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V knjigi opisala
svoj boj z bulimijo

Prostovoljka
v Makedoniji

Anja Baš z Jesenic je napisala
pretresljivo knjigo Lačna življenja, v
kateri opisuje svoj pogumen,
desetletni boj z bulimijo.

Maja Milovanović z
Jesenic je delala kot
prostovoljka v mladinskem
centru v Kavadarcih v
Makedoniji.
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Častna občanka je
Mira Jazbinšek

Branka Smole
ostaja direktorica
Urša Peternel

Ob letošnjem občinskem prazniku bo najvišje občinsko priznanje, naziv častne občanke, prejela Mira
Jazbinšek, prva ravnateljica Srednje zdravstvene šole Jesenice. Plakete občine bodo prejeli Jože Oblak,
Klemen Košir in Miloš Možina.
Urša Peternel
Občina Jesenice je dobila še
eno častno občanko, to je
Miro Jazbinšek, prvo ravnate
ljico Srednje zdravstvene šole
Jesenice. Mira Jazbinšek je
bila rojena leta 1926 v Hras
tniku, se izšolala za medicin
sko sestro, zatem pa je v raz
ličnih mestih tedanje Jugosla
vije pomagala pri ustanavlja
nju zdravstvenih šol. Leta
1962 je bila poslana na Jese
nice, kjer je Občina Jesenice
ustanavljala srednjo zdrav
stveno šolo za potrebe bolni
šnice in širše Gorenjske. Rav
nateljica šole je ostala kar 22
let, uspela je pridobiti najbolj
še predavatelje, učenci so lah
ko opravljali prakso v zdrav
stvenih ustanovah po vsej
Gorenjski. Nadzor nad delom
in praktičnim poukom v Bol

nišnici Jesenice je opravljala
sama. Poskrbela je za dobro
usposobljene medicinske ka
dre tudi drugod po Sloveniji.
Leta 1965 je ustanovila dislo
cirani oddelek v Trbovljah.
Organizirala in vodila pa je
tudi izobraževanja zaposlenih
v Ljubljani in na Jesenicah.
Ne nazadnje pa ima Mira Jaz
binšek, kot so zapisali v obra
zložitvi, tudi velike zasluge,
da je šola tudi ostala na Jese
nicah. V času velikih priti
skov, da se jeseniška šola pri
ključi ljubljanski, ji jo je kar
nekajkrat uspelo ohraniti na
Jesenicah. Srednja zdravstve
na šola je bila ob preselitvi v
Center srednjega usmerjene
ga izobraževanja po zaslugi
Mire Jazbinšek že popolnoma
izoblikovana in je imela dober
ugled po vsej Sloveniji. Vse to
je prav gotovo pripomoglo k

Dosedanji častni občani občine Jesenice so:
Simon 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 in dr. Breda Oblak.

Mira Jazbinšek, častna občanka Jesenic
lažjemu pridobivanju dovo
ljenj za ustanovitev Visoke
šole za zdravstveno nego, da
nes Fakultete za zdravstvo Je
senice. Mira Jazbinšek se je
upokojila leta 1983. Za svoje
delo je leta 1974 prejela zlati
znak Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije ter
leta 1998 priznanje zdrav
stvene šole Jesenice.
Plakete Občine Jesenice pa
bodo letos prejeli Jože Oblak,
Klemen Košir in Miloš Moži
na. Profesor športne vzgoje
Jože Oblak je bil vse življenje
predan športu, bil je športni
pedagog, trener in tudi rav

natelj. Klemen Košir je dol
goletni igralec v Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice, pre
izkusil se je tudi v vlogi reži
serja, scenografa, lučkarja,
nepogrešljiv je pri tehnični
izvedbi dogodkov domače
godbe, smuka za trofejo
svinjska glava in drugih dru
žabnih dogodkih. Za svoje
igralske dosežke je prejel vr
sto nagrad. Plaketo pa bo
prejel tudi dolgoletni predse
dnik in ustanovitelj Kultur
nega društva Triglav Miloš
Možina za požrtvovalno or
ganizacijsko vodenje društva
in njegove dosežke.
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KULTURA

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

V Acroniju
napovedujejo nove
zaposlitve

Samo biti

Srečanje stanovalcev
Ruardove graščine

Izguba otroka in
sočutno spremljanje

Gornjesavski muzej Jesenice
je v Ruardovi graščini pripravil srečanje nekdanjih stanovalcev graščine.

Petra Urek iz društva Solzice
je predavala o izgubi otroka
in sočutnem spremljanju
staršev.

V jeseniškem Acroniju za letos napovedujejo kar petdeset novih delovnih mest, potrebovali bodo zlasti metalurge.
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Odprta produkcija mladih
igralcev jeseniškega gledališča je osupnila gledalce.
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Občinski svetniki so za di
rektorico Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice ponovno
imenovali dosedanjo direk
torico Branko Smole, ki gle
dališče vodi že petnajst let.
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imeno
vanja Občine Jesenice je
ugotovila, da sta na razpis
prispeli dve prijavi, in sicer
Branke Smole in Vida Kle
menca. Branka Smole je
53letna univerzitetna di
plomirana novinarka, ki je
seniško gledališče vodi od
leta 2001, Vid Klemenc pa
je 34letni univerzitetni di
plomirani igralec. Diplomi
ral je na Akademiji za gle
dališče, radio, film in televi
zijo in delal v različnih gle
dališčih. Med razpisnimi
pogoji so bili zahtevani uni
verzitetna izobrazba, naj
manj pet let delovnih izku
šenj na področju kulture in
poznavanje dela v javnem
zavodu. Kot je povedal

Branka Smole
predsednik komisije Bošt
jan Žigon, je komisija ugo
tovila, da Vid Klemenc ne
izpolnjuje vseh razpisnih
pogojev, saj nima dovolj de
lovnih izkušenj. Tako so za
četrti zaporedni direktorski
mandat predlagali Branko
Smole, pozitivno mnenje k
imenovanju je dal tudi svet
zavoda. Novi petletni man
dat bo nastopila tretjega
marca.

Zahvala za sodelovanje
Organizatorji novoletnih
prireditev se za sodelovanje
in pomoč pri organizaciji
prednovoletnega dogajanja
na Jesenicah iskreno zahva
ljujemo jeseniškim gasil
cem, Policijski postaji Jese
nice, predstavnikom Med
občinskega inšpektorata in
redarstva, Upravni enoti Je
senice, jeseniškim osnov
nim šolam in vrtcu, Zdrav
stvenemu domu Jesenice,
podjetjem Palisada, d. o. o.,
Rošca – vrtnarska Svetova
nja in storitve Sašo Junež,
s. p., Kosobrin, d. o. o., Top
Unimat, d. o. o., Varnost
Arh, d. o. o., in Rms ozvoče
nje Roman Mlinar, s. p., eki
pi Končno neki dogaja, Tea
ter baru in Gostilnici Izba,
Radiu Triglav Jesenice, Zve
zi društev prijateljev mladi

ne Jesenice, Športni zvezi
Jesenice in jeseniškim špor
tnim društvom, Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice, Pi
halnemu orkestru Jesenice
 Kranjska Gora, Janezu
Čarniju, Tilnu Klinarju,
Ladu Razingerju, Jožu Pe
ternelu, Janezu Tušarju 
Kači, vsem stojničnim po
nudnikom, ne nazadnje pa
tudi vsem občanom in ob
čankam, ki so obiskali prire
ditve. Zaradi vseh omenje
nih lahko organizacijo pred
novoletnih prireditev ozna
čimo kot uspešno zgodbo, ki
smo jo napisali skupaj, in za
to – iskrena hvala.
Občina Jesenice,
Zavod za šport Jesenice,
Društvo za razvoj turizma
Jesenice in TIC Jesenice

2

Jeseniške novice, petek, 5. februarja 2016

Občinske novice

Prva letošnja seja

Županov kotiček
Urša Peternel
"Pretekli teden je bila Dnevnikova izvidnica, priloga
časopisa Dnevnik, posvečena našim Jesenicam. Bistvo
priloge je, da v določene
občine pošljejo dva tujca, ki
v občini preživita konec tedna, nato pa občino © ocenita©
na podlagi svoje izkušnje.
Kljub temu da ocena naše
občine ni idealna, pa vidim v
tem prispevku velik plus, saj
tudi prek oči tujcev, ki sta
našo občino obiskala prvič,
vidimo, kje so naši neizkoriščeni potenciali in kaj moramo spremeniti, če želimo v
občino privabiti več turistov
in ustvariti pozitivno turistično izkušnjo. Največji
© minus© , naveden v prispevku, je bil predvsem neustrezen odpiralni čas muzejskih
objektov in Turistično-informacijskega centra, zato v
kratkem načrtujemo spremembo tudi na tem področju. Največji izpostavljen
© plus© , na katerega sem tudi
sam zelo ponosen, pa je prijaznost vseh domačinov.
Slednje potrjuje dejstvo, ki
ga prebivalci Jesenic od nekdaj poznamo, in sicer da na
Jesenicah živijo prijazni,
srčni ljudje, ki vsakega prišleka sprejmejo z odprtimi
rokami," je povedal župan
Tomaž Tom Mencinger.
Občani budno spremljajo
tudi gradnjo v Hrenovci in
mnoge zanima, kdaj bo odprta dolgo pričakovana prečna
povezava do TVD Partizan.
Župan je povedal, da so dela v
zaključni fazi, nameščeni sta
tudi že dvigali za invalide,
tako da bodo občani prečno
povezavo lahko začeli uporabljati čim prej.

Na januarski seji občinskega sveta so jeseniški občinski svetniki potrdili imena letošnjih občinskih
nagrajencev. Naziv častne občanke bo prejela Mira Jazbinšek, plakete občine pa Jože Oblak, Klemen
Košir in Miloš Možina. Potrdili so tudi Branko Smole za direktorico Gledališča Toneta Čufarja.
Urša Peternel
V prvi obravnavi so sprejeli
novelacijo Občinskega razvojnega programa 2011–
2025. Gre za temeljni strateški dokument, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025. Sprejet je
bil leta 2011, zaradi ekonomskih, socialnih in drugih
sprememb pa so se na Občini Jesenice odločili za novelacijo dokumenta. Lani so
tako oblikovali več delovnih
skupin za posamezna področja, v katerih so poleg vodstva občine in občinske
uprave sodelovali zunanji
strokovnjaki z različnih področij. Na januarski seji
občinskega sveta so se s predlogom dokumenta seznanili jeseniški občinski svetniki. Kot je dejala vodja
oddelka za gospodarstvo na
Občini Jesenice Vera Djurić
Drozdek, so v njem najprej
analizirali stanje v občini,
sledi strateški del, ki določa
cilje, smernice in prednostna področja, tretji pa je izvedbeni del. V dokumentu so
začrtana štiri prednostna
področja, in sicer napredno
gospodarstvo, znanje za razvoj, kakovost življenja in
infrastruktura za razvoj.
"Skušali smo najti konsenz
med potrebami in željami,"
je dejala Djurić Drozdekova
in poudarila, da se je investicijski potencial v primerjavi
z zadnjimi petimi leti močno zmanjšal. Razlogov za to
je več, med njimi so nižja
povprečnina in dohodnina,
prav tako niso mogli upoštevati sredstev iz evropske

Tomaž Tom Mencinger
Po nedavnem odprtju Nordijskega centra Planica pa se
odpirajo nove možnosti tudi v
povezavi s Športno dvorano
Podmežakla, po županovih
besedah Jesenice lahko najdejo svojo priložnost tudi v izobraževanju športnikov, to je
hokejistov, smučarskih skakalcev in tekačev. Na Gimnaziji Jesenice sicer že deluje
športni oddelek, župan pa
vidi priložnost tudi v razširitvi
programov za omenjene profile športnikov. Tako bi se
mladi športniki lahko izobraževali in trenirali doma, na
zgornjem Gorenjskem.
Zdravstveni dom Jesenice bo
v sodelovanju z Občino Jesenice 8. aprila organiziral dan
zdravja. Dogodek, pri katerem bosta sodelovali tudi
Srednja šola Jesenice in
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, bo potekal na Čufarjevem trgu, na stojnicah pa
bodo predstavljeni postopki
oživljanja, potekale bodo
meritve tlaka, holesterola,
sladkorja in številne druge
zanimive dejavnosti.

Obvestilo o javnih razpisih
Občina Jesenice obvešča, da bosta od ponedeljka, 15. februarja 2016, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.
si., pod rubriko »Javna naročila in razpisi« objavljena dva javna
razpisa na področju športa:

Urša Peternel
www.jesenice.si

Župan Tomaž Tom Mencinger

Obvestilo o objavi javnega razpisa
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2016.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev
občinskega proračuna se bo sofinancirala priprava in izvedba
naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:






Pustna prireditev,
Prireditev v času cvetenja narcis,
Etnološka prireditev,
Festival,
Prireditev z elementi inovativnosti.

www.jesenice.si

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 25.000,00 €.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. 2. 2016.
Občina Jesenice, Župan Tomaž Tom Mencinger

Na seji so se seznanili s strategijo nadaljnjega
razvoja Radia Triglav, ki ga je predstavil novi
lastnik Leo Oblak, direktor podjetja Infonet
Media.
kohezijske politike, ker
država zamuja z izvedbenimi razpisi. V prihodnjih
desetih letih je tako ocenjena vrednost projektov 75
milijonov evrov, kar je precej manj, kot je bilo predvideno v dokumentu iz leta
2011. Občinski svetniki so
podprli predlog sprememb,
so pa v dokument vključili
še projekt zamenjave azbestnih cevi. Vse predloge, tudi
tiste iz javne obravnave,
bodo pripravljavci proučili
in se do njih opredelili,
zatem pa naj bi novelacijo
Občinskega razvojnega programa potrjevali predvidoma na marčevski seji.
Na seji so sprejeli dva odloka
s področja družbenih dejavnosti, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopol-

nitvah odloka o dodeljevanju
sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice
ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter
za projekte, ki so namenjeni
mlajšim odraslim. S prvim
bodo vlagateljem, ki na področju športne dejavnosti
delujejo manj kot dve leti,
omogočili prijavo na javni
razpis, in sicer pod pogojem,
da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali
višjega razreda. "S spremembami in dopolnitvami odloka
želimo podpreti in spodbujati izvajalce športnih programov, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in obenem
nastopajo na tekmovanjih

višjega ranga, ter omogočiti
pogoje za razvoj in ohranjanje športne dejavnosti na
višjem (vrhunskem) nivoju,"
so pojasnili v občinski upravi. S spremembami odloka o
dodeljevanju sredstev za
otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za
projekte, ki so namenjeni
mlajšim odraslim, pa bodo
omogočili sofinanciranje
preventivnih projektov, ki se
izvajajo v Otroškem letovišču
Pinea – Novigrad v Republiki
Hrvaški, ki je v lasti Občine
Jesenice. Obenem želijo spodbuditi mlade za delo v društvih oziroma nevladnih organizacijah na območju občine
Jesenice in jih temu primerno nagraditi.
Na seji je direktor Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske
Stevo Ščavničar predstavil
programa dela s finančnim
načrtom agencije za leto
2016. Svetniki so se seznanili tudi s tremi poročili
nadzornega odbora občine
Jesenice.

