peternel
V. d. ravnateljice Srednje šole Jesenice Monika Lotrič

"Kar se tiče metalurškega programa, glede na
izkušnje srednje šole z Raven na Koroškem
lahko upravičeno dvomimo, da bi napolnili en
razred. Sredi januarja smo bili namreč na
obisku na Ravnah. Čeprav imajo novo šolo z res
odlično opremljenimi delavnicami in so tesno
povezani z železarno, ne morejo v celoti
napolniti niti enega oddelka."

Že nekaj let se na Jesenicah
kaže potreba po šolanih metalurgih. Na šoli ste si že
pred leti začeli prizadevati,
da bi ponovno pridobili ta
program. Kako kaže?
"Zaradi potreb lokalnih podjetij smo že pred tremi leti v
prosti kurikul programa
strojni tehnik vključili vsebine s področja metalurgije.
Predavatelj teh vsebin prihaja na šolo iz podjetja SIJ
Acroni, kar pomeni, da obvlada tako prakso kot teorijo
in tako našim dijakom omogoča zelo kakovosten pouk.
Kar se tiče metalurškega
programa, glede na izkušnje
srednje šole z Raven na Koroškem lahko upravičeno
dvomimo, da bi napolnili en
razred. Sredi januarja smo
bili namreč na obisku na
Ravnah. Čeprav imajo novo
šolo z res odlično opremljenimi delavnicami in so tesno povezani z železarno,
ne morejo v celoti napolniti
niti enega oddelka. Zaradi
obstoječega načina financiranja srednjih šol to pomeni, da je program, v katerega
se ne vpiše dovolj otrok, nerentabilen in šoli prinaša
izgubo. Čeprav te kadre gospodarstvo nujno potrebuje,
jih šola torej sama ne more
izobraziti na finančno vzdržen način, če je dijakov v
oddelku premalo."

Eden od velikih projektov, ki
vas čaka, pa je zagotovo prepotrebna obnova šolske
stavbe. Že lahko napoveste,
kdaj se bo ta začela?
"V preteklih letih je bilo v
sodelovanju z Občino Jesenice uspešno rešeno vprašanje lastništva zemljišč okoli
šole. V začetku oktobra smo
na prvem obisku direktorata
za investicije šolskega ministrstva dobili nov projekt
prenove Srednje šole Jesenice. Načrt prenove predvideva obnovo šole v treh fazah.
V prvi se podrejo obstoječe
delavnice. Na njihovem mestu se zgradijo nove delavnice, nov vhod v šolo, kuhinja
z jedilnico in garderobe. V
drugem koraku se prenovi
telovadnica in v zadnji fazi
sama stavba. Tisto, kar je za
našo šolo pozitivno, je, da se
najbolj pereči problemi rešijo že v prvi fazi, zato je pomembno, da skupaj z Občino Jesenice naredimo vse,
da bo prva faza obnove stekla čim prej."

Kako je s poklicnim programom za dekleta?
"Vpis deklet v obstoječe poklicne programe je nizek in
za zdaj je obstoječa mreža poklicnih šol na Gorenjskem
zadostna. V zadnjih letih smo
si na šoli prizadevali za pridobitev programa bolničar-negovalec, ki ga na Gorenjskem
ni, vendar nam ministrstvo
programa ni odobrilo. Gre pa
za poklic, ki je iskan in bo zaradi staranja populacije v prihodnje še bolj."

Žal pa verjetno marsikaterega devetošolca prav videz
šolske stavbe odvrne od odločitve, da bi se vpisal v vašo
šolo ...
"Prepričana sem, da so za
pridobivanje znanja, izkušenj in za dobro počutje dijakov veliko bolj pomembne
druge stvari kot zgolj zunanjost šole. Naši dijaki imajo
raznolik pouk. Ker zelo dobro sodelujemo z vrtci, podjetji, Splošno bolnišnico Jesenice in domovi za starejše

na Gorenjskem, naši dijaki
že tekom šolanja vzpostavijo
zelo dober stik s svojim bodočim delovnim okoljem,
tako v okviru projektnih dni,
praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu. Dijaki zdravstvene usmeritve skupaj z
mentoricami sodelujejo v
projektih promocije zdravja,
ki se izvajajo v lokalnem
okolju in tudi širše, dijaki
vzgojiteljske gostujejo z igricami in različnimi delavnicami po vrtcih z vse Gorenjske, otroci iz jeseniških vrtcev prihajajo k nam na šolo,
kjer imajo v okviru izbirnega predmeta šport za otroke
gibalne urice pod vodstvom
dijakov, ki obiskujejo ta
predmet. Dijaki v programu
strojni tehnik bodo v letošnjem šolskem letu del
praktičnega pouka namesto
v šoli opravljali v podjetju
Sumida, dijaki programa
mehatronik operater so v
decembru spoznavali novejše načine varjenja v podjetju
KOV. Eden naših glavnih
ciljev je, da to sodelovanje s
podjetji še poglobimo in razširimo. Na šoli uspešno teče
evropski projekt Soočanje z
izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega
spodbujamo in olajšujemo
vključevanje dijakov – tujcev
v novo okolje. Prav tako imamo že tri leta projekt Usposabljanja mentorjev, kjer izvajamo izobraževanje zaposlenih v podjetjih za mentorstvo dijakom na praktičnem usposabljanju."