O plazu na Potoški planini

1. Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja
športa v letu 2016
2. Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2016

Občinski svetniki so sprejeli tudi predlog programa dela občinskega sveta za leto 2016.

Maja lani se je začel dvoletni
projekt Odzivnost evropskih
skupnosti ob lokalnih pojavih zemeljskih plazov
(RECALL). Kot ugotavljajo,
zemeljski plazovi predstavljajo grožnjo v gorskih in
hribovitih predelih po vsej
Evropi. V zadnjih letih se je
začel usklajen pristop k ocenjevanju tveganj in izdelavi
modelov, s katerimi ocenjujejo verjetnost pojavljanja
plazov. Projekt sofinancira
Evropska komisija, in sicer
Direktorat za humanitarno
pomoč in civilno zaščito, v
njem pa sodeluje pet evropskih držav: Slovenija, Hrvaška, Grčija, Italija in Madžarska. Kot slovenski partner v projektu sodeluje Geološki zavod Slovenije.
Del projekta poteka v jeseniški občini, kjer se nahaja pla-

zovito območje Potoška planina. Tako je bila decembra
lani na pobudo Geološkega
zavoda Slovenije ustanovljena kooperativna skupina, v
kateri sodelujejo občina Jesenice (Andraž Tolar kot član
in predstavnik občine Jesenice, podporniki podžupan
občine Jesenice Miha Rebolj,
direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek, vodja
oddelka za okolje in prostor
Matej Smukavec), strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije in geodeti iz podjetja
Modri planet, pripravljenost
za sodelovanje pa so izrazili
tudi domačini iz Krajevne
skupnosti Slovenski Javornik
- Koroška Bela in Agrarne
skupnosti Potoki, Civilna
zaščita Jesenice ter kranjska
izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje.
"Namen delovanja kooperativne skupine Potoška pla-

nina je vsaj v naslednjih
dveh letih spremljati aktivnost plazu s terenskimi
ogledi, vzpostavljenimi
merilnimi sistemi in uporabo e-orodij, prav tako pa
bodo izpeljali kratkoročne
preventivne ukrepe. Obenem je naloga skupine, da
obvešča širšo javnost ter
odgovorne državne inštitucije o pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov na
plazu. S projektom RECALL
želijo vključiti lokalne oblasti in prebivalce v aktivnosti, ki se odvijajo na Potoški
planini, ter tako vzpostaviti
dober primer učinkovite
komunikacije med strokovnjaki in ljudmi, ki živijo v
neposredni bližini plazovitega območja. “Pomanjkljivo izvajanje preventivnih
ukrepov se najpogosteje
odrazi v škodi, ki je za več
velikostnih redov večja od

finančnih sredstev, ki bi
morala biti vložena v preventivo. Škode, nastale
zaradi pobočnih premikov,
so veliko finančno breme za
občine, regije in državo.
Zato je dobro poznavanje
ogroženosti določenega
območja ključni sestavni
del smotrnega načrtovanja
posegov v prostor. V izogib
številnim posledicam, ki jih
povzročajo pojavi pobočnih
premikov, sodi tudi zgodnje opozarjanje o možni
nevarnosti proženja zemeljskih plazov, ki lahko igra
ključno vlogo pri načrtovanju reševanja (evakuaciji)
prebivalcev iz ogroženih
objektov," poudarjajo. V
sklopu projekta RECALL
bodo podrobno analizirali
stanje na štirih pilotnih
območjih, v Sloveniji je to
Potoška planina, v Italiji,
Grčiji in na Hrvaškem.
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Občinske novice

Letos nove zaposlitve

Glavni proizvodni program ostaja nerjavna debela pločevina, glavni trg Evropa, prodaja
raste na ameriškem trgu, usmerjajo se tudi v Azijo ... / Foto: Gorazd Kavčič

Glavni direktor Acronija
Blaž Jasnič / Foto: Gorazd Kavčič
je cenovne razrede. »Nove
produkte, ki smo jih razvili
lani, bomo letos dali na trg,
kar bo zagotovo pripomoglo
k poslovnemu izidu. Poleg
tega bomo sredi leta v proizvodni proces vključili novo
linijo za obdelavo specialnih
jekel, ki nam bo omogočila
izdelavo materialov z visoko
dodano vrednostjo za najzahtevnejše kupce iz naftne
in plinske industrije.« Naložba je vredna kar 31 milijonov evrov, podobno velika
pa bo tudi naložba v peč
AOD, ki jo bodo v proizvodnjo vključili v začetku prihodnjega leta.

V JEKO-IN si prizadevajo, da bi se več občanov odločilo za ogrevanje z zemeljskim plinom.
Poudarjajo, da je to najbolj ekološki in okolju prijazen vir energije.

Potem ko je dejavnost oskrbe s toploto v občini Jesenice lani prevzel koncesionar
ENOS OTE, so v JEKO-IN
ukinili sektor oskrbe s toploto. Kljub temu pa se v javnem komunalnem podjetju
še naprej ukvarjajo z energetiko, saj ostajajo sistemski
operater distribucijskega
omrežja ter prodajalec zemeljskega plina v občini Jesenice. Zemeljski plin so na
Jesenicah najprej začeli
uporabljati v tedanji Železarni Jesenice, in sicer že
leta 1978, kasneje pa so
zgradili plinovod tudi po
drugih delih občine.
Kot je povedal vodja Energetike v JEKO-IN Roman Ambrožič, je danes v občini registriranih okrog 1100 plinomerov, od tega je 1019
gospodinjskih odjemalcev
in 59 negospodinjskih, to je
podjetij, ustanov ... "Smo distributer in v 65 do 70 odstotkih tudi dobavitelj zemeljskega plina," je povedal
Ambrožič ter dodal, da si
prizadevajo, da bi se odje-

malci v občini odločali za
lokalnega dobavitelja, torej
JEKO-IN. Konkurenca na
področju dobave zemeljskega plina se je v zadnjih letih
močno povečala, a v JEKO-IN poudarjajo, da primerjalnik stroškov oskrbe z zemeljskim plinom kaže, da
so prav oni najugodnejši
dobavitelj. "Zemeljski plin
velja za najbolj ekološki,
okolju prijazen vir energije,
saj ima v primerjavi z drugimi energenti manj izpustov
ogljikovega dioksida in pra-

šnih delcev. Sama priključitev je brezplačna, občani
morajo plačati le komunalni
prispevek Občini Jesenice,"
je dejal Ambrožič.
Medtem ko v centru Jesenic
prednostni vir ogrevanja
ostaja vročevod, pa se je v
drugih delih občine mogoče
odločiti za zemeljski plin, saj
je s plinovodom opremljen
večji del občine: Hrušica,
Slovenski Javornik, Koroška
Bela, Blejska Dobrava, Lipce,
Kočna, Podmežakla. Na Cesti 1. maja se z zemeljskim

Za večjo promocijo uporabe zemeljskega plina so v JEKOIN kupili tudi dve službeni vozili na stisnjen zemeljski plin.

www.oknamba.si
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Projekt stenskih poslikav

Tudi avta na zemeljski plin
Urša Peternel

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

%

uspelo povprečno ceno izdelka povišati za sedem odstotkov. Tako so kljub nižjim količinam dosegli višjo
dodano vrednost, je vendarle zadovoljen Jasnič. Glavni
proizvodni program ostaja
nerjavna debela pločevina,
glavni trg Evropa, prodaja
raste na ameriškem trgu,
usmerjajo se tudi v Azijo.
Tržno nišo iščejo zlasti v segmentu specialnih vrst jekel. Lani so tako razvili nove
nikljeve zlitine, ki jih bodo
letos intenzivno tržili, hkrati
pa na ta način vstopali v viš-

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085
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V jeseniškem Acroniju bodo
po napovedi direktorja Blaža
Jasniča že letos potrebovali
vsaj petdeset novih sodelavcev, zlasti metalurgov. »Obstaja pa velika vrzel med šolskim sistemom oziroma
razpisanimi programi in
dejansko potrebo po poklicih v industriji, zato se zavedamo, da jih bo težko dobiti,« je opozoril Jasnič. V
Acroniju, kjer je ta čas okrog
1120 zaposlenih, vsako leto
razpišejo deset štipendij, do

leta 2020 pa bodo vsako leto
število štipendij podvojili;
ne nazadnje se bo v naslednjih nekaj letih upokojilo
kar dvesto sodelavcev.
Sicer pa so v podjetju lani
poslovali uspešno, in to
kljub padcu cen niklja in posledično znižanju cen izdelkov in upadu naročil. Številke o poslovanju sicer še niso
znane, je pa direktor povedal, da je bila proizvodnja
sicer za okrog šest odstotkov
manjša kot leto prej, prodaja
pa nižja za okrog deset odstotkov, a obenem jim je

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488
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Urša Peternel

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

V jeseniškem Acroniju za letos napovedujejo kar petdeset novih delovnih mest, potrebovali bodo
zlasti metalurge. Sredi leta bo zaživela še ena, kar 30 milijonov evrov vredna naložba v novo linijo za
obdelavo specialnih jekel.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

plinom ogrevata tudi že dva
večstanovanjska objekta.
Med večjimi negospodinjskimi uporabniki pa je denimo
podjetje Plastkom, ki zemeljski plin uporablja za taljenje
voska iz sveč.
Za večjo promocijo uporabe
zemeljskega plina so v JEKO-In pred dobrima dvema
letoma kupili tudi dve službeni vozili na stisnjen zemeljski plin. V prihodnje naj
bi jih kupili še več. Kot je poudaril Roman Ambrožič, je
polnjenje goriva preprosto
kot pri navadnem ali dizelskem avtomobilu, polnilnica
se nahaja pri podjetju ENOS.
»S prvim avtomobilom smo
do 1. januarja letos prevozili
približno 39 tisoč kilometrov, z drugim pa okoli 20
tisoč kilometrov. Poraba prvega avtomobila znaša približno 7 kg/100 km za mestno
vožnjo in približno 6,1
kg/100 km pri vožnji zunaj
mesta. Poraba je torej primerljiva s porabo bencinskega motorja, vožnja pa je cenejša, saj je cena stisnjenega
zemeljskega plina nižja, znaša 0,9 evra za kilogram."

Mladinski svet Jesenice je na Občino Jesenice naslovil pobudo, da bi letos FeSteelVal, dogodek, ki ga bodo organizirali že
tretjič, razširili s projektom stenskih poslikav. V kabinetu župana je o tem potekal sestanek, kjer so predstavniki Mladinskega sveta idejo predstavili in se s predstavniki Občine Jesenice dogovorili, na kakšen način bi jo lahko najlažje izpeljali.
"Občina Jesenice idejo vsekakor podpira, saj bodo na ta način
lahko polepšane določene lokacije oziroma objekti v občinski
lasti," je dejal župan Tomaž Tom Mencinger.

Ulična vadba v Podmežakli
V Športnem parku Podmežakla bo kmalu na voljo poligon
za vadbo, imenovano streetworkout (ulična vadba). Naprave sestavljajo v podjetju Acroni, lokacijo pa je brezplačno
zagotovila Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom za
šport Jesenice. Vadba bo tako kmalu še ena dodatna ponudba Športnega parka Podmežakla.

GOTOVINSKI
KREDITI
od 200 EUR
do 1000 EUR

Posojila ponujamo vsem UPOKOJENCEM
in vsem ZAPOSLENIM
(tudi zaposlenim za določen čas).
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jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice, št. 2/letnik XI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 10, ki je izšel 5. februarja 2016.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
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tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice

Odgovori na pobude
Urša Peternel
Čiščenje odtokov na cesti
Občinski svetnik Boštjan
Žigon je občinske službe
prosil, da pozovejo Direkcijo
RS za ceste k čiščenju odtokov na državni cesti Javornik–Koroška Bela (Kidričeva
cesta v smeri Koroške Bele)
in cesti, ki vodi mimo podjetja ASP v smeri Lipc. Odtoki
so namreč že več let zamašeni.
Odgovor so pripravili v
Komunalni direkciji: "Dne
22. 12. 2015 smo v zvezi s
podano pobudo prejeli
odgovor DRSI, da so čiščenje jaškov na cesti R2 452,
odsek 368 Hrušica–Javornik
od krožnega krožišča do križišča na Javorniku, in na
cesti R3 634, odsek 1104
Javornik–Gorje od križišča
na Javorniku do Savskega
mostu, uvrstili v program
letnih vzdrževalnih del za
leto 2016. Dela bodo izvedli
po končani zimski službi."

Okrasitev mesta
Občinska svetnica Elvira
Garibović je pohvalila trud
sodelujočih pri prednovoletnem dogajanju v mestu.
Zaveda se tudi truda, da bi
bila okrasitev mesta bolj
bogata, pa je žal za to zmanjkalo denarja. "Čeprav se
vidi, da se veliko da narediti
tudi brez velikih sredstev, pa

predlagam, da se za naslednje leto vseeno nameni
malo več sredstev za okrasitev Jesenic. Te so vedno lepše in bi bilo lepo videti, da bi
bile malo bolj čarobne tudi v
tem času."
Iz kabineta župana so ji
odgovorili, da bodo pri pripravi predloga proračuna
občine Jesenice za prihodnje leto v okviru danih
finančnih možnosti poskušali zagotoviti tudi dodatna
sredstva za okrasitev mesta.

Čezcestni transparenti
Elvira Garibović je dala tudi
pobudo glede oglaševalskih
transparentov nad cestami.
"Želeli bi si oglaševalskih
transparentov, ki sicer, kot
nam je bilo obrazloženo, ne
smejo viseti nad državnimi
cestami, vendar pa je v naši
občini kar nekaj stranskih,
zelo gosto poseljenih območij in cest, kjer bi lahko imeli
cestne transparente, ki bi
opozarjali in vabili na večje
prireditve v naši občini.
Območja, ki se nam zdijo primerna, so na primer: Tomšičeva (pri Gimnaziji), rondo
pri Stari Savi, Tavčarjeva ulica (uvoz iz smeri Integrala),
cesta v Rovte (pri Zdravstvenem domu), Hrušica. Poleg
tega, da bi s tovrstnim oglaševanjem pomagali organizatorjem, bi na Jesenice pripeljali tudi obiskovalce od drugod," je predlagala.

Na Komunalni direkciji so
ji odgovorili: "O možnostih
in načinu oglaševanja s čezcestnimi transparenti smo
že razmišljali, podane pa so
bile tudi pobude s strani
članov občinskega sveta.
Strinjamo se, da je postavitev tovrstnih objektov
mogoče bolj enostavna ob
občinskih cestah, vendar pa
je zaradi višine finančnega
vložka in vidnosti po našem
mnenju najbolj smiselna
postavitev na državni cesti
skozi mesto Jesenice. Postavitev konstrukcije je možna, vendar je treba pridobiti
potrebna soglasja s strani
upravljavca ceste in lastnika
zemljišča (DRSI ter lastnikov zemljišč ob cesti, v kolikor to ni Republika Slovenija). Možnost oglaševanja s
čezcestnimi transparenti na
tem delu bomo tako vključili v nov javni razpis za pridobitev izvajalca oglaševanja in plakatiranja. Razpis bo
predvidoma izveden v
2016, lokacije pa bodo predlagali prijavitelji sami, saj
bodo tudi morali zagotoviti
sredstva za postavitev konstrukcije."

Hotel Pošta
Občinski svetnik Žiga Pretnar je dal pobudo v zvezi z
zapuščeno stavbo Hotela
Pošta. Predlagal je, naj na
občini Jesenice pripravijo
skupen sestanek med Obči-

Kako onesnažena je
zelenjava z vrtov
Urša Peternel
Na decembrski seji občinskega sveta je občinski svetnik Boštjan Žigon dal pobudo, naj na Slovenskem
Javorniku in Koroški Beli
opravijo meritve vsebnosti
težkih kovin v vrtninah, saj
domačine zanima, ali je
zelenjavo z vrta varno jesti
ali ne.
Alenka Markun iz družbe
Marbo Okolje Lesce, ki je za
Občino Jesenice vodila pripravo Akcijskega programa
varstva okolja za leto 2015,
je pojasnila, da je Občina
Jesenice že leta 2006 financirala raziskavo, kakšne so
posledice onesnaževanja
zraka iz Acronija za vrtnine.
"Vzeli smo vzorce zemlje na
različnih lokacijah na vrtovih ter vzorce solate in zelja
in jih primerjali z vzorci
zelenjave iz treh trgovin.
Ugotovili smo, da sta solata
in zelje, ki rasteta na vrtovih, bistveno bolj onesnažena, saj v vrtninah iz trgovin
skoraj nismo našli vsebnosti
kovin. Pri vzorcih z vrtov pa
so bile določene vrednosti
presežene glede na priporo-

čene vrednosti, a se je izkazalo, da vrtnine težkih kovin
ne črpajo preko korenin,
ampak je vsebnost težkih
kovin posledica tega, kar
pade iz zraka na zelenjavo.
Pri zelju tako notranji listi
niso bili onesnaženi, zuna-

sl/pomembni-projekti/
item/140. Takrat so v družbi Marbo priporočili, naj
družba Acroni izdela
model širjenja emisij prašnih in drugih nevarnih
snovi, tako da bi se lahko
ugotovilo, kje glede na

Meritve onesnaženosti tal in vrtnin s težkimi
kovinami iz leta 2006 so pokazale, da sta bila
endivija in zelje na Jesenicah najbolj
onesnažena s kromom, saj je bila koncentracija
presežena na več merilnih mestih. Najbolj
onesnažena endivija je bila na merilnem mestu
Kidričeva 47 (Šoberl), kjer so bile presežene
vrednosti za svinec, kadmij, krom in molibden.
So pa rezultati pokazali, da so vrtnine
onesnažene zaradi težkih kovin iz zraka, in ne z
absorbcijo težkih kovin iz tal.
nji pa zelo," je povedala
Markunova. Eksplicitnega
odgovora, ali je takšno zelenjavo varno uživati, pa ni
dala.
Povzetek poročila je sicer
objavljen na spletni strani
Občine Jesenice na povezavi http://www.jesenice.si/

veter lahko pričakujejo največjo koncentracijo teh
snovi. Obenem naj bi analizirali tudi tla na Belškem
polju, ki se uporablja kot
pašnik, zaradi nevarnosti
povišanih koncentracij cinka v mesu govedi, ki se tam
pase.

no Jesenice, lastniki zapuščene stavbe Hotel Pošta oziroma njihovim predstavnikom ali njihovimi predstavniki, najbližjimi sosedi –
družino Morič, predstavniki
Krajevne skupnosti Plavž ter
njim – in tako s skupnimi
močmi dorečejo rešitev glede stavbe, ki bo v korist vseh
in bo preprečila nastajanje
še večje škode na sosednjem
objektu ter pojav podgan in
ostalih škodljivcev v sosednjem objektu.
Iz oddelka za okolje in prostor na Občini Jesenice so
odgovorili, da se na občini
zavedajo problematike
zapuščene stavbe Hotel
Pošta. Zato so na osnovi
prejetega dopisa Krajevne
skupnosti Plavž, v katerem
je bila izpostavljena problematika omenjene stavbe,
ter na osnovi ogleda solastnike septembra lani obvestili o stanju stavbe, ki je
zaradi dotrajanosti potencialno nevarna za mimoidoče. Poleg tega je v okolici
stavbe prišlo do porasta
miši in podgan, saj prihaja
do puščanja ostankov hrane
v objektu z namenom hranjena potepuških mačk.
"Glede na navedeno je
Občina Jesenice solastnike
omenjene stavbe zaprosila,
da v določenem roku izvedejo ustrezne ukrepe za
preprečitev dostopa glodavcem v navedeno stavbo ozi-

roma da izvedejo ukrep za
odstranitev glodavcev iz
stavbe in njene okolice.
Obenem smo jih prosili, da
z namenom preprečitve
nastanka škodnega primera
zaradi dotrajanosti stavbe
izvedejo ustrezno zaščito
okolice stavbe ali stavbo
sanirajo. Ker Občina Jesenice ni prejela nobene povratne informacije, da so
solastniki v določenem
roku pristopili k izvedbi
navedenih ukrepov, je obvestila Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica o navedeni
problematiki. Medobčinski
inšpektorat in redarstvo
občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica
je že obvestil pristojno sanitarno inšpekcijo, ki je odredila izredno deratizacijo, in
gradbeno inšpekcijo zaradi
nevarnega objekta. Po razpoložljivih informacijah je
bila deratizacija že izvedena, solastniki pa bodo tudi
fizično s konkretnimi posegi (z zaščitnimi letvami)
onemogočili odlaganje
ostankov hrane v notranjost
stavbe, prav tako naj bi bili
najnevarnejši detajli na
stavbi že odstranjeni oziroma sanirani. Solastniki pa
tudi razmišljajo o postavitvi
ograje ob stavbi z namenom preprečitve dostopa do
stavbe in s tem preprečitve

nastanka morebitnega škodnega dogodka.
Kljub vsemu navedenemu
bo Občina Jesenice upoštevala podano pobudo in sklicala sestanek, na katerega
bo poleg predlaganih oseb
vabila tudi Medobčinski
inšpektorat in redarstvo
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica," so
pojasnili.

Kamere
Občinska svetnica Simona
Štravs je predlaga Občini
Jesenice, naj na povezovalni
most na Hrenovci postavijo
kakšno kamero, saj so naprave za invalide, ki sicer zelo
veliko stanejo, zelo hitro
uničene.
Iz občinske uprave so ji
odgovorili: "Kot ugotavljamo
že do sedaj, se stopnja vandalizma na določenem območju ali na objektih bistveno
zmanjša, če so nameščene
video kamere oziroma dobro
vidna opozorila o videonadzoru območja (na primer
kolesarnice, funkcionalno
zemljišče ob Kulturnem
domu na Hrušici ...). V letu
2016 sredstva na vzpostavitev videonadzora na mostu
na Hrenovici sicer niso planirana, jih bomo pa skušali
zagotoviti vsaj v proračunu
2017, potem ko bomo novozgrajeni povezovalni most v
letu 2016 tudi prevzeli, če bi
se za to pokazala potreba.

Poročilo o varstvu okolja
Urša Peternel
Na decembrski seji občinskega sveta so se občinski
svetniki seznanili z drugim
poročilom o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2015. Predstavil
jim ga je vodja oddelka za
okolje in prostor na Občini
Jesenice Matej Smukavec.
Povedal je, da so bili v lanskem letu izdelani kazalniki
okolja, ki so jih primerjali s
kazalniki iz preteklih let,
kazalniki sosednjih občin in
z državnim povprečjem. Pri
nekaterih kazalnikih je jeseniška občina boljša od povprečja, denimo pri porabi
pitne vode v gospodinjstvih,
ki je za trideset odstotkov
nižja od državnega povprečja. Zmanjšuje se število greznic in jih nadomešča z
malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Delež
azbestnih vodovodov se ni
zmanjšal, povečuje se količina ločeno zbranih odpadkov, ki pa je še vedno manjša od slovenskega povprečja.
Narašča število gospodinjstev, priključenih na vročevod in plinovod, kar pomeni, da se zmanjšuje delež
individualnih kurišč, kar bo
pozitivno vplivalo na kako-

vost zraka. Slabši pa so bili
rezultati pri vrednostih iztoka iz centralne čistilne naprave, pri čemer je Smukavec
poudaril, da se bo po nedavni dograditvi čistilne naprave stanje izboljšalo.
Smukavec je tudi povedal, da
je bilo v letu 2015 izdelano
poročilo o stanju okolja od
leta 2010 do 2014. Iz poročila izhaja, da ima največji
vpliv na okolje v občini industrija, ki je vir emisij snovi v
zrak in posledično tudi onesnaženja tal. Okolje pa dodatno obremenjuje še promet.
Viri onesnaževanja in podatki o emisijah v okolje so dostopni v katastru onesnaževalcev, ki je spletna aplikacija
na spletnem naslovi GIS
Občina Jesenice.
Glede snovnega in masnega
onesnaževanja je Smukavec
povedal, da morajo zavezanci letno izvajati obratovalni
monitoring in v letu 2014 je
prišlo do dveh čezmernih
obremenjevanj. Pri Enosu
Energetiki so na kotlovnici
Bela izmerili preseženo mejno vrednost za sulfit, pri
JEKO-IN pa na iztoku iz centralne čistilne naprave presežene vrednosti za neraztopljene snovi, amonijev dušik,
celotni fosfor in dušik ...

Lani septembra so opravili
tudi meritve onesnaženosti
tal. Izvajajo jih vsakih pet
let, vzeli pa so vzorce na
dvanajstih lokacijah in analizirali prisotnost težkih
kovin. Izsledki so pokazali,
da so tla na Jesenicah onesnažena bolj, kot je povprečje v Sloveniji. Glavni vzrok
onesnaženja tal naj bi bil
promet (visoke vrednosti
svinca, cinka in kadmija v
tleh), drugi pa obratovanje
Acronija (visoko izmerjene
koncentracije bakra, svinca,
cinka, kroma in niklja v
tleh).
V letu 2015 so izvedli tudi
delavnice za osnovnošolce z
naslovom Kako in zakaj
ločujemo odpadke in Kaj je
hrup in kako škoduje mojemu zdravju. Za občane pa
so pripravili predavanje o
uporabi lesne biomase za
ogrevanje s čim manj emisijami snovi v zrak.
V letu 2016 bodo opravili
meritve obremenjenosti s
hrupom na desetih mestih v
občini in še v bližini predora
Karavanke, tako da bodo
imeli na voljo podatke za
primerjavo z morebitnim
povečanim hrupom ob
bodoči dograditvi druge predorske cevi.
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Javna dražba
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v
lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19. 11. 2015, objavlja

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s
stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji
Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19. 11. 2015, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Številka: 478-56/2015
Datum: 5. 2. 2016

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE
DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE:
Nepremičnina s parc. št. 1534/10, v izmeri 584 m2,
k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 32010), ID znak 21761534/10-0, ki predstavlja stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Blejska Dobrava
1, 4273 Blejska Dobrava, številka stavbe 180, skupna
neto tlorisna površina stavbe 567,05 m2. Stanovanjska stavba Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava,
spada v energetski razred D - 104kWh/m2a (Energetska izkaznica stavbe, št. 2015-212-216-19226, z
dne 7. 5. 2015, ki velja do 6. 5. 2025). V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava leži v območju J4/IG2, osnovna namenska raba:
območje proizvodnih dejavnosti; podrobna namenska raba: gospodarske cone. Nepremičnina leži v
naselju Blejska Dobrava, natančneje med avtocesto
Hrušica–Vrba, izvoz Lipce, in železniško progo Jesenice–Nova Gorica, v neposredni bližini prodajno-servisnega centra vozil Citroën. Mimo predmetne
nepremičnine (neposredno ob parcelni meji) je
predvidena gradnja obvozne ceste Lipce, za potrebe
gospodarske cone Črna vas - Blejska Dobrava, skladno z gradbenim dovoljenjem, št. 351-32/2015-20,
izdanim dne 4. 12. 2015. Nepremičnina s parc. št.
1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava je na podlagi
Pogodbe o najemu objekta »Blejska Dobrava 1« s
pripadajočim zemljiščem, opr. št.: SV 421/12, oddana
v najem za določen čas, do 26. 10. 2017. Najugodnejši dražitelj bo kot najemodajalec vstopil v omenjeno
najemno razmerje.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA
VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1534/10 k.o.
2176 – Blejska Dobrava znaša 201.450,00 EUR (dvesto en tisoč štiristo petdeset EUR 00/100).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za
100,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30
dneh od izstavitve računa s strani prodajalke – Občine Jesenice, ki ga bo izstavila na podlagi prodajne
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih
strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v
zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v
celoti prispe na račun prodajalke.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 24. 2. 2016 ob 14. uri
v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno 22. 2. 2016 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 –
Blejska Dobrava, v višini 20.145,00 EUR (dvajset tisoč
sto petinštirideset EUR, 00/100), (10% izklicne cene),
na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki
Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 754002001004-47800415 s pripisom »varščina za javno
dražbo – nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176
– Blejska Dobrava«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava se prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od
pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega
posla (notarska overitev podpisa prodajalke) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in
vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa,
i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 23. 2. 2016 na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici s pripisom ˝NE ODPIRAJ,
JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne dražbe:
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno
številko TRR-računa za primer vračila varščine,
- potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je
razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za

pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec ali tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),
- dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15
dni od datuma objave razpisa:
- da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba
ali s.p.;
- da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je
dražitelj fizična oseba;
Tujec ali tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti
potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi ,
enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, s.p. in pravne osebe;
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ni
v postopku poravnave, stečaja ali likvidacije (pravna oseba) ali v postopku osebnega stečaja (fizična
oseba);
- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.).
Tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti potrdila, ki
jih izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe in s.p. . V kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima dražitelj
odprtih več računov pri različnih bankah, mora
predložiti potrdila vseh bank;
- potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani
držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci in tuje
pravne osebe);
- izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe (glej točko IX.);
- morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila jav
no dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v
zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne
dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči
takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi
ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost
predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, ter z njimi povezane
osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na vpogled ter
podatke o davčni številki oz. ID-številki za DDV in
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma, če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša
cene, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj
po izklicni ceni, za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine
Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS, št.
34/2011 in spremembe).
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine in za ogled predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in
sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 22. 2. 2016.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega
razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/
javna-narocila-razpisi-objave).