Matjaž Abram z Blejske Dobrave in Matevž Tonejc z
Jesenic sta dijaka strojne
usmeritve na Srednji šoli Jesenice. Oktobra lani sta dobila izjemno priložnost, da
sta bila v skupini dijakov, ki
so odšli na tritedensko prakso v Anglijo, ki jo je organizirala šola v sklopu projekta
Erasmus+. Projekt je sofinanciran s strani Evropske
unije in nosi ime Z delovnimi izkušnjami v tujini do
boljših zaposlitvenih možnosti.
Matjaž je bil zaposlen pri
podjetju Stainless Fabs Ltd,
ki med drugim izdeluje točilne pulte iz nerjaveče pločevine za kupce v Dubaju.
Matjaž je izdeloval ohišja za
krmiljenje svetlobnih teles v
točilni mizi. Poleg tega se je
sodelavcem pridružil tudi
pri dostavi izdelkov in tako
tudi službeno spoznaval
okolico Plymoutha. »Zelo
sem vesel, da sem se prijavil
na ta projekt. Šef mi je celo
rekel, naj jih pokličem za
službo, če bom kdaj živel v
Angliji ... Če bom še kdaj
prišel v Plymouth, bom vsekakor obiskal moje podjetje
in gostiteljico. Pogrešal bom
ta kraj, službo in zelo dobre
večerje pri gostiteljici," je
povedal Matjaž. Matevž pa
je delal v manjši družinski
avtomehanični delavnici
Burnetts Autocare v samem
centru mesta. »V avtomehanični delavnici sem menjal
olje, oljne filtre, pnevmatike, vzmetenje in še mnoge
druge stvari,« je povedal
Matevž, ki so ga sodelavci
zelo pohvalili, saj se je zelo
izkazal pri delu.
Kot je povedala koordinatorica projekta in učiteljica angleščine s Srednje šole Jesenice Ines Rajgelj, se je prakse udeležilo 24 dijakov tretjega in četrtega letnika programskih usmeritev predšolska vzgoja, zdravstvena
nega in strojni tehnik. Praktično usposabljanje z delom
so opravljali v mestu
Plymouth v vrtcih, domovih

za ostarele, avtomobilskih
in drugih strojniško usmerjenih podjetjih. Bivali pa so
pri angleških družinah, v
prostem času pa raziskovali
mesto, obiskali tudi Bristol
in St Ives, si ogledali eno večjih atrakcij regije Cornwall,
imenovano Eden Project, se
družili na večerih karaok ...
Kot je dodala Ines Rajgelj,
dijaki na takšni praksi v tujini pridobijo večjo samozavest, zaupanje vase in svoje
sposobnosti ter postanejo
iznajdljivejši in samostoj-

nejši. "Poleg znanja so prav
to kvalitete, ki lahko v prihodnje mladim omogočijo
boljše zaposlitvene možnosti v poklicu," je dodala. V
prihodnje želijo podobno
izkušnjo omogočiti tudi dijakom programa mehatronik operater.

"Šef mi je celo rekel,
naj jih pokličem za
službo, če bom kdaj
živel v Angliji ..."

Dijak strojne usmeritve Matjaž Abram z Blejske Dobrave je
prakso opravljal pri podjetju Stainless Fabs Ltd.

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

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje
za naslednje poklice:

strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih
srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
vzgojitelj predšolskih otrok
INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri
in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9.uri.
Dodatne informacije: 04 581 31 16
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Zanimivosti
Jeseniški hokejisti so
darovali kri

Jernej deseti na
svetovnem prvenstvu

Hokejisti se vključujejo v humanitarne aktivnosti Rdečega križa Jesenice.

Hrušičan Jernej Slivnik je uspešno nastopil na svetovnem prvenstvu
smučarjev invalidov v Kranjski Gori. Na slalomu je bil deseti, na
veleslalomu pa sedemnajsti.

Andraž Sodja

Urša Peternel

Zakaj darovati kri? Za nekatere ponesrečence potrebujejo
celo 15 litrov krvi, za kar potrebujejo od dvajset do trideset
krvodajalcev.
s Centra za transfuzijsko
dejavnost Jesenice, so takšnega odziva vedno veseli,
saj zaloge krvi, potrebne za
pomoč poškodovanim ali
obolelim v Sloveniji, temeljijo na prostovoljcih, ki so
jih vedno veseli, še posebej
športnikov in podobnih, ki

so neke vrste ambasadorji
krvodajalstva. Na Centru
vabijo krvodajalce na redne
krvodajalske akcije, ki so
sedaj ob petkih od 7.30 do
11. ure v stavbi E Splošne
bolnišnice Jesenice, kjer je
Center za transfuzijsko
dejavnost.

Parasmučar Jernej Slivnik s
Hrušice je uspešno končal
nastope na domačem svetovnem prvenstvu za smučarje
invalide v Kranjski Gori. V
slalomu se je uvrstil na
deseto mesto (v kategoriji
sedečih smučarjev), v veleslalomu pa je bil sedemnajsti.
Deseto mesto je Jernejeva
najboljša uvrstitev na velikih
tekmovanjih; lani se je zavihtel na 12. mesto na paraolimpijskem slalomu v Južni
Koreji.
Z Jernejevima nastopoma je
bil zadovoljen trener Roman
Podlipnik, ki je poudaril, da
je bilo težko, Jernej pa je bil
pod pritiskom, ne nazadnje
si je tik pred prvenstvom
poškodoval ramo.
V Kranjski Gori so za Jerneja navijali sošolci z Gimnazije Jesenice, tekmo pa si je

Foto: Gorazd Kavčič

Jeseniški hokejisti HDD Sij
Acroni Jesenice svojega srca
ne puščajo le na ledu Podmežakle, temveč se že več
let aktivno vključujejo v različne aktivnosti Območnega
združenja Rdečega križa
Jesenice. Tako so pred
novim letom pomagali zbrati nekaj dodatkov za najšibkejše, da so jim polepšali
praznike v paketih pomoči.
Pomagali so tudi pri razvozu paketov tistim, ki težko
pridejo do sedeža Rdečega
križa na Jesenicah, večkrat
pa so že pomagali tudi pri
delitvi pomoči. Hokejisti to
vidijo kot del svojega poslanstva in menijo, da tudi
tako lahko vrnejo delček
hvaležnosti kraju in okolici,
ki jih podpira s tribun. Sredi januarja pa so se v velikem številu odzvali na krvodajalsko akcijo v Splošni
bolnišnici Jesenice. Kot je
ob tem povedal Amir Bešič