Številka: 478-4/2015
Datum: 5. 2. 2016

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

www.jesenices.si

stitucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),
- dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15
dni od datuma objave razpisa:
- da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba
ali s.p.;
- da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je
dražitelj fizična oseba;
Tujec ali tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti
potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi ,
enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, s.p. in pravne osebe;
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ni
v postopku poravnave, stečaja ali likvidacije (pravna oseba) ali v postopku osebnega stečaja (fizična
oseba);
- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.).
Tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti potrdila, ki
jih izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe in s.p. . V kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima dražitelj
odprtih več računov pri različnih bankah, mora
predložiti potrdila vseh bank;
- potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani
držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci in tuje
pravne osebe);
- izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe (glej točko IX.);
- morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila jav
no dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v
zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne
dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči
takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelji na javni dražbi
ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost
predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, ter z njimi povezane
osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na vpogled ter
podatke o davčni številki oz. ID-številki za DDV in
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša
cene, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj
po izklicni ceni, za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine
Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št.
34/2011 in spremembe).
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04)
5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do vključno 22. 2. 2016.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega
razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/
javna-narocila-razpisi-objave).
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I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE
DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE:
- nepremičnina/zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178
– Koroška Bela (ID 5306223), ID znak 2178-251/1-0,
v izmeri 1.260 m2.
Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine
Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013), se nepremičnina
nahaja znotraj območja poselitve v območju ZD –
druge urejene zelene površine (osnovna namenska
raba: območja zelenih površin, podrobna namenska
raba: druge urejene zelene površine). Preko zemljišča poteka obstoječ kanalizacijski vod, zato si bo
prodajalka-Občina Jesenice zadržala trajno brezplačno služnostno pravico vzdrževanja. Predmetna
nepremičnina/zemljišče leži ob potoku Bela in nima
zagotovljenega dostopa z javne občinske ceste. V
skladu z 22. členom Zakona o vodah (Ur. list RS, št.
67/2002 in spr.) je država predkupni upravičenec pri
nakupu vodnega in priobalnega zemljišče, vendar
smo z Agencije RS za okolje, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, prejeli izjavo, da predkupne pravice država ne bo uveljavljala.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA
VIŠANJA
Izklicna cena za zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178
– Koroška Bela (ID 5306223) znaša 6.993,00 EUR (z
besedo: šest tisoč devetsto triindevetdeset EUR,
00/100). V izhodiščno ceno ni vključen 2% davek na
promet nepremičnin, ki bremeni najugodnejšega
dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za
100,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30
dneh od izstavitve računa s strani prodajalke, ki ga
bo izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bis
tvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine
bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe
na račun prodajalke.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 24. 2. 2016 ob 15. uri
v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta že
lezarjev 6, Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE
Najkasneje do vključno 22. 2. 2016 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnin/zemljišča s parc. št. 251/1
k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223), v višini 699,30
EUR (z besedo: šeststo devetindevetdeset EUR
30/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 754002001004-47856016 s pripisom »varščina za javno
dražbo – zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela
(ID 5306223), se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalke) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK-predloga, preslikava listine, sodna taksa i. d.) plača kupec. Stroške za
vpis služnostne pravice vzdrževanja za obstoječ kanalizacijski vod plača Občina Jesenice.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v sloven
skem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 23. 2. 2016 na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici s pripisom ˝NE ODPIRAJ,
JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne dražbe:
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR-računa za primer vračila varščine,
- potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je
razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za
pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec ali tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izda in-
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Kultura
Svetloba in barve
Toskane
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah so
letošnjo sezono razstav odprli s slikarsko
razstavo Žive Agrež.

V razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah tudi letos nadaljujejo s pestrim izborom
razstav različnih umetnostnih zvrsti, na katerih se
predstavljajo domači in gostujoči likovniki, program pa
zajema tudi tri fotografske
razstave.

no ukvarja od leta 2004
naprej.
V tem času je ustvarila več
kot tristo platen, med katerimi izstopajo cikli slik Toskane, Istre, reke Krke in Zgodbe valov. Kot je o avtorici
zapisal akademski slikar in
likovni pedagog Miran Erič,
so njene slike prežete z
občutljivostjo za svetlobo in

V likovnem salonu Dolik je do 16. februarja na ogled
likovna razstava Žive Agrež.
Na prvi razstavi letošnjega
leta, ki so jo odprli 22. januarja, gostijo slikarko Živo
Agrež iz Ljubljane. Avtorica
se predstavlja z izborom slik
z naslovom Svetloba in barve Toskane, sicer pa je znana ne le kot slikarka, temveč
tudi kot novinarka na Radiu
Slovenija in več časopisov, s
slikarstvom pa se intenziv-

Odprta produkcija mladih igralcev jeseniškega gledališča je osupnila gledalce.
Tjaša Sterle Polak
Odprta produkcija gledališke šole Gledališča Toneta
Čufarja Samo biti je polno
dvorano v petek, 22. januarja, pustila brez besed. Mladi
igralci, stari od 16 do 21 let,
so se na odru izkazali za
neverjetne slikarje svojih
čustev, ki so marsikakšnemu gledalcu, starejšemu od
30 let, dali misliti, da je lahko srečen, da sta najstništvo
in dvajseta že za njim. Ljubezen, hrepenenje, jeza,
strah, žalost, razočaranje,
nemoč ¼ Zala Konda, Manca Kobentar, Manca Golja,
Manca Ropret, Vanesa Studen, Ilvana Karupovič, Amila Paunović, Gašper Stojc,
Gašper Pogačnik, Armin
Čulić, Rožle Cuznar in Philip Sodja so na odru govorili
in prikazali vsa tista močna
čustva, ki jih prav oni najbolj intenzivno občutijo in
(ne) razumejo.
Mentor, diplomant AGRFT
Vid Klemenc se je procesa,
ki je pripeljal do odprte produkcije Samo biti, lotil na

neklasičen način. Dva meseca so spoznavali odrske tehnike, imeli fizično in govorno ogrevanje, gostili so Metko Majer, Borisa Ostana,
Klemena Janežiča ¼ »Zadnji mesec pa smo začeli z
improviziranimi prizori iz
vsakdanjega življenja. Dobili so okvir zgodbe, vse, kar
se je zgodilo znotraj prizora,
pa je popolnoma njihova
improvizacija, ki je skozi
piljenje postala fiksen prizor,« je pojasnil Vid Klemenc.
Čeprav v obdobju najbolj
intenzivne pubertete, ko so
obveznosti mladim nekaj
tako neokusnega kot brokoli
majhnim otrokom, so se vaj
redno udeleževali in se trudili, kako mladoletniške
impulze pretvoriti v igralsko
kreativnost. »Največji problem, s katerim se je in se še
ubada kar večina igralcev, je
glasnost. Ker je bila rdeča
nit produkcije resničnost
dogajanja, ki je edini najbolj
pomemben princip iskrene
in pristne odrske igre, je
bilo igralce strah, da bodo z

Mladi igralci so na odru odlično govorili o tistem, kar
najbolj (ne) razumejo: čustvih. / Foto: Klemen Košir
glasnostjo izgubili to pristnost,« je pojasnil Klemenc,
ki je na vajah zato posledično pogosto vpil: »Glasneje!«
Aplavz, ki je kar trajal in trajal, je potrdil, da so glasovi

barve izbranega trenutka.
Doslej je Živa Agrež pripravila 35 samostojnih razstav po različnih slovenskih mestih. Na odprtju sta
v kulturnem programu
nastopili učenki Glasbene
šole Jesenice Sara Sedovšek in Lara Reš. Razstavljena dela bodo na ogled do
16. februarja.

Fotografska razstava Sandija Novaka
V fotogaleriji v avli Gledališča Toneta Čufarja Jesenice drevi
ob 19. uri odpirajo fotografsko razstavo mojstra fotografije
in odličnika Mednarodne fotografske zveze (EFIAP) Sandija
Novaka, člana Fotografskega društva Jesenice. Razstava
nosi naslov Na ulicah Amsterdama in Münchna.

Foto: Klemen Klemenc

Andraž Sodja

Samo biti

Po uspešni predstavi so se člani gledališke šole zahvalili svojemu mentorju, mu priznali,
da so trije meseci prehitro minili, in ga prosili, da skupaj ustvarijo še kakšno igro.

mladih igralcev prodrli vse
do zadnje vrste. Gledalci so
bili ganjeni, mentor odrskih
»zelencev« pa tudi. »Če
potegnem črto pod te tri
mesece, moram priznati, da
je to ena najlepših, če ne
najlepša izkušnja v mojem
življenju do sedaj. Opazovati in spremljati, kako so se
skozi vaje igralsko in osebnostno razvijali, kako so se
povezali kot skupina, kako
so spletali nova prijateljstva,
kako so se počasi začeli
odpirati in zaupati drug drugemu in odrskim deskam ...
Predvsem pa me je popolnoma prevzela njihova hvaležnost, da so imeli in bodo še
imeli priložnost živeti v tej
čarobnosti, ki se ji reče gledališče,« je zaključil. Svojo
čustveno izpoved bodo (za
enkrat) ponovili 8. februarja
na dnevu odprtih vrat v Gledališču Toneta Čufarja in na
5. dramskem festivalu Gimnazije Jesenice.

Kultura za vsak čas
Na tradicionalni prireditvi, ki sta jo pripravili Zveza kulturnih društev Jesenice in območna izpostava
JSKD, so se predstavila najuspešnejša ljubiteljska društva lanskega leta.
Andraž Sodja
Ob izvrstnih dosežkih domače ljubiteljske kulture v lanskem letu, ko so jeseniški
kulturniki pogosto posegali
po najvišjih priznanjih, bi
pričakovali polno dvorano
Gledališča Toneta Čufarja, a
po že razširjeni jeseniški
navadi ni bilo tako. Kljub
temu so lahko obiskovalci
izkusili vse, kar ponuja
bogati jeseniški kulturni diapazon. Na oder so tako stopili pevci in pevke kulturnega
društva Vox Carniola, pevci
kvarteta Vintgar, otroške gle-

dališke skupine Gledališča
Toneta Čufarja, mladi dovški igralci igralske skupine
Dovški oder, folklorniki
Makedonskega kulturnega
društva Ilinden ter jeseniški
pesnik Jernej Kusterle, s
fotoprojekcijo pa so se predstavili tudi lanski dobitniki
zlatega znaka Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Fotografsko društvo Jesenice.
Večina nastopajočih je v lanskem letu dosegla izvrstne
dosežke na regionalnih ali
nacionalnih srečanjih ljubiteljskih kulturnih društev,
med njimi lahko izpostavi-

mo kulturno društvo Vox
Carniola, ki je prejelo zlato
priznanje in tri posebna priznanja za najbolj obetavno
zasedbo, najboljšo malo
zasedbo in najboljšo izvedbo
skladbe iz 19. stoletja, ter
igralec Ivan Berlot, ki je prejel nagrado za najboljšo
moško vlogo na 18. Festivalu
gorenjskih komedijantov.
Državni status sta s kakovostnim delom dosegli tudi
obe mladi gledališki skupini,
z Jesenic in Dovjega, uspehe
pa so ljubiteljski kulturniki
dosegali tudi na regijskih
srečanjih. Kot je povedala

Petra Ravnihar, vodja jeseniške območne izpostave Javnega sklada za kulturne
dejavnosti, je to, da si v tem
času še vzamejo čas za kulturno udejstvovanje, pravi
čudež: »Ne gre le za druženje, saj se trudijo biti čimbolj kakovostni, ljubiteljska
kultura po kakovosti meji že
na profesionalno, edino plačilo zanjo pa je aplavz in
pohvala in vsake toliko kakšno priznanje.« Kot je še
dodal organizator prireditve
Kultura za vsak čas, predsednik zveze kulturnih društev
Jesenice Miloš Možina, bi

Folklorniki Makedonskega kulturnega društva Ilinden na
kulturnem večeru Kultura za vsak čas
morali biti občani ponosni
na dosežke jeseniških kulturnikov: »Morda bi si zaslužili več posluha tudi pri
financah, vsaj za najboljše
skupine. Najboljši imajo več

vaj, več nastopov in posledično več stroškov. Pomembno
je, da se ljudje zavedo pomena kulture in ljubiteljske
kulture pri ohranjanju ljudske tradicije.
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Šport