Za Jerneja je navijal tudi predsednik države Borut Pahor.
ogledal tudi predsednik
Republike Slovenije Borut
Pahor, pod čigar pokroviteljstvom je potekalo tokratno
svetovno prvenstvo. "Ni še

svetovni ali olimpijski šampion, a je na poti tja," je o
Jerneju med drugim povedal predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v šolskem letu 2019/20 vpisovali
v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek
ekonomske gimnazije.
GFP je v gorenjskem, pa tudi
širšem slovenskem, prostoru
poznana po odličnem delu z
dijaki športniki. Le kdo ne
pozna njihovih dijakov, kot
so: Primož Roglič, Peter in
Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Jurij Tepeš, Barbara Jezeršek, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter John
Stevens in številnih drugih.
Dijaki GFP niso uspešni le na
športnem področju, ampak
tudi na mnogih drugih. Svoje
kariere gradijo v podjetništvu, znanosti, umetnosti …,
na marsikaterem področjih
so orali ledino. Njihovi nekdanji dijaki so razvili eAsistenta
– elektronsko redovalnico in
dnevnik – , ki ga danes uporablja večina slovenskih šol,
sodelovali so pri ustanavljanju ene prvih in največjih borz
kriptovalut na svetu … Na
GFP se zavedajo, da so za
uspešno poslovno in športno
pot potrebni podjetnost,
obvladovanje tujih jezikov,
ekonomska znanja, na teh
področjih pa so njihovi dijaki
močni. Poleg angleščine, ki
se je učijo vsi, dijaki lahko za
drugi jezik izberejo nemščino, francoščino, španščino,
kot tretji jezik pa ruščino.
Uspešni so tudi pri opravljanju nemške jezikovne diplome (DSD), mednarodnem
izpitu, ki ga kot ena redkih

slovenskih šol izvajajo že več
kot desetletje.
Veliko njihovih dijakov je tudi
umetniško nadarjenih. Nekateri njihovi glasbeniki se tudi
vzporedno šolajo, poleg GFP
obiskujejo še konservatorij v
Ljubljani ali Italiji. Lansko leto
sta glasbenici Gaja in Lana
Jarc, ki sta se vzporedno šolali,
tudi maturo opravili z odliko in
bili zlati maturantki. Dijak letošnjega prvega letnika, harfist

valec Prešernove gimnazije
lahko takoj ob vstopu v šolsko avlo opazi galerijo dijakov. Njihovo nadarjenost so
prepoznali mnogi priznani
umetniki, ki z dijaki sodelujejo na delavnicah. Člani
Likovnega društva Kranj so
jim tako donirali že tri stalne
razstave, 50 likovnih del, ki
so umeščena v zbirko GFP.
Akademski slikar Klavdij Tutta pa jim je podaril didaktič-

Jernej Mišič, pa obiskuje še
prvi letnik akademskega študija v Italiji. Študent Akademije za glasbo, Tilen Lotrič, nas
je navduševal v letošnjem
šovu »Slovenija ima talent«, v
pretekli sezoni pa smo navijali
za Klaro Jazbec. Njena avtorska pesem Milijon in ena ima
na YouTube neverjetnih dva in
pol milijona ogledov.
Dijaki GFP so močni tudi na
likovnem področju. Obisko-

no donacijo likovnih del, ki
je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških
del na srednji šoli. Zadnjo
razstavo so odprli v četrtek,
24. januarja, – donacijo likovnih del Jake Bonče, Klementine Golija in Cveta Zlateta.
Vabljeni na Gimnazijo Franceta Prešerna, da spoznate
njihovo delo, dijake, učitelje
in šolski utrip.
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Zanimivosti

V Društvu upokojencev Jesenice je Albina Seršen nanizala okroglih sto družabnih srečanj.
Janko Rabič
V Društvu upokojencev Jesenice so že deset let ena od
najbolj priljubljenih oblik dejavnosti srečanja z znanimi
ljudmi iz domačega okolja.
Vsako leto se zvrsti deset srečanj, na katera voditeljica Albina Seršen povabi posameznike in družine. V pogovoru se prepletajo zgodbe o
poklicnih karierah, dosežkih
na različnih področjih, o družinskih odnosih, ljubiteljskem ustvarjanju in podobno. Na okroglo stoto srečanje
je povabila inženirja agronomije, častnega občana občine Jesenice Janeza Pšenico.
Predstavil je polstoletno delo
pri olepšavi mesta in s pomočjo vnukinje Ane s fotografijami prikazal bogastvo
različnih drevesnih vrst, ki
krasijo Spominski park in
druge predele mesta.
Albina je bila vesela čestitk
ob stotem srečanju za voljo,
vztrajnost in včasih kar zahtevno delo, kako vedno najti
zanimive sogovornike. Na
vprašanje, kako so se srečanja pred desetimi leti začela,

Albina Seršen je vodila že sto družabnih srečanj z znanimi
ljudmi iz domačega okolja.
je odgovorila: "Ideja je bila
od predsednika društva Borisa Breganta. Predlagal je, da
bi bilo lepo, če bi povabili ljudi, ki so znani na Jesenicah
in bi bili pripravljeni kaj po-

vedati o sebi in svojem življenju. Prvi gostje so bili 12. januarja 2009 člani družine
Rebernik. Živo se spominjam, kako sem otroka spraševala o njunem odnosu do

staršev, Majde in Francija.
Žal sta oba starša že pokojna.
Drugo srečanje je bilo ob slovenskem kulturnem prazniku, gostje so bili jeseniški
gledališčniki. To so bili začetki, ko sem nabirala pogum,
potem pa so se srečanja kar
dogajala. Vsako je v meni pustilo neki pečat. Zanimiva je
ugotovitev, da smo vsi ljudje
približno enaki, da nas pestijo enake težave, imamo podobno videnje o stvareh, podobne sanje."
Katera srečanja so naredila
morda močnejši vtis? "Dotaknile so se me predvsem
zgodbe družin. Družina je
vedno osnovna celica človeštva nasploh. Kadar so bile
družine, so vedno pustile
neki smisel. Tam so bili zmeraj skriti posamični talenti.
Ko so se družine predstavljale, so se v svoji najžlahtnejši
obliki. Posamezniki so izstopali zaradi svoje vloge, ki jo
imajo v tem našem okolju."
Pa je med gosti morda razlika? "Starejši znajo lepše zaokroževati svoje misli, mladi
so jedrnati, kratki, navajeni
so na hitro govorjenje."

Zmaga »železarjev« in
dobrodelni medvedki
Proti Salzburgu doma (5:6) so imeli »železarji« nekaj črnih minut. Ko bodo te zmanjšali na minimum,
si lahko nadejamo zmag tudi proti ekipam z vrha AHL.
Matjaž Klemenc
Od poraza v Salzburgu z 0:4
so jeseniški hokejisti odigrali tri tekme. Včerajšnji izid
gostovanja v Celovcu vam je
zagotovo že znan. Na tem
mestu bomo pod drobnogled vzeli dve domači tekmi,
s Salzburgom in Zell am Seejem. Domača tekma s hokejisti iz Mozartovega mesta
je bila idealna priložnost, da
se jim oddolžijo za poraz s
4:0 v istem tednu v Salzburgu. Četrto tekmo s Salzburgom so jeseniški hokejisti
odprli z vodilnim zadetkom,
potem pa povsem popustili
in dovolili gostom, da so povedli s 4:1. Jeseničani se
niso predali, pokazali so karakter in naredili popolni
preobrat. V 58. minuti so
vodili s 5:4. Žal se jim je
zgodil zelo slab zaključek,
saj so v zadnji minuti prejeli
dva zadetka. Zadnjega le sedem sekund pred koncem.
Bolje se jim je izšlo v soboto
z Zell am Seejem. Tekma je

bila nekaj posebnega, saj so
se v klubu odločili za dobrodelno akcijo zbiranja plišastih igračk, ki so jih podarili
Splošni bolnišnici Jesenice.
Igračke so zbrali na način,
da so gledalci ob prvem zadetku Jesenic, gol je dosegel
Luka Bašič, te vrgli na ledeno ploskev. Za prvič je bil
odziv pohvalen. »Zmagali«

učinkovito igro. Končnih 6:1
je več kot zasluženo.
»V tem dobrem mesecu in
pol, odkar sem trener jeseniške članske ekipe, igralce že
bolje poznam. Posamezno,
koliko so sposobni, predvsem pa sem dodobra spoznal njihov karakter. Naša
največja rezerva je ekipni karakter, ki ga je treba s posa-

V klubu so se odločili za dobrodelno akcijo
zbiranja plišastih igračk, ki so jih podarili
Splošni bolnišnici Jesenice. Igračke so zbrali na
način, da so gledalci ob prvem zadetku Jesenic,
gol je dosegel Luka Bašič, te vrgli na ledeno
ploskev. Za prvič je bil odziv pohvalen.
»Zmagali« niso samo gledalci, zmagali so tudi
hokejisti.
niso samo gledalci, zmagali
so tudi hokejisti. V prvi tretjini so se še lovili, v nadaljevanju, predvsem v drugi tretjini, pa so prikazali hitro,
domiselno, predvsem pa

mezniki sestaviti. Nekatere
stvari so me presenetile, saj
sem si določene stvari predstavljal drugače. So stvari, ki
gredo v pravo smer. Do zdaj
smo delali korak naprej in

spet korak nazaj, pa dva koraka naprej in enega nazaj.
Upam, da bo teh korakov nazaj čim manj. Sploh sedaj,
ko smo praktično popolni.
Škoda mi je zadnjega poraza
s Salzburgom. Fantje so naredili veliko dobrih stvari, a
na koncu niso bili za trud
poplačani. Vemo, da smo bili
na koncu za poraz sami krivi. Reprezentančni odmor
bo le do neke mere prišel
prav. Meni bi bilo vseeno, če
ga ne bi bilo,« je obdobje, odkar je trener na Jesenicah in
reprezentančni premor orisal Marcel Rodman.
Jutri Jeseničani gostujejo
pri Fassi. Sledi reprezentančni odmor. Zanimive
bodo tri domače tekme v
drugem tednu februarja: 12.
februarja z Olimpijo, 14. februarja s Pustertalom in 16.
februarja z Vippitenom.
Dne 21. februarja gostujejo
pri Assiagu. Te štiri tekme
bodo že nakazale, s kakšnimi apetiti bodo jeseniški hokejisti stopili v končnico.