Talent se hitro vidi

Članice na visokem
tretjem mestu

Namizni tenis spet vse bolj dobiva veljavo med jeseniškimi športi. Za mlade nadobudneže v
Namiznoteniškem klubu Jesenice skrbi petdesetletni Jeseničan Jaka Veber.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc
Kakšni so bili vaši začetki v
namiznem tenisu?
"V stik z namiznim tenisom
sem prišel preko očeta. V tistem času smo živeli na Murovi, kjer je bil šport številka
ena prav namizni tenis.
Moji začetki so bili doma,
na kuhinjski mizi, prvi
»uspeh« je bil razbit radio.
Trenirati v klubu sem začel
v četrtem razredu, kar za tiste čase ni bilo prepozno."
Še kakšen šport prej?
"Tri tedne sem vzporedno z
namiznim tenisom treniral
judo. Namiznoteniški trener me je hitro postavil pred
dejstvo: namizni tenis ali
judo. Odločil sem se za namizni tenis."
Nastopali ste v času bivše države in bili uspešni v mlajših kategorijah.
"Ponosen sem na to, da
imam z Zoranom Primorcem (odličen hrvaški igralec,
z medaljami z vseh velikih
tekmovanj, o. p.) skupni rezultat v zmagah 2 : 1 v svojo
korist. Obe zmagi sem dobil
na tekmah, Primorac me je
premagal na pripravah.
Uspeh, ki bi ga postavil na
prvo mesto, sem dosegel v
Zagrebu, na odprtem prvenstvu za mlajše pionirje sem
se uvrstil od petega do osmega mesta. V tistem času je
Jugoslavija imela namizni tenis visoko rangiran, s številnimi igralci v vseh kategorijah."
Hitro ste prenehali z aktivnim igranjem. Zakaj?
"V sedmem razredu sem
končal sezono kot tretji v Sloveniji. Igralca, ki sta bila pred
menoj, sta s koncem sezone
prešla v višjo kategorijo. Moj
minus je bil zagotovo ta, da
na Jesenicah ni bilo dovolj

Za žensko člansko ekipo v
postavi Anja Krmelj, Tjaša
Kelih, Tamara Pezič, s pomočjo Mojce Smolej in Barbare Jančič, ki nastopajo v 2.
Slovenski namiznoteniški
ligi, je dober jesenski del.
Trenutno so na visokem tretjem mestu. V Radovljiški
ligi nastopa ženska ekipa
(Barbara Jančič, Mojca Smolej, Špela Smolej Milat) in je
prvi del končala na prvem
mestu. V Gorenjski ligi barve Jesenic zastopata Jaka Ve-

možnosti za trening. Čez poletje se je zelo malo treniralo
in v septembru se je takoj videlo, da sem v zaostanku. To
smo poizkušali popraviti s
tem, da sem se nekaj mesecev vozil na treninge v Kranj,
a se žal to ni obneslo. V srednji šoli je bil namizni tenis
bolj zabava, po vrnitvi s služenja vojaškega roka, razen
kratkega obdobja v Avstriji,
pa sem šport z belo žogico za
obdobje dvajsetih let povsem
opustil."
Kako se spominjate igranja
v Avstriji?
"Igral sem na Koroškem, v
ligi na drugem nivoju. Eno
leto sem bil tudi posojen višje rangiranemu klubu v Koroško ligo z namenom, da bi
jim pomagal uvrstiti se v
avstrijsko zvezno ligo, a smo
bili »samo« drugi."
Pa vseeno ni šlo brez namiznega tenisa.
"V tistem času, ko sem imel
odmor, sem izgubil stik, kaj
se dogaja z namiznim tenisom na Jesenicah. Zanimivo,
da sem se za zelene mize vrnil po povabilu iz Avstrije.
Ob tem sem igral na sindikalnem prvenstvu, v Ljubljanski
rekreativni ligi in veselje do
namiznega tenisa se je spet
povrnilo. Kasneje me je pot
vodila v Gorenjsko ligo, ki je
zelo močna, in v jeseniško
rekreacijsko ligo. V teh dveh
ligah igram še danes."
Kdaj ste se vrnili v Namiznoteniški klub Jesenice?
"Ko je klub na novo zaživel,
me je na prvi občni zbor in
k sodelovanju povabila predsednica kluba Milana Krmelj. Ponudila mi je delo z
mladimi, kar sem z veseljem sprejel, saj je bila želja,
da namizni tenis na Jesenicah spet zaživi."

ber in Dragan Rikanovič.
Trenutno sta druga. V Veteranski Gorenjski ligi je ekipa v postavi Robert Babič,
Marjan Šavs in Milana Krmelj tretja. Člani imajo tudi
dve ekipi v Občinski rekreacijski ligi. Ženska ekipa deli
prvo mesto, moška ekipa pa
je četrta. Mladi trenirajo pod
vodstvom Jake Vebra in so
se v decembru pomerili
med seboj. Zmago je slavil
Nejc Plahuta pred Nano
Vukčevič. Sledijo Jaša Kecman Kordež, Denis Pezič,
Jan Jerkovič in Sara Pezič.

Dober zaključek
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so dobro zaključile redni del
v 1. Odbojkarski ligi. V zadnjih štirih tekmah so od možnih
dvanajstih točk »odnesle« polovični izkupiček. Doma so s
3:0 (19, 20, 18) premagale Alianso Šempeter, s 3:2 (-16, 23,
21, -17, 12) Kemo Puconci in izgubile z 2:3 (-10, -21, 20, 17,
-14) proti Vital Ljubljana. Na edinem gostovanju so izgubile
z ekipo Formis s 3:1 (18, 22, -14, 6). Prvi del so končale na
osmem mestu z 12 točkami, mesto za njimi je z 11 točkami
Kema Puconci. Zadnja je Aliansa Šempeter s 6 točkami. Izkupiček v rednem delu je pomemben, saj ekipe vse točke
prenesejo v zeleno skupino. Zadnja ekipa v zeleni skupine
se bo selila v drugo ligo, predzadnjo pa čakajo kvalifikacije.

Jaka Veber, trener v Namiznoteniškem klubu Jesenice
Vloga trenerja je povsem
drugačna od tiste igralske.
"S tem se popolnoma strinjam. Zame je bil največji
preskok ta, da so tisti časi,
ko sem sam začel, povsem
drugačni od današnjih časov. V tistem času nas je
zelo veliko treniralo. Danes
je pet udeležencev na treningu že lepa številka. Otroci trenirajo več športov na
enkrat, zraven pa imajo še
en kup dejavnosti. Na razpolago imamo le dva treninga
tedensko, kar je občutno
premalo."
Čemu dajete poudarek?
"V začetku je zelo pomembna motorika, nivo višje pa
ima pomembno vlogo tudi
glava. V enem prispevku sem
prebral, da je namizni tenis
tudi šahovska igra, s čimer se
popolnoma strinjam."
Sami svoje znanje prenašate
na najmlajše. Se med mladimi kaže talent za namizni
tenis?

"Pri nekaterih se hitro vidi
talent. So tudi taki, pri katerih se takoj opazi, da v tem
športu nimajo perspektive.
Največ je takih, ki so nekje
vmes. Do neke točke lahko
prideš s talentom ali s pridnostjo. Za visok nivo je potrebno oboje."

Judo turnir Pohorski bataljon 2016
V Slovenski Bistrici je z dobro udeležbo (184 tekmovalcev)
triintridesetih klubov iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Rusije in
Slovenije potekal judo turnir za pokal Pohorskega bataljona.
Jeseničani so se trikrat zavihteli na stopničke. V članski konkurenci je bil Tim Pahor drugi v kategoriji do 60 kg. Med
kadeti je Luka Ambrožič stopil na najvišjo stopničko v kategoriji do 55 kg, Janja Razingar pa je bila v kategoriji do 70 kg
druga. Kati Ambrožič je bila četrta (do 52 kg). Nuša Ambrožič (do 52 kg) in Mark Klinar (do 55 kg) sta bila peta.

Če zdaj potegnete črto, ali
gre po vašem klub v pravo
smer?
"S tistim, kar smo doslej postorili, smo zadovoljni. Pogoje za delo imamo dobre.
Velika pridobitev je namiznoteniški robot. V prostoru, kjer so mize, ni najboljši
pod, ampak je že v planu, da
se zamenja."

Dvakrat četrti v državni ligi
V Zrečah je bilo 4. Kolo 1A državne lige v streljanju z zračnim orožjem. Strelci Triglav Javornik-Koroška Bela so se domov vrnili z dvema četrtima mestoma. Tik pod stopničkami
se je ustavil Anže Presterl. Četrta je bila tudi ekipa v postavi
Anže Presterl, Gašper Bernot in Matevž Pivk. Merili so se
tudi pionirji. Ekipa v postavi Ernest Eman Babača, Aljaž Plasin, Anton Korbar je osvojila štirinajsto mesto. V mladinski
konkurenci je bil Matevž Pivk peti, Sara Horvat dvanajsta.

Poglejmo malo naprej. S
čim bi bili čez deset let zadovoljni v Namiznoteniškem
klubu Jesenice?
"Želim si, da bi čez nekaj let
imeli enakovredne igralce,
ki bi bili sposobni igrati v 2.
Slovenski namiznoteniški
ligi."

Slab uvod v spomladanski del
Jeseniški kegljači SIJ-Acroni so slabo odprli spomladanski
del, saj so v treh tekmah doživeli dva poraza. Najprej so s
5:3 izgubili na gostovanju v Izoli. Sledila je domača zmaga
6:2 proti ekipi Železniki. Drugi poraz so doživeli prejšnjo
soboto v gosteh proti ekipi Ograjca s 6:2. Jeseničani so še
vedno na prvem mestu z 19 točkami. Ograjca se jim je približala le na točko zaostanka. Taborska Jama je tretja s 17
točkami.

Končnica se vse bolj bliža
Jeseničani so zaključili domače tekme v rednem delu INL. Do končnice igrajo še štirikrat v gosteh.

Pred Jeseničani so v INL še
štiri tekme, vse štiri v gosteh. Jutri jih čaka tekma v
Bregenzerwaldu, dan kasneje pa proti ekipi Lustenau.
Sledi tekma v Celju, za konec pa jih čaka še ena dolga
pot v Feldkirch. Letošnja
končnica se bo razlikovala
od lanske. Lansko leto se je
igral še en del, letos pa bo
prvih osem ekip takoj vstopilo v končnico. Pogled na
lestvico: 1. Feldkirch 76 točk
(29 tekem), 2. Lustenau 72
(30), 3. SIJ Acroni Jesenice
58 (28), 4. Bregenzerwald 51

(29) ¼ da slutiti, da bo tekmec Jeseničanov v četrtfinalu Bregenzerwald.
V drugi polovici januarja so
Jeseničani v INL odigrali pet
tekem. Izkupiček je dober:
tri popolne zmage (Slavija
4:1, 7:0, Celje 4:2), zmaga
po podaljšku proti Zell am
Seeju 3:2 in poraz proti Kapfenbergu 3:6. Poraz proti
Kapfenbergu bi bil lahko
manjši, saj so naši hokejisti
dobili dva gola v prazno
mrežo, ko so poizkušali s šestimi igralci v polju. Sam
poraz ni problem. Bolj bode
v oči neučinkovitost. Razmerje v strelih 47:19 je do-

volj zgovoren podatek, kdo
je prevladoval na igrišču. A
za lestvico štejejo le goli in
zmage. Podobna slika, kar
se tiče razmerja strelov, je
bila tekma proti ekipi Zell
am Seeju. Varovanci trenerja Dejana Varla so proti nasprotnim vratom »ustrelili«
47-krat, gostje pa proti vratarju Juretu Pavliču 17-krat.
Neučinkovitost bo treba do
17. februarja, ko se začne
končnica, popraviti. »Vesel
sem dveh zmag. Proti Zell
am Seeju bi morali zmagati
že v rednem delu, a smo zapravili kopico priložnosti.
Na drugi strani so gostje iz-

koristili svoje. Proti Celju
smo v kratkem času dosegli
dva zadetka in jih s tem zaustavili,« je zadnji dve domači tekmi v rednem delu ocenil prvi vratar aktualnih državnih prvakov Jure Pavlič.
»Pred nami so še tiri tekme,
ki bodo že odlična priprava
na končnico. Upam, da nam
uspe dvigniti realizacijo.
Končnica bo spet zgodba
zase. V četrtfinalu bodo potrebne štiri zmage.« Jeseničani so odigrali tudi dve tekmi državnega prvenstva.
Doma so s 4:2 premagali
MK Bled, v gosteh pa so bili
s 7:1 boljši od Maribora.

Z vami že 20 let

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Matjaž Klemenc
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Zanimivosti
Prireditve za mladino do 15. leta
MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41,
ZŠJ-MCJ, 5884 680/681, www.mc-jesenice.si
VESELE SREDE, 3., 10. in 24. februarja, od 16. do 18. ure
VODENE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI, od 15. do 19. februarja,
od 15. do 17. ure

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD),
030 625 298, info@drustvo-zarek.si
Vsak dan od torka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativne
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre
5. 2. od 16. ure dalje – Pustni teden (izdelava in priprava mask za
pustovanje, kreativno-ustvarjalne delavnice na temo pusta ...)
Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Torki in srede, 14.00–17.00, Pripravimo se na nov šolski dan – starši
na LUJ podpišejo soglasje in vključijo otroka v program, kjer s prostovoljci in/ali mentorji LUJ pišejo domače naloge.

KMETIJA SMOLEJ, www.kmetijasmolej.si, 041 566 847,
mihasmo@gmail.com
Kmet naj bo – učne delavnice 6. in 7. 2. ter 20. in 21. 2. 2016 (v soboto od 8. in v nedeljo do 13. ure)
Kmečko življenje – delo na kmetiji 13. in 14. 2. 2016 (v soboto od 10.
in v nedeljo do 12. ure)
Enotedensko spoznavanje kmečkega življenja, vsak dan od 8. do 13.
ure oz. do 17. ure v času zimskih počitnic (15.–19. 2. 2016)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01,
info@knjiznica-jesenice.si
Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 Angleške urice (zaključena skupina)
Vsak torek:

17.00–18.45 Nemške urice (zaključena skupina)

Vsako sredo:

17.00–18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek:

17.00–17.45 Ura pravljic

Vsak petek:

10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela

Zadnji četrtek v mesecu 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA, 04/583 42 11,
info@knjiznica-jesenice.si
Prvi torek v mesecu

15.00–16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu
15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice in žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12, info@
knjiznica-jesenice.si
Prvi četrtek v mesecu

16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu 17.00–17.45 Ura pravljic z grofico in
žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,
04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si
DNEVNI KLUB MCJ: od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: različne aktivnosti za opravljanje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ podpori njihovim idejam

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD),
Vsak dan od torka do petka od 18. do 20. ure – Sprostitveni in razbremenilni pogovori, družabne in sprostitvene igre, za mlade od 15. leta
starosti
5. 2. od 16. ure dalje – Pustni teden (izdelava in priprava mask za
pustovanje, kreativno-ustvarjalne delavnice na temo pusta ...)

Občinska knjižnica Jesenice
Svet knjižnice
Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in
92/15), 11., 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice (Ur. l. RS 44/2009) Svet OKJ objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta

DIREKTORJA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa
zakonodaja, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
- univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve (humanistične smeri),
- najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu in najmanj 2 leti na vodstvenih
delovnih mestih,
- opravljen bibliotekarski izpit,
- poznavanje dela v javnem zavodu.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi predlog razvoja in dela
Občinske knjižnice Jesenice za mandatno obdobje 2016–2021.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave na naslov: Občinska knjižnica Jesenice, Svet knjižnice, Trg Toneta
Čufarja 4, 4270 Jesenice. Na ovojnici mora biti oznaka “Za razpis za direktorja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 15. 5. 2016.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

V knjigi opisala svoj
boj z bulimijo
Anja Baš z Jesenic je napisala pretresljivo knjigo Lačna življenja, v kateri opisuje svoj pogumen,
desetletni boj z bulimijo. Mlada glasbenica je danes zdrava in z optimizmom gleda v prihodnost. Zdi
se, da se ji odpirajo poti na vse strani: marca lani je izšel njen samostojni album Punca iz tvoje ulice,
decembra je luč sveta ugledala knjiga, sprejeta je bila na EMO. "Žetev pride z zamikom – vedno! Ko
najmanj pričakuješ. In edino, kar je pomembno, je, da ne obupaš!« pravi.
Urša Peternel
Zakaj ste se odločili napisati
tako iskreno in osebno izpovedno knjigo?
"Knjigo sem se odločila napisati predvsem zato, ker sem
sama v obdobju zdravljenja
iskala pomoč oziroma izkušnjo koga, ki je bulimijo prebolel. Take knjige takrat pri
nas ni bilo in to sem zelo
pogrešala, saj se je pri zdravljenju na začetku najlažje
opreti na osebno izkušnjo
koga, ki se je pozdravil. Zdravniška pomoč je sicer na
začetku zdravljenja nujna,
kasneje pa mora vsak zase
najti nek način, na katerega
bo predelal svoje potlačene
spomine iz otroštva. Vsak
ima kaj in verjamem, da je tu
ključ do ozdravitve. Moj
namen je knjigo razširiti
med obolele, ker mislim, da
jim lahko vsaj deloma pomagam s svojimi izkušnjami.
Marsikdaj ozavestimo kakšen svoj problem šele, ko
vidimo, da ga je imel nekdo
drug. In šele če vemo, kaj nas
teži, lahko to razrešimo. V
knjigi sem se predvsem
poglobila vase, napisala vse

"Res je. Kakor sem omenila,
se mi zdijo najboljše pri
zdravljenju izkušnje drugih.
Zato sem v knjigi poleg svoje
zgodbe zbrala še deset zgodb
fantov in deklet, ki so se ali
pa se še spopadajo z motnjami hranjenja. Med njihovimi
in svojo zgodbo sem našla
ogromno vzporednic in zaradi njihovih zgodb zdaj bolje
razumem tudi sebe. Zanimivo je predvsem, kako zelo
podobni smo si ljudje s to
izkušnjo. Vsi smo hrepeneli
po podobnih stvareh."
Kaj bi svetovali mladim, ki
imajo težave z bulimijo? Se
je iz težav mogoče izkopati
brez strokovne pomoči?
"Na začetku je po mojem
mnenju potrebna pomoč
strokovnega svetovalca. Nikar
pa ne pojdite k njemu v veri,
da vas bo on pozdravil. Jaz
sem šla v Ljubljano na kliniko za adolescenčno psihiatrijo pod pretvezo, da se želim
zdraviti, v resnici pa sem ta
čas izkoristila za dodatno
hujšanje. Z zdravljenjem
sem začela šele veliko kasneje, po tem, ko sem telesno
postala tako šibka, da sem

Bulimija je bolezen, za katero so značilna
obdobja izrazitega prenajedanja, ki mu sledi
zavestno izzvano bruhanje. Za to motnjo zboli
od tri do pet odstotkov populacije, pogosteje
obolevajo dekleta, najpogosteje pa se bulimija
začne v pozni puberteti.
dejavnike, za katere mislim,
da so prispevali k moji bolezni, opisala sem svojo zgodbo
in potem še proces zdravljenja. Verjamem v celovit pristop k zdravljenju, zato v knjigi pišem tudi o prehrani, o
predelovanju starih, potlačenih negativnih občutkov, kot
so jeza, zamere, krivda, strah,
o alternativnih metodah
zdravljenja, o življenjski viziji
... Knjiga mi je dala še dodatno, poglobljeno razumevanje
sebe, zato je bila zame zagotovo tudi terapevtska."
Verjetno je bilo potrebno
kar nekaj poguma, da ste se
tako javno izpostavili ...
"Glede poguma pa je tako, da
mi o tem nikoli ni bilo težko
govoriti. Verjamem, da s tem,
ko o boleznih govorimo, izgubijo svojo moč nad nami."
V knjigi pa ni le vaša zgodba, ampak tudi zgodbe
nekaterih drugih fantov in
deklet?

skoraj izgubila glas in ugotovila, da ne bom mogla hkrati
imeti bulimije in biti pevka.
In ker sta mi petje in glasba
toliko pomenila, sem rekla
bulimiji nasvidenje. Mogoče
se motim, a mislim, da bolnemu nihče ne more pomagati, dokler ni on sam odločen, da se želi pozdraviti. In
predvsem mora vsak, ki trpi
za motnjami, imeti nekaj,
česar se lahko oklene v času,
ko je najhuje. Zame je bila to
glasba. Njej se lahko zahvalim, da sem danes sploh še
živa. Zato se je potrebno najprej vprašati: kaj tako rad
počnem, da brez tega ne
morem? Da ob tem pozabim
na hrano? Če želite resnično
ozdraveti, bo poleg obiska
psihiatra potrebnega ogromno dela na sebi, in tega se
nikar ne ustrašite! Osebna
rast je lahko naporna, sploh
če se nam ne zdi, da se moramo v čemerkoli spremeniti.
Tudi jaz sem bila zaverovana
v svoj prav in dolgo nisem

želela izpustiti bulimije, saj
mi je nudila nekaj, česar sicer
nisem imela: nadzor. A ta
nadzor je bil iluzoren, saj
nisem bila prav nič srečna v
obnemoglem, 45 kilogramov
težkem telesu. Možna je
popolna poozdravitev, a le, če
je človek pripravljen iskati
informacije in delati na sebi."
Kako skrbite za svoje zdravje danes? Je hrana še vedno
vsakodnevna bitka ali lahko
rečete, da nič več?
"Danes se trudim vsak dan
zagotoviti telesu, kar potrebuje. V hrani uživam in nikoli nimam slabe vesti, tudi če
veliko pojem. Že eno leto
jem izključno hrano rastlinskega izvora in zdaj je moje
počutje veliko boljše. Po taki
hrani v mojem želodcu ni
občutka teže, po kosilu mi ni
treba počivati, da bi 'prišla k
sebi', polna sem energije, in
predvsem sem zdrava.
Veganstvo je bila zame logična odločitev, saj mesa nikoli
nisem marala, zaradi
mleka sem imela stalno razdraženo črevesje, jajcem in ribam
pa se mi ni bilo težko odpovedati. Prebrala sem tudi
ogromno raziskav,
ki potrjujejo koristi veganske prehrane za zdravje,
predvsem pa se
sprašujem, zakaj je tako
veliko slavnih osebnosti,
glasbenikov, voditeljev,
politikov na rastlinski
prehrani. Mogoče
vedo kaj, česar mi ne
vemo? Znotraj
veganskega okvira jem vse, na

mojo veliko srečo obstaja
tudi veganska lazanja, pica,
rogljički, sladoled ... Tako da
se res ne čutim prikrajšano
za prav nič."
Kje je knjigo mogoče kupiti?
Boste pripravili predstavitev
tudi v domači knjižnici na
Jesenicah?
"Knjigo je mogoče kupiti na
moji spletni strani www.
anjabas.si/knjiga. Kasneje
bo na voljo tudi v knjižnicah, knjigarnah in spletnih
trgovinah. Pripravljam tudi
predstavitev knjige in seveda, prva bo ravno na Jesenicah v knjižnici. Šlo bo za
malo drugačno predstavitev,
saj bom zgodbo knjige združila z glasbo."

Anji je na poti iz brezna bulimije pomagala predvsem
glasba. / Foto: anjabas.si
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Srečanje stanovalcev
Ruardove graščine
Gornjesavski muzej Jesenice je v Ruardovi graščini pripravil srečanje nekdanjih stanovalcev graščine,
ki so obujali spomine na bivanje v stavbi, ki je ena najstarejših na Jesenicah. O srečanju bodo posneli
tudi film.
Urša Peternel
Štirinajst nekdanjih stanovalcev je sredi januarja na
srečanju obujalo spomine
na bivanje v Ruardovi graščini na Stari Savi, ki je bila
zgrajena leta 1538 in je ena
najstarejših na Jesenicah.
Pobudo za srečanje je dala
družina Pikon, v muzeju pa
so se po besedah dr. Marka
Mugerlija z veseljem odzvali
in v okviru projekta Delavke
železarne pripravili srečanje, zapisali spomine stanovalcev, ki so tudi vpisali imena družin v tloris graščine,
se skupaj fotografirali, srečanje pa je Silvo Kokalj tudi
posnel. Tako bodo pripravili
dokumentarni film in ga, ko
bo dokončan, tudi prikazali.
Kot je dejal dr. Mugerli, se je
prav na Stari Savi na Jesenicah začelo železarstvo v Do-

Ruardova graščina je ena najstarejših stavb v mestu.
Danes je v njej železarski muzej, prostore pa ima tudi
Gornjesavski muzej Jesenice.
lini. Družina Bucelleni je
graščino postavila leta 1538,
v letih 1766 do 1871 pa je
bila stavba v rokah družine
Ruard. Zadnji lastnik je bil
Viktor Ruard, ki je stavbo

leta 1871 prodal Kranjski industrijski družbi, sam pa
ohranil Blejski grad, kjer je
družina živela do leta 1882.
Zaradi zadolženosti je moral prodati tudi grad in obu-

božan je umrl na Dunaju.
Kranjska industrijska družba je v graščini najprej imela šolo, v njej so poučevali
nemščino, kasneje pa so v
njej naselili delavce, sprva
inženirje Kranjske industrijske družbe. Po letu 1945 so
v graščini stanovanja dobili
tudi delavci Železarne Jesenice in otroštvo so v njej preživeli številni od udeležencev srečanja, ki so se tudi
sprehodili po prostorih, kjer
so nekoč živeli. Po letu 1957
oziroma 1958 pa so se vsi
stanovalci iz graščine izselili
in prostore v stavbi je dobil
muzej. Danes je v stavbi
muzej železarstva, prostore
pa ima tudi uprava Gornjesavskega muzeja Jesenice.
Po besedah etnologinje
Zdenke Torkar Tahir je graščina danes v slabem stanju,
zato jo bo treba temeljito

Nekdanji stanovalci so ob čaju in piškotih obujali spomine
na bivanje v Ruardovi graščini.

V Ruardovi graščini so živeli Pikonovi,
Poharjevi, Šolarjevi, Razingarjevi, Trkuljevi,
Kapusovi, Gabelirjevi, Resmanovi, Kejžarjevi,
Skolovi, Parteljevi, Merlakovi, Zajškovi, Weisovi,
Arneževi, Langusovi, Markeževi, Stefanciosovi,
Lotričevi, Belečevi, Vebrovi, Hladetovi, Verdnikovi,
Javorskijevi, Merkunovi, Königovi ... V graščini
pa je del otroštva preživel tudi Alojz Katnik, stari
oče hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja.
prenoviti. V muzeju bi ji želeli dati nove vsebine, radi bi
predstavili uradniško stanovanje (tako kot je v sosednji
kasarni že predstavljeno delavsko stanovanje). Zato so
zelo dragoceni spomini še
živečih stanovalcev, ki so si

jih v muzeju tudi zapisali.
Prav tako so nekateri od njih
prinesli fotografije; v muzeju imajo namreč zgolj eno
fotografijo stanovanja Silve
Pohar, ki jo je posnel takrat
znani jeseniški fotograf Vilman.

Mesto železarjev (2. del)

Dr. Marko Mugerli,
kustos Gornjesavskega
muzeja Jesenice

Za osnovnošolce in njihove
starše je pomembno vprašanje, kam po končani šoli. Ali
se odločiti za hitro pot do
poklica ali pa se podati v dolgotrajni študij, slediti svojim željam ali potrebam
trga? Včasih je bila za jeseniške otroke najbolj gotova
izbira železarna. Za svoj delovni proces je potrebovala
tako fizično moč kot tudi
znanje. Slednjega so učenci
pridobivali v kombinacij teorije in prakse, ki jo je zagotavljal nekdanji Železarski izobraževalni center v okviru
rednega učnega programa
in v izvajanju tečajev in seminarjev za zaposlene.
Železarna je bila prva na Jesenicah, ki je začela s srednješolskim in poklicnim
izobraževanjem. Leta 1920
je ustanovila Obrtno nadaljevalno šolo, kjer so poučevali njeni inženirji in mojstri. Dijaki so najprej morali
usvojiti teoretična znanja,
potem pa so bili dodeljeni
posameznim obratom, kjer
so opravljali mojstrski izpit
in izdelali mojstrski izdelek.
Na ta način je železarna izšolala mehanike, strojne
ključavničarje, varilce, strugarje, valjavce, martinarje,
kovače, zidarje, livarje, modelne mizarje, elektromonterje in elektroinstalaterje.
Šola, ki jo je vodil inž. Jože
Bandel, je delovala le šest
let. Ker je bila potreba po šolanih kadrih vse večja, jo je
tovarna leta 1938 ponovno

odprla. Imenovala se je Železarsko strokovna nadaljevalna šola KID s pravico javnosti. Sprva je imela učilnico v Kazini, potem pa v Kašti. Da bi tovarna spodbudila
mlade k vpisu, jim je v času
šolanja nudila celo plačo. Po
vojni je pouk potekal v nekdanjem delovnem taborišču
Podmežaklo. V devetih barakah so poleg učilnic uredili še internat, spalnico za
vzgojitelje, kuhinjo, skladišče z delavnico, bolniško
sobo in upravo šole. V internat so sprejeli tudi vojne sirote iz drugih predelov nekdanje Jugoslavije. Z vlakom
so jih pripeljali na postajo in
od tam s spremstvom do barak. Ker okoli njih še niso
odstranili žične ograje, so se
prišleki prestrašili, da jih peljejo v taborišče. Tudi pogled na strmine Mežakle ni

bil pomirjajoč. Še isto noč
jih je okoli petdeset pobegnilo in posredovati je morala policija, ki je sprožila
iskalno akcijo. Nekaj teh sirot je za vedno ostalo v železarskem mestu in si tu
ustvarilo družine. Internat
je ostal v barakah do leta
1961, ko so na tem območju
začeli graditi stanovanjske
bloke. Šola se je odselila že
leta 1949. Takrat je bila odprta nova stavba Metalurške
industrijske šole. To je bila
triletna šola za železarske
poklice. Poleg nje je obstajal
še delavski tehnikum, ki je s
pomočjo gimnazijskih profesorjev in inženirjev železarne usposabljal obratne
tehnike in višje kvalificirane
delavce. Sprva je imel prostore v stavbi nekdanjega
TVD Partizana, potem pa v
stavbi na Ruparjevi 2. Leta

V Gornjesavskem muzeju Jesenice letos
pripravljamo razstavo Mesto železarjev. Z njo
bomo predstavili vpliv železarne na razvoj mesta
in na življenje Jeseničanov v obdobju med
letoma 1930 in 1990. Na prireditvah Kdo je na
fotografiji? bomo v Železarskem muzeju na
Stari Savi obujali spomine, zbirali fotografije in
predmete z določenega področja življenja. V
sredo, 10. februarja, ob 10. uri bomo začeli z
zbiranjem gradiva z jeseniških vrtcev in šol. Če
ste tudi vi obiskovali vrtec ali šolo na Jesenicah v
obdobju med 1930 in 1965, se nam pridružite in
z nami obujajte spomine.