V Kolpernu bo 7. februarja potekal Zaposlitveni
sejem 2019.
Urša Peternel
V Kolpernu na Stari Savi bo
v četrtek, 7. februarja, med
13. in 16. uro potekal Zaposlitveni sejem 2019. Pripravljajo ga Informacijska točka Europe Direct Gorenjska
in Coworking Center Plavž,
ki delujeta v sklopu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Mladim in
drugim iskalcem zaposlitve
bodo predstavljene možnosti za izobraževanje ter zaposlitvene in karierne možnosti v jeseniškem lokalnem okolju. Predstavili se
bodo izobraževalni progra-

mi in smeri – srednješolske
za osnovnošolce in univerzitetne za srednješolce ter
uveljavljena lokalna podjetja
in javni zavodi. Pripravljajo
zanimive interaktivne predstavitve, stojnice, zdrave prigrizke in nagradno igro za
tablični računalnik.
Rdeča nit dogodka bo kampanja EU SI ti, s katero se
po slovenskih mestih predstavljajo številne prednosti
Evropske unije in spodbuja
temeljna debata o EU – njenih vrednotah, solidarnosti,
strpnosti ali aktualnih
evropskih temah v regijah.
Na voljo bodo tudi informacije o EU-programih in projektih.

Iz policijskih zapisnikov
Tovornjak poškodoval predor Karavanke
Karavanški predor je bil prejšnji teden več ur zaprt zaradi
poškodovane električne napeljave, ki jo je povzročil voznik
izrednega prevoza s prekoračeno višino tovora. Voznik je
vozil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, dogodek pa je bil prijavljen že z njihove strani. Dovoljeno višino je prekoračil za 11
centimetrov. Voznika, gre za tujca, so policisti kaznovali z
globo 300 evrov, podjetje pa z globo 600 evrov. Dars tovornim vozilom s posebnim sistemom onemogoča vstop v karavanški predor, če dimenzije ne ustrezajo dovoljenim meram. Prav tako se meri temperatura posameznih delov vozila in zaznava prisotnost nevarnih snovi. Merilec je postavljen pred cestninsko postajo na pasu za tovorna vozila.
Meritve in uporaba tega pasu sta za tovorna vozila obvezna.

Priznano zasebno podjetje, zaradi povečanja obsega
poslovanja, vabi k sodelovanju:

1. STROJNIKA TEŽKE GRADBENE
MEHANIZACIJE (TGM) NA SEPARACIJI
HRUŠICA (m/ž)
Pogoji:
- IV. stopnja izobrazbe (strojnik težke gradbene mehanizacije)
- Dveletne delovne izkušnje
- Predhodni preizkus znanja

2. VOZNIKA C KATEGORIJE (m/ž)
Pogoji:
- vozniško dovoljenje C.kat.
- prednost bodo imeli kandidati z izpitom tudi E.kat.
- koda E95
- Dveletne delovne izkušnje
- Predhodni preizkus znanja
Nudimo:
- delo z najsodobnejšimi delovnimi stroji in vozili
- prijazno delovno okolje
- redno in stimulativno plačilo
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema kadrovska služba na naslovu: info@betonarna-sava.si
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz jeseniške in radovljiške občine.
Rok prijave je 8 dni od objave.
Kandidati lahko dodatne informacije pridobijo:
- na brezplačni telefonski številki 080-50-60
- na lokaciji (Hrušica 74)
- na tel. št. 041-444-440 Klemen Ažman
- na tel. Št. 041-633-775 Matej Oblak

AŽMAN, D.O.O., LESCE, TRŽAŠKA ULICA 1, 4248 LESCE

»Dotaknile so se me
zgodbe družin«

Zaposlitveni sejem
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo



























































































Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je OPTIKA BERCE JESENICE IN LESCE.
Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Jesenice, Titova
50, tel. 04 586 24 16, in Železniška 7, Lesce, tel. 04 531 89
34. Podarjajo tri nagrade: nakup ali storitev v poslovalnici: v
vrednosti 50 evrov: Marija Heberle Perat, Jesenice; v vrednosti 40 evrov: Zdravko Odar, Jesenice; v vrednosti 30 evrov:
Miran Kristan, Jesenice. Čestitamo, za nagrade se oglasite v
Optiki Berce na Jesenicah.

Hrana za več energije
Energijsko hrano včasih potrebujemo; bodisi pri delu, športu, za hojo v hribe ali za naporen izlet.
Posebno je primerna tudi kot dober zajtrk za šolarje.
Jelka Koselj

ali kar nalomimo. Ohlajene
ploščice hranimo v zaprtih
škatlah do 14 dni.

Energijsko hrano posebej
priporočajo voznikom pozimi za primer, če na cesti
obtičijo. Med drugim je treba v avtu imeti termo steklenico s toplo pijačo in nekaj
kalorično bogate hrane (na
primer energijske ploščice),
saj je za vzdrževanje telesne
temperature pomembna
tudi energija. Pa še topla
oblačila, dovolj goriva,
'mobi' in polno napolnjena
baterija nas rešujejo.

Energijske kroglice
(za 40 kroglic)
Potrebujemo: 15 dag pšeničnih otrobov (Enemon), 3 dl
vode, 20 dag sesekljanih
mandljev, 20 dag razkoščičenih in sesekljanih datljev, 2
žlici limoninega soka, 5 žlic
javorjevega sirupa in za
povaljanje: 3 dag sezamovih
semen in 3 dag sesekljanih
pistacij (slanih ali neslanih).

Energijske ploščice

Priprava: Orehova jedrca in
aronijo zmeljemo v multipraktiku. Kosmiče in sončnična semena pustimo v
celem. Semena črne kumine ali druga semena zmeljemo v mlinčku za kavo.
V večji ponvi raztopimo
kokosovo maslo in dodamo

Sponzor križanke je Mirko Kavčič, s. p., Servis gospodinjskih strojev, Cesta v Rovte 14, Jesenice, GSM 030 999 180,
e-pošta: mirko.kavcic@gmail.com. Poleg strokovnih popravil nasveti za morebitno menjavo dotrajanih aparatov, odvoz
in dostava z montažo novih naprav. Pokličite za nasvet, ne boste razočarani ... Za reševalce križanke je pripravil tri nagrade: 1. set čistil za pomivalni stroj, 2. set čistil za pralni stroj, 3. nagrada prašek v tabletah za pomivalni stroj.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

POZDRAV
(LJUBKO.)