Dijaki Železarskega izobraževalnega centra leta 1961, hrani
Gornjesavski muzej Jesenice.
1960 je delavski svet Železarne Jesenice sprejel sklep,
da se izobraževanje za tehnične poklice poenoti in
ustanovi Železarski izobraževalni center. Leta 1960 je
Železarna Jesenice sprejela
sklep, da se celotno izobraževanje na področju železarne združi in ustanovi Železarski izobraževalni center.
V sklopu centra so delovali
programi za talilce, valjavce,
žičarje, livarje in kovače,
strojne mehanike, ključavničarje, varilce, strugarje,
kleparje, vodovodne instalaterje, elektrikarje, elektro instrumentalce, metalurške in
strojne tehnike ter delovodje. Imeli so oddelek za izobraževanje ob delu, ki je izvajal tečaje, seminarje in
usposabljanje za določena
delovna mesta. Nekaj časa je

obstajal tudi dislocirani oddelek metalurškega oddelka
ljubljanske naravoslovno
tehnične fakultete. Kvalitetni programi so centru prinašali sloves, kar se je poznalo pri velikem vpisu. Na
Jesenice so prihajali dijaki iz
različnih delov Slovenije in
bivše države, ki so imeli možnost bivanja v bližnjem
domu. Gojenci so izvedli več
akcij solidarnosti. Pomagali
so pri gradnji trim steze na
Plavžu ali pa pri ureditvi
smučišča pod Mežaklo.
Ko so končali šolanje, ni bilo
težko najti službe. Zaposlili
so se v železarni ali pa v drugih industrijskih podjetjih.
Dogajalo se je, da so ljudje
lahko izbirali med različnimi službami, kar je danes za
mlade skoraj nepredstavljivo.
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Mladi

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

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

strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih
administrator
ekonomski tehnik PTI
srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik
vzgojitelj predšolskih otrok

Godovanje
ali ropotanje?
Se kdaj vprašate, kako so pred sto leti praznovali rojstne dneve, kako je
potekal pogreb, kakšne so bile šege in navade? Vse to je bilo predstavljeno
na delavnici z naslovom Igrajmo se! Godovanje.
Pia Kokelj
Delavnica je bila organizirana v sklopu medinstitucionalne etnološke razstave
Kako so včasih praznovali,
ki je bila na ogled od 19.
novembra pa vse do 23.
januarja. Skozi različne pripovedi in zapise so v Kosovi
graščini pripravili pravo
popotovanje v preteklost.
Razstavo si je ogledalo tudi
veliko otrok iz jeseniških
osnovnih šol in vrtcev, ob
tem pa so jim organizatorji
razstave prikazali tudi, kako
točno so v 20. stoletju praznovali god. Namreč včasih
niso praznovali rojstnega
dneva, tako kot je v navadi
danes, temveč god. Imena
so bila dana po svetnikih,
zato je bilo godov tačas kar
veliko, sam proces praznovanja pa se je imenoval »ofiranje«. Pod oknom godovanca se je bolj pozno zbrala
druščina otrok in tudi odraslih, vsak s svojim glasbilom
oziroma pokrovkami, nato
pa so začeli glasno igrati in
peti. Od vriskanja in ropotanja z žlicami v loncih, pokritih s pokrovkami, se je zbudila cela hiša. Gospodar jim
je nato odprl, jih povabil v

hišo in tudi pogostil. Ponekod še danes otrokom za
god botri prinesejo sladek
kruh ovalne oblike, starejše
pa obiščejo sosedje, jim
zapojejo in se z njimi poveselijo. Na delavnici so na
koledarju pogledali, katero
ime je najbližje do praznovanja goda. Ostali otroci so
nato odšli ven iz sobe, dobili
pripomočke in začeli ustvarjati pravi ropot. Slavljenec
jim je odprl in jih prijazno
pogostil z bombončki. Kus-

tosinja Zdenka Torkar Tahir
pojasni: »Zelo smešno je
bilo tudi, če so v hiši živele
npr. tri Jerice in je ven prišla
najstarejša namesto najmlajša, kar se je zdelo otrokom nadvse prisrčno.«
Pokazali so tudi voščilnice,
ki so si jih pošiljali ob godu,
tako kot si danes pošljemo
čestitko za rojstni dan. Otroci in učiteljice so bili navdušeni nad delavnico, zato
bodo od sedaj naprej praznovali raje kakšen god.

Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja z Jesenic so se
spoznavali s starim običajem godovanja.

KRATKE NOVICE
Štirinajsti pohod spomina in prijateljstva
Območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska deluje
od leta 1997 in združuje veteranke in veterane iz sedmih
občin na Zgornjem Gorenjskem. Združenje je po številu največje veteransko združenje na Gorenjskem in ima pestro
dejavnost, od kulturnih do športnih prireditev, srečanj in
založniške dejavnosti. V ponedeljek, 8. februarja, pripravljajo že 14. pohod spomina in prijateljstva iz Radovljice preko
Bleda do Vrbe. Letos ga posvečajo Janezu Svetinu z Bleda,
prvi civilni žrtvi slovenske osamosvojitvene vojne, ki je bil
ustreljen 28. junija 1991 v Gornji Radgoni. Zbor pohodnikov
in pohodnic bo pri Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, na 14 kilometrov dolgo pot bodo krenili ob 8. uri. Ob
10.30 bo pri Prešernovem spomeniku na Bledu slovesnost,
na kateri bo spregovoril pisatelj Anton Peršak. Ob 13. uri se
bodo pridružili osrednji slovesnosti v Vrbi, kjer bo slavnosti
govornik predsednik republike Slovenije Borut Pahor. Desetega februarja pa bodo imeli v Poljčah letni zbor članov in
članic. Letos bo več pozornosti namenjene tudi 25. obletnici
osamosvojitve Slovenije in vojne za Slovenijo. Tudi na Zgornjem Gorenjskem bodo pripravili ob tej priložnosti junija in
julija več srečanj.

Slovenski pesniki o Sloveniji
V ponedeljek, 8. februarja, bodo v Gledališču Toneta Čufarja
ob 19.30 z recitalom Slovenski pesniki o Sloveniji ter s podelitvijo priznanja Zveze kulturnih društev (ZKD) Jesenice
obeležili praznik slovenske kulture. Recital bodo izvedli dijaki Gimnazije Jesenice pod mentorstvom lanskoletne prejemnice priznanja ZKD Jesenice Marije Palovšnik. Priznanje
ZKD Jesenice pa bo letos prejel član Mešanega in moškega
pevskega zbora Vox Carniola Leon Mohorič. Organizatorji
prireditve so ZKD Jesenice, JSKD Jesenice, GTČ Jesenice in
Gimnazija Jesenice.
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Prostovoljka med
makedonsko mladino
Maja Milovanović z Jesenic je delala kot prostovoljka v mladinskem centru v Kavadarcih v
Makedoniji. "V Kavadarce sem prišla z namenom pomagati in deliti nekaj svojih izkušenj in znanje
mladim, v zameno pa sem nepričakovano prejela še veliko več ..."
Urša Peternel
"Prostovoljno delo je način,
kako lahko prispevaš dobro
delo, voljo in znanje ljudem

v skupnosti, na ta način si
razširiš lastna obzorja in narediš korak v osebni rasti,"
pravi Maja Milovanović z Jesenic, ki je oktobra lani dela-

la kot prostovoljka v Makedoniji. Tja je odšla s pomočjo Zavoda Manipura iz Begunj pod okriljem projekta
Evropske prostovoljne služ-

Prostovoljno delo je Maja opravljala v mladinskem centru Kreaktiv v mestu Kavadarci.

be Empowering the competences, ki ga financira
Evropska komisija, program
Erasmus+.
Kot je povedala Maja, je Makedonija edina nekdanja jugoslovanska država, ki je še
ni obiskala. In že takoj prvi
vtis je bil pozitiven. "Znašla
sem se v toplem, gostoljubnem, prijateljskem, preprostem okolju ljudi, ujetih v
nostalgiji Titovih časov in v
utopiji iskanja sreče in ekonomske varnosti v tujih deželah ..." Prostovoljno delo je
Maja opravljala v mladinskem centru Kreaktiv v mestu Kavadarci, ki združuje
mlade z izvenšolskimi dejavnostmi, delavnicami, predavanji, kreativnostjo, multimedijo, delom na organski
farmi. Obenem se mladina v
centru druži, spodbujajo jih k
odraščanju, učenju in preživljanju prostega časa na inovativen, kolektiven način, da
bi se tako izognili težavam in

Izguba otroka in sočutno
spremljanje

Maja Milovanović: "Domov sem prišla s prelepimi
spomini ..."
skušnjavam, ki jih prinaša
puberteta. Maja je mlade poučevala osnov slovenščine,
sodelovala pri pripravi delavnic, debatnih krožkov in animacijskih večerov, z njimi
igrala družabne igre ...
"V Kavadarce sem prišla z
namenom pomagati in deliti nekaj svojih izkušenj in
znanje mladim, v zameno
pa sem nepričakovano prejela še veliko več. Domov
sem prišla z novimi poznanstvi in s pozitivnimi vtisi o
makedonski pokrajini, pro-

stranih vinogradih, okusnem ajvarju, bazarju, polnem sveže zelenjave in sadja, dolgih in zabavnih večerih v lokalnih pubih, pohajanjih po prašnih makadamskih cestah in obdelovanju
plantaže z melancanami,
historičnem Ohridu, bizarnem Skopju, polnem verskih in zgodovinskih kipov
... Predvsem pa s prelepimi
spomini na ostale evropske
prostovoljce, s katerimi sem
sklenila prijateljstva," pravi
Maja.

Igralne urice v waldorfskem vrtcu na Jesenicah
Waldorfski vrtec Sončnica vabi na dneve odprtih vrat, ki bodo
potekali v obliki igralnih uric za otroke in starše, in sicer 10., 17.
in 25. februarja, vsakič ob 17. uri na Ulici Viktorja Kejžarja 35.

Petra Urek iz društva Solzice je na Ljudski univerzi Jesenice v sklopu Centra medgeneracijskega
sodelovanja predavala o izgubi otroka in sočutnem spremljanju staršev.
Urša Peternel
O smrti v naši družbi še vedno ne govorimo radi, še večji tabu pa je smrt otroka na
začetku življenja, v materinem telesu ali kmalu po rojstvu; okolica po navadi sili
starše, naj na izgubo čim
prej pozabijo. A za starše je
proces žalovanja zelo pomemben, poudarja Petra
Urek iz Krškega, ki vodi društvo Solzice, v katerem pomagajo staršem in družinam iz vse Slovenije, ki so
izgubile otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu.
O žalovanju za otrokom in
svoji izkušnji je Petra Urek
govorila na Ljudski univerzi
na Jesenicah v sklopu Centra medgeneracijskega sodelovanja. Kot je povedala, je
leta 2001 rodila tretjega otroka, hčerkico Brino, ki je le
teden dni po rojstvu po sicer
uspeli operaciji na srčku nepričakovano umrla. Opisala
je svoje soočanje z izgubo,
kar jo je pripeljalo do iskanja
drugih mam s podobno izkušnjo, sledila je ustanovitev

V društvu Solzice pomagajo žalujočim staršem,
vodijo individualna in skupinska srečanja, Petra
pa izvaja tudi izkustvene delavnice za
zdravstveno osebje in spremlja starše pri slovesu
od otrok v porodnišnici.

Petra Urek o izgubi otroka
govori iz lastne izkušnje.
Leta 2001 je umrla njena
komaj teden dni stara
hčerkica Brina.
društva Solzice in pisanje
knjige Prazna zibka, strto
srce, s čimer je stopila na pot
pomoči drugim mamam
oziroma staršem, ki so izgubili otroka med nosečnostjo
ali kmalu po porodu. Kot je
dejala Petra, je izguba otroka
najbolj boleča izkušnja v ži-

vljenju matere in očeta, in to
ne glede na otrokovo starost.
Pogosto mamice, ki so imele
splav ali so izgubile otroka
kmalu po rojstvu, ljudje tolažijo, češ, saj si še mlada, pozabi in živi naprej. A žalovanje je pomembno, poudarja
Petra. Pri žalovanju so zelo
pomembni spomini, fotografija otroka, odtis stopala,
pramen las. Pomembno je
tudi, da starši dobijo možnost, da postavljajo vprašanja zdravstvenemu osebju,
saj tako lažje objokujejo in
pokopljejo otroka.
V kar nekaj slovenskih krajih imajo urejene dele pokopališč za pokope tako majhnih otrok, v Ljubljani denimo Park zvončkov, na Gorenjskem pa takšnega spominskega parka še nimamo.
Vsako leto 15. oktobra, ko

obeležujemo dan otrok, ki
so umrli med nosečnostjo
ali kmalu po rojstvu, se družine srečajo na pokopališčih
in v zrak spustijo bele balone. Lani so jih v zrak spustili kar 343; tri družine tudi na
pokopališču na Blejski Dobravi ... Žalovanje traja različno dolgo in Petra iz lastne
izkušnje ve, da čas ne pomaga pozabiti, saj starši nočejo
pozabiti svojega otroka. Pomaga pa jim, da počasi
sprejmejo izgubo. "Žalujoči
starši zmoremo iti naprej, a
gremo naprej drugačni ..."
Predavanja so se udeležile
tudi nekatere mamice z Jesenic, ki so same doživele
težko preizkušnjo izgube
otroka med nosečnostjo ali
kmalu po rojstvu, pa tudi
predstavnice Slovenskega
društva hospic.