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

RIMSKA
BOGINJA
JEZE

MAJHEN
ČOK

KATJA
BOH

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 11. februarja 2019, na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.

NASLOV
VERDIJEVE
OPERE

PASJI
MLADIČ
ŽENSKEGA
SPOLA

6

NAŠA NEKDA.
SMUČARKA
(BOJANA)
SUROVINA ZA
CEMENT

PLINASTA
ZMES
ATMOSFERE
GUMIJASTI
TRAK

DAMJANA
GOLAVŠEK

9

DOLG,
PLOŠČAT
SPLAVARSKI
ČOLN

BIBLIJSKI
OČAK

POKLIČITE
ZA NASVETE
ALI INFORMACIJE
030 999 180

DIVJI KOZEL

MANJŠI
SPLET LAS

POŠKODOVANJE,
UNIČENJE
RASTLIN OB
MRAZU

LILI
NOVY

ITALIJANSKI
KNJIŽEVNIK
IME ROŽE
(UMBERTO)

4

DOLOČEN
ČAS, ROK

TURŠKI ROKOBOREC
ZLATO NA
OI 1936
(YASAR)

KLEMEN
TIČAR

8

ANJA
ZAVADLAV
IME AMERIŠKEGA
IGRALCA
MARVINA

BOGASTVO
GOZDOV
ZA POL TONA
ZVIŠAN
TON G

DIPLOMIRANA FARMACEVTKA
TIN
UJEVIĆ

SLOVARČEK:

JELENOV
GLAS OB
PARJENJU
INTERNETNA
POVEZAVA

10

12

VEČJA
SKUPINA
GLASBENIKOV
STARA MAMA

ELEKTRARNA
NA DRAVI J
OD OŽBALTA
AZIJSKO
ŽITO

GREGOR
STRNIŠA

16

MERI NAM
ČAS
ČLOVEŠKA
ZAJEDALKA V
POSTELJNINI

SLIKA
GOLEGA
TELESA
ČEŠKO
ŽENSKO IME

SOSEDNJI
ČRKI

7

ŠTEFAN
KOROŠEC
NORDIJSKA
BOGINJA
MORJA

11

TRGOVSKA
ALI BOJNA
LADJA IZ
13 STOLETJA

3

KDOR KRŠI
CERKVENO
ZAPOVED

13

NAŠ ŠAHIST
(GEORG)
RAZVOJNA
STOPNJA,
STANJE

SPOJ

KRAJ V
OBČINI
SEVNICA
SHEMA,
SKICA

IME PESNICE
MUSER

PIKER,
SARKASTIČEN ČLOVEK

1

2

2

5

3

10

4

16

5

12

6

13

7

14

6

9

8

3

9

15

10

8

7

9

11

3

OČKA, ATI
AMERIŠKA
PISATELJICA
EROTIČNIH
ZGODB (NIN)
SANJE
NAGON, GON

5

15

OSEBA, KI
JE IZGNANA
IZ SVOJEGA
DOMA

1

MADŽARSKI SLOVENSKI
SKLADATELJ SKLADATELJ
IN PIANIST
(BLAŽ,
(BELA)
1901-1970)

SREDINA
IGRE

KDOR SE
VZDRŽUJE
ALKOHOLNIH
PIJAČ
SEVERNOAMERIŠKI
MALI
MEDVED

ZELO MOČAN
ČLOVEK

UMETNA
VODNA POT
ZA LADIJSKO
PLOVBO

IZVAJANJE
SKLADB
PRED OBČINSTVOM
RIMSKI BOG
SMRTI
REKO NA
JUGU
ŠKOTSKE

HČERKA
SVETUJEMO,
POPRAVIMO,
TUDI
SLANO, TRDO
ELEKTRO
ZAPEČENO
INSTALACIJE
PECIVO

2

14

TEMNI DEL
DNEVA
AMERIŠKA
FILMSKA
NAGRADA

ŠOLSKA
DEJAVNOST
STAREJŠI TIP
MANJŠEGA
FIAT. AVTA

VZDEVEK
GLASBENIKA
ALEŠA
KERSNIKA
NAVDUŠENOST

DOSTAVA IN
MONTAŽA
NOVIH
STROJEV
PRIPADNIK
LJUDSTVA V
ZAHODNIH
PIRINEJIH

ŽITNE
LUŠČINE,
MEKINE

Priprava: Otrobe namočimo
v vodi in jih pustimo v hladilniku eno uro. Nato vse
sestavine, razen semen,
zmešamo. Maso damo na
mizo in oblikujemo valj.
Valj enakomerno narežemo
na koščke. Iz vsakega koščka oblikujemo z rokami kroglico. Pol kroglic povaljamo
v sezamovih semenih, pol
pa v pistacijah. Kroglice hranimo v hladilniku do 14 dni.

med, da se vse skupaj malo
segreje in zmeša. Nato primešamo še vse ostale sestavine. Maso vlijemo v manjši pekač (18 cm x 30 cm) na
peki papir za prst debelo.
Zgoraj maso pokrijemo še
z enim peki papirjem in jo
malo potlačimo, nato pa
pečemo pri 160 stopinjah
C 20 minut. Ohlajeno pecivo zrežemo na kvadratke

lanenih), 2 žlici pirine moke
ali kakava in 2 žlici vode.

Potrebujemo: 25 dag mešanice bio kosmičev (ovseni, ječmenovi, pirini, kamutovi), 5
dag kokosovega masla, 5 žlic
medu, 2 žlici rjavega trsnega
sladkorja, 5 dag suhe aronije
(ali drugega suhega sadja),
10 dag oreščkov (orehovih
jedrc, mandljev ali lešnikov),
eno pest sončničnih semen
(ali bučnih), 2 dag črne
kumine (ali chia semen ali

VRSTA
SODOBNEGA
PLESA

IME SLOVENSKEGA
FILMSKEGA
SNEMALCA
TUŠARJA

IME RUSKE
IGRALKE
SAVINE

ERKAN: turški rokoborec (Yasar), ANAIS: ameriška pisateljica (Nin), MOHR: naš šahist (Georg), ARTO: krtaj v občini Sevnica,
ESK: reka na jugu Škotske, BARTOK: madžaski skladatelj (Bela), FALA:elektrarna na Dravi, MAGISTRA: diplomirana farmacevtka

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 2 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 1. do 22. februarja 2019

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Petek, 1. februarja
Slavnostna akademija ob 100. obletnici začetka delovanja
Angele Boškin na Jesenicah
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 11. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18. uri

KÓLO in ROŽMARIN
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

Sobota, 2. februarja
Blagoslov sveč na Stari Savi

V soboto in nedeljo, 16. in 17. februarja, bo v Kolpernu
potekal Poročni sejem 2019.

TRG NA STARI SAVI in KASARNA, ob 19. uri

Nedelja, 3. februarja
Vaša naša matineja: PETER PAN, predstava za otroke v
izvedbi gledališča Zarja Trnovlje

Petek, 15. februarja
Nenasilna komunikacija; reševanje konfliktov in človekove
sposobnosti: Delavnica za mlade
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 8. uri

Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni
spomin izrazite z objavo zahvale
v Jeseniških novicah.
Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjski-glas.si

Nastop tekmovalcev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše
Torek, 5. februarja
Nefiks jezikovni klub na Jesenicah – angleščina – prijave
obvezne
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Za ZMERAJ! Romantična komedija s songi in bendom v živo
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

GIMNAZIJA JESENICE, ob 9. in 15. uri

Srečanje bralnega kluba – vodi Monika Sušanj
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Fotografska razstava Franca Črva ob 90–letnici
ENO PESEM Č`MO ZAPET – revija pevskih zborov in
skupin 2019
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 17. uri

Javni nastop učencev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Sreda, 6. februarja
Prireditev ob kulturnem prazniku
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.
uri v domski dvorani

Predstavitev projekta Ohranimo slovenski kozolec

Karaoke party
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, ob 20. uri

TEA–TER BAR JESENICE, ob 20.20

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 7. februarja
Zaposlitveni sejem na Stari Savi
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 13. do 16. ure

Nastop pevcev posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri

Petek, 8. februarja
Janez Potočnik (1749–1834) – Iz depojev Gornjesavskega
muzeja Jesenice; ogled razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, med 10.00 in 14.00

Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev
priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sobota, 16. februarja
Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše
GIMNAZIJA JESENICE, ob 9. uri

Poročni sejem – Poroka v mestu jekla in narcis
KOLPERN NA STARI SAVI, od 10. do 18. ure

Tekmovanje v hitrostnem plezanju v sklopu Zahodne lige
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, od 9. do 19.
ure

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Torek, 12. februarja
Nastop tekmovalcev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18. uri

Sreda, 13. februarja
STIK Jesenice – čas in prostor za STIK mladih Lgtb+* oseb
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Odprtje fotografske razstave avtorja Vitomirja Pretnarja,
člana FD Jesenice
FOTOGALERIJA V AVLI GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE,
ob 19. uri

Predstavitev knjige Od kome do maratona; z Mariom
Ponjavićem se bo pogovarjala Monika Sušanj
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Nedelja, 17. februarja
Vaša naša matineja: MOJCA POKRAJCULJA, predstava za
otroke

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18. uri

SNG MARIBOR, Staromodna komedija, igrata: Milada
Kalezić in Bojan Maroševič
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

4. 2. 2019 ob 17. uri – Kreativna delavnica – lesena srca s posvetilom
(obvezne prijave)
5. 2. 2019 ob 16. uri – Kulinarična delavnica za mame z otroki (obvezne prijave)
11. 2. 2019 ob 17. uri – Delavnica kvačkanje
13. 2. 2019 ob 17. uri – Zdravje je v nas samih
14. 2. 2019 ob 17. uri – Delavnica za brezposelne, življenjepis
18. 2. 2019 ob 17. uri – Kreativna delavnica – lesene memory tablice
(obvezne prijave)
20. 2. 2019 ob 17. uri – Skupina Pot k sebi – čarobnost planin in gora
21. 2. 2019 ob 16. uri – Delavnica – Faster EFT (obvezne prijave)

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Poročni sejem – Poroka v mestu jekla in narcis

Ponedeljek, 18. februarja
Koncert pianistov s Konservatorija za glasbo Maribor
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
Otrok tepe, ščipa, grize, ne uboga (obvezne prijave)
MLADINSKI CENTER JESNEICE, ob 17. uri

Slepi in slabovidni v naši družbi – predavatelj Ivan
Železnikar
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Torek, 19. februarja
8. dramski festival Gimnazije Jesenice

Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje
– urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.
zsport–jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice –
vhod zadaj
Vsak torek ob 16. uri – Ustvarjalne delavnice
Vsak petek ob 16. uri – Kuharske delavnice
5. 2. 2019 ob 16. uri – Kulturni dogodek: branje in ustvarjanje poezije,
pogostitev s sokom in suhim sadjem
12. 2. 2019 ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica: Valentinovi srčki
14. 2. 2019 ob 16. uri – Valentinovo druženje z mladimi
19. 2. 2019 ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica: Snežaki iz različnih
materialov
22. 2. 2019 ob 16. uri – Kuharska delavnica: rojstnodnevna torta

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
Sreda, 20. februarja
Umska vadba MOŽGANSKA aerobika
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

8. dramski festival Gimnazije Jesenice
Četrtek, 14. februarja
Nastop učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene
pripravnice s predstavitvijo glasbil

Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križem-kražem

21. 2. 2019 ob 17. uri – Rodoslovna delavnica

KOLPERN NA STARI SAVI, od 10. do 18. ure

Ponedeljek, 11. februarja
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in
proslava ob kulturnem prazniku

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice

5. glasbena mineštra; Glasbeni nastopi in open jamm

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Četrtek, 21. februarja
Mednarodni dan turističnih vodnikov – predstavitev
naravnih in kulturnih znamenitosti občine Jesenice;
predstavitev poklica Turistični vodnik, lokalno vodenje po
Stari Savi
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, od 9. do 12. ure

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Dobrodelne aktivnosti
Zbiranje starih oblačil na naših uradnih urah: v petek in soboto od
17.00 do 19.00
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
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Izjemna vztrajnost
osvajalcev Španovega vrha

Kólo in rožmarin
Danes, v petek, ob 19.30 bo
v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku potekalo
srečanje folklornih, pevskih
in inštrumentalnih skupin
manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin z naslovom
Kólo in rožmarin. Nastopilo
bo enajst folklornih, pevskih
in inštrumentalnih skupin,
ki delujejo znotraj treh društev: Kulturno športnega
društva Bošnjakov Biser
Jesenice, Makedonskega
kulturnega društva Ilinden
Jesenice ter Kulturno prosvetnega športnega in
humanitarnega društva Vuk
Karadžić Radovljica.

V letu 2018 je v akciji Osvajalec Španovega vrha sodelovalo 87 pohodnikov, največ, 333 vzponov, je nanizal Janko Meglič.
Janko Rabič

vzor vsem v boju s težko
boleznijo. Druga po številu
je bila Urška Habjan (272)
in tretja Dajana Gašperin
(204). Sledijo: Milorad
Malič (179), Ksenija Gaberšek (175), Jožica Rižnar
(144), Jani Pšenica (140),
Martin Baš (136), Miran
Pohar (125), Borka Malič
(123), Miha Piščanec (117),
Matjaž Kerec (115), Ksenija
Brajič (112), Janez Rupar
(110), Jana Vilman (102 ),
Alenka Klinar (100), Gregor
Bizjak (100) itd.
Pohod z malim okroglim,
desetim jubilejem je lepo
uspel v zadovoljstvo vseh.
Polna luna se je sicer sramežljivo skrivala za oblaki, nevšečnosti na zasneženi poti
ni bilo. So bili pa seveda v
stalni pripravljenosti za
morebitno pomoč člani
Društva GRS Jesenice.

Osemdeset ljubiteljev gorske hoje se je v ponedeljek,
21. januarja, zvečer v organizaciji Zavoda za šport Jesenice udeležilo desetega nočnega pohoda ob polni luni
na Španov vrh nad Jesenicami. Na cilju so podelili priznanja v akciji Osvajalec Španovega vrha. Naletela je na
izjemen odziv med številnimi Jeseničani in okoličani.
Od začetka akcije leta 2014
so do leta 2018 v knjigi na
vrhu našteli že 28.068 vpisov. Najbolj vztrajnim za
šestdeset, štirideset in dvajset pohodov podelijo priznanja. Za leto 2018 so jih 87.
Največ vpisanih pohodov,
333, je imel Janko Meglič.
Deležen je bil iskrenega
aplavza zbranih, posebej za
izjemno voljo, pogum in

Igralne urice v
waldorfskem vrtcu
V waldorfskem vrtcu Sončnica na Jesenicah pripravljajo igralne urice za otroke,
stare od enega do šestih let.
Potekale bodo februarja in
marca vsak torek od 16.30
do 17.45. Urice so brezplačne, potrebne so prijave.

Blagoslov sveč
Jutri, v soboto, 2. februarja,
ob 19. uri Župnija Jesenice in
Gornjesavski muzej Jesenice
pripravljata blagoslov sveč.
Potekal bo na trgu ob plavškem dimniku na Stari Savi.

Oldh

ams

Zavarovalnica
Triglav

Trije naj pohodniki na Španov vrh: zmagovalec Janko Meglič (v sredini), Urška Habjan (na
sliki levo) in Dajana Gašperin

Art optika
NKD

NOVA
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OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!

Območno združenje
Rdečega križa

NIJZ Kranj

oška u

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

PRESELILI SMO SE NA
NAZORJEVO ULICO 1

Nazorjeva ulica 1

Dražg

Četrt leta zastonj –25 %

Bleiweisova cesta

Porodnišnica Kranj

Abanka

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

NKBM

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

Izberite letošnje darilo
Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase
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Gorenjske lekarne

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl
Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da
se celostno posvečamo svojemu zdravju
in dobremu počutju.
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti
za mentalno dobro počutje (mentalni
trening IMT in NLP). Starodavna znanja
tradicionalne kitajske medicine (TKM)
nam pomagajo razumeti, kako smo
povezani z naravo in vesoljem, kako se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o
hrani odstira pogled na prehranjevanje z
energijskega vidika. Dodana so še moja
razmišljanja in osebna dognanja, ki so
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.
Z veseljem vam jih posredujem.
Izberite tiste, za katere začutite, da so
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo
je bivališče zdravega duha. Telo in duh
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo
in duha.
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da
bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja.«

kava
Barcaffe,
250 g

Prisrčno vabljeni k branju.
Nena Veber

Policija Kranj

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

orenjskiglas.si

www.g

avtomatski dežnik

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

bombažna brisača

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