PREŠERNOV
SMENJ
Doživite čas
dr. Franceta Prešerna,
8. Februarja,
od 11.00 ure dalje
na ulicah in trgih
mestnega
jedra Kranja.
www.tourism-kranj.si
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Zanimivosti
Iz policijskih
beležk
Urša Peternel
Ponarejanje listin
Gorenjski kriminalisti so
kazensko ovadili državljana
Makedonije z bivališčem na
Jesenicah, ki je s ponarejanjem listin in z overitvami lažnih vsebin pristojnim organom v postopku pridobivanja
delovnega in bivalnega dovoljenja več let lažno prikazoval
in uveljavljal svoj status v
Sloveniji. V kaznivih dejanjih je za pridobivanje dovoljenj, kar je potreboval zaradi
prebivanja in dela, uporabljal
lažne poslovne listine, kot
prave pa jih je prikazovala
Kranjčanka, ki je zanj oziroma za njegovo podjetje vodila poslovne knjige. Zato je
bila zaradi ponarejanja listin
in lažnih overitev kazensko
ovadena tudi sama. Sum, da
se izvršuje kaznivo dejanje,
pa so policiji naznanili organi, pri katerih so se lažne listine sistematično uporabljale. Za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine se storilec
kaznuje z zaporom do treh
let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa se storilec kaznuje z zaporom do
dveh let, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Povzročal škodo in grozil
Jeseniški kriminalisti so
zaradi več kaznivih dejanj
kazensko ovadili domačina,

ki je januarja letos na več
vozilih in stvareh lastnikom povzročal škodo, nekaterim pa je po dejanju tudi
grozil. Tretjega januarja je
na Hrušici z ostrim predmetom na dveh osebnih
avtomobilih predrl pnevmatike, dva dni kasneje pa
je prav tako na Hrušici na
še enem osebnem avtomobilu s silo poškodoval več
delov vozila in oškodovancu grozil z napadom nanj.
Škodo je do konca meseca
povzročil še dvakrat; 21.
januarja je s silo telesa poškodoval vhodna vrata stanovanja, oškodovanca pa je
po dejanju še napadel in ga
lahko telesno poškodoval,
več dni kasneje pa je poškodoval še en osebni avtomobil, na katerem je razbil
stekla. Oškodovanec ga je
pri dejanju zalotil, deležen
pa je bil tudi groženj. Za
poškodovanje tuje stvari se
storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do
dveh let, za grožnje se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do šestih mesecev, za povzročitev lahke
telesne poškodbe pa se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.

Odtujil pnevmatike
Na Jesenicah je neznani storilec iz kombiniranih vozil
odtujil rezervne pnevmatike.

Akcija za prenovo
porodniškega oddelka
V Splošni bolnišnici Jesenice so se obrnili na donatorje za pomoč pri prenovi porodniškega oddelka,
ki bo omogočila prijetnejše okolje za oskrbo novorojencev, porodnic in otročnic.
Urša Peternel
V jeseniški bolnišnici, kjer so
lani našteli rekordno število
porodov po letu 1976 – kar
808, bodo letos nadaljevali
prenovo porodnega bloka.
Predstojnica ginekološko-porodniške službe Eva Macun
je dejala: "Naš cilj je dokončanje celotne obnove porodniškega oddelka, v tem sklopu bi obnovili prostor za
posebno nego novorojenčkov
in sanitarije za otročnice ter
uredili moderne prostore za
sobivanje družine po porodu.
Za bolj kakovostno delo pa
potrebujemo tudi novo opremo, kot je grelno telo za
novorojenčke, telemetrična
naprava za beleženje plodovih utripov in popadkov,
monitor za nadzor vitalnih
funkcij, preiskovalno stropno luč in sobno pohištvo." Za

pomoč pri okrog sto tisoč
evrov vredni prenovi so se
obrnili na donatorje, ki so
jim pomagali že pri prvem
delu obnove, ki je potekala v
letih 2013 in 2014. V prvem
sklopu prenove so posodobili
porodne sobe, ki zdaj porodnicam omogočajo večjo intimnost pri porodu. Tudi sicer
si v bolnišnici prizadevajo, da
bi mamicam zagotovili varno, prijazno in intimno okolje za porod in poporodno
obdobje. "Na porod gledamo
kot na partnerstvo med porodnico in zdravstvenim osebjem, katerega cilj je dobra
porodna izkušnja in dober
začetek novega življenja," je
dejala Macunova.
Po besedah Macunove so v
zadnjih letih uvedli določene
spremembe na področju
porodništva, skrb so osredotočili na porodnice in njiho-

Donacije zbirajo na računu Splošne bolnišnice
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice:
TRR SI56 0110 0603 0277 215, sklic 730 00027, račun je odprt pri Banki Slovenije, namen:
Obnova porodnišnice SBJ.

Radi bi obnovili prostor za posebno nego novorojenčkov in
sanitarije za mamice ter uredili moderne prostore za
sobivanje družine po porodu. / Foto: Tina Dokl
ve potrebe in želje. Začeli so
spreminjati porodniške prakse, ukinili so nekatere dotlej rutinske postopke, kot so
klistiranje, britje in prepogosto rezanje presredka. Začeli
so spodbujati gibanje med
porodom in stalno sobivanje
mame in novorojenčka, ki
sta v porodni sobi ves čas v
kožnem stiku. Prav tako si
bodoče mamice lahko izberejo dva porodna spremlje-

valca, navzočnost bodočih
očetov ob porodu pa je brezplačna. Uvedli so tudi babiško ambulanto, tako da pri
zdravih nosečnicah pet pregledov opravijo babice, ki
imajo tudi več časa, da se z
bodočo mamico pogovorijo o
marsičem, za kar zdravniki
nimajo časa. »To so malenkosti, ki so se izkazale za
zelo dobre,« je povedala
Macunova.

Španov vrh je kot magnet
1365 metrov visok Španov vrh v Karavankah je priljubljena pohodniška točka za ljubitelje gorske narave iz občine Jesenice in tudi od drugod. Zavod za
šport Jesenice od leta 2010 v januarju organizira nočni pohod ob polni luni, od leta 2014 naprej pa celoletno akcijo Osvajalec Španovega vrha.
Janko Rabič
Na letošnjem 7. pohodu v
nedeljo, 24. januarja, je bilo
sedemdeset udeležencev, ki
so prehodili pot od spodnje
postaje žičnice v Planini pod
Golico do Španovega vrha.
Za varno pot so skrbeli člani

Urška Habjan z Jesenic je
vrh lani osvojila kar
dvestokrat.

Društva gorske reševalne
službe Jesenice. Na vrhu so
podelili zlata, srebrna in
bronasta priznanja večkratnim udeležencem akcije
Osvajalec Španovega vrha.
Zlata priznanja je prejelo
dvanajst najbolj vztrajnim:
Urška Habjan (200 pohodov), Martin Baš (150), Jožica Rižnar (113), Franci Bizjak (100), Jani Kavalar (100),
Mitja Verovšek (87), Jani
Pšenica (80), Rene Mlakar
(70), Janez Rupar (70),
Frenk Terseglav (66), Zdenko Bahun (65), Nevenka
Terseglav (61). Srebrna priznanja so prejeli štirje pohodniki, bronasta pa dvajset. O
tem, kako se je povečalo
zanimanje za osvajanje Španovega vrha, največ pove
podatek, da so leta 2014
zabeležili 1238 vzponov, lani
pa že 2832 vzponov. V letošnjem letu se akcija Osvajalec Španovega vrha nadaljuje. Na vrhu je na voljo vpisna
knjiga, naslednja podelitev

Osvajalci Španovega vrha
priznanj pa bo na nočnem
pohodu januarja 2017.
Lani se je ta vrh najbolj priljubil Urški Habjan z Jesenic,
saj ga je osvojila kar dvestokrat. "Španov vrh je zame
kot magnet," pravi. "Hoja mi

da energijo, kar vleče me
gor. Če dva dni ne grem, mi
kar nekaj manjka. Že preje
sem rada hodila zaradi borovnic pa gob. Od leta 2013 pa
bolj pogosto, ko sem se začela vpisovati, pa se je vnema

večala in število vzponov
tudi. Včasih grem kar dvakrat na dan. Na vreme se ne
oziram, le če je dež ali veter,
potem raje počakam, da se
vreme izboljša." Urška se bo
zagotovo sedaj lahko še bolj

posvetila gorski hoji in drugim prijetnostim, saj se je
upokojila. Letos se nočnega
pohoda ni mogla udeležiti,
ker je imela obveznosti s –
plesom. So ji pa priznanje
organizatorji izročili že prej.
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Zavzeti upokojenci
pohodniki

Utrip mesta
V galeriji Kosove graščine so odprli razstavo akademske slikarke Vesne Čadež. Krajinsko obarvana dela bodo na ogled
do 6. marca. Vesna Čadež je mlada slovenska slikarka, ilustratorka, fotografinja. Diplomirala in kasneje tudi magistrirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v
Ljubljani, vse od takrat pa redno ustvarja in samostojno razstavlja po Sloveniji in tudi v tujini. Celovito se predaja krajinarstvu, motivni svet na njenih podobah je preprost: pesjaž,
veduta, človeške figure v zelenju ... Med deli najdemo tudi
dve z motivom mesta Jesenice, ki razstavi dodata posebno
noto. Razstavo je odprla Irena Lačen Benedičič, povezoval
jo je kustos Aljaž Pogačnik. Mlad glasbeni duo Zala Zarja
Mesec in Aleš Jakopič pa sta obiskovalce s harmoniko popeljala v svet tanga.

Pohodna sekcija javorniškega društva
upokojencev je lani opravila kar 41 pohodov.

Na Pristavi je potekalo zaključno srečanje za leto 2015.

OKNO V SVET
TELESAT JESENICE –
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
106 programov v začetnem paketu
126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket
Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

www.telesat.si

Janko Rabič
Pri Društvu upokojencev
Slovenski Javornik - Koroška Bela se držijo dobrega
starega pravila, da sta gibanje in rekreacija v naravi
zdrava. Pohodna sekcija pod
vodstvom Pavla Smoleja z
bogatim in izbranim programom tedensko skrbi za rekreacijo, ki je spremljana z
zavzetostjo in dobro voljo,
vsem pa obenem veliko pomeni skupno druženje. To
so vsi potrdili na zaključnem srečanju za leto 2015
na Pristavi, kjer so izvedbo
pohodov ocenili kot uspešno
in se pogovorili o novih načrtih. 42 pohodnikov se je
redno ali občasno ob sredah
udeleževalo pohodov skozi
vse leto. Lani so od 51 načrtovanih izvedli 41 pohodov,
izpad je bil predvsem na račun slabega vremena. Pot
jih je med drugim vodila po
planinah, na vrhove in skozi
soteske Triglavskega narodnega parka, Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp, Kar-

nijskih Alp ter v planine v
okolici Trbiža.
Pri sekciji organizirajo tudi
predavanja na temo pohodov, potopisna predavanja
ter o izletih doma in v tujini.
Lansko zadnje predavanje
so popestrili s hudomušnimi prizori in teksti s pohodov pod geslom Vsi smo
pohodniki in vsi smo tudi
igralci. Ni manjkalo smeha
in dobre volje, posebej pri
besedah na "svoj račun". Letošnji program obsega pohode po Dolenjskem, Štajerskem, Koroškem, Primorskem, v Karnijske Alpe, koroške Nockberge, nekaj pa
jih bo že na stalnih območjih Karavank in Triglavskega narodnega parka.
Vodja Pavel Smolej vabi v
pohodno skupino še druge:
"Naj vam ne bo nerodno zaživeti v tretjem življenjskem
obdobju, priključite se nam,
naredite nekaj zase. Čas teče
in nič ne reče, zato ste vi tisti, ki lahko kaj rečete in pa
tudi naredite nekaj dobrega
zase!"

Klepet z družino Otovič
Družabna srečanja z znanimi ljudmi iz domačega okolja pri
Društvu upokojencev Jesenice vstopajo v osmo leto. Spet
obiskovalci v klepetu z voditeljico Albino Seršen spremljajo
življenjske zgodbe ljudi, njihove uspešne poklicne kariere,
različne dosežke in ljubiteljsko udejstvovanje. Na prvem srečanju v letu 2016 so bili gostje člani družine Otovič s Hrušice, Vinko in Tatjana ter hčerki Anja in Kaja. Vinko je kot upokojeni policist spregovoril o svojem nekdanjem poklicu, Tatjana o pedagoškem na Osnovni šoli Prežihovega Voranca
Jesenice. Največ časa so namenili športnemu udejstvovanju,
predvsem sta Anja in Kaja govorili o nastopih in uspehih, ki
sta jih imeli kot drsalki, ter o sedanjem delu trenerk pri klubu. Oče Vinko je predsednik kluba in je več povedal o organizacijskem delu, pri tem pa mu pomaga tudi Tatjana.

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

Tatjana in Vinko Otovič s hčerkama Anjo in Katjo v
pogovoru z Albino Seršen
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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=L, 2=N, 3=I, 4=K, 5=C, 6=D, 7=O, 8=E, 9=A), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je PREDALNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je PO NOVO PRIČESKO V AIDA STUDIO. Sponzor
križanke je Frizerski Studio AIDA, Aida Ališić, s. p., v stavbi
TUŠ centra Jesenice, na cesti Železarjev 4b, 059 950 414,
mobi 040 681 339. Podarjajo tri nagrade: 1. žensko striženje:
Olga Sonc, Moste; 2. moško striženje: Bruno Žerjav, Lesce
in 3. fen frizura: Marjana Fabjan, Blejska Dobrava. Čestitamo, za nagrade obiščite Frizerski studio Aida.

Pust, pust krivih ust
Praznujmo pusta, da nam bo pregnal zimo in prebudil pomlad.
in na toplem naj nato vzhaja
30 minut. Nato zvrnemo
testo iz sklede na mizo,
naredimo valj in ga zrežemo
na 20 enakih koščkov. Vsak
košček nato s pomokanimi
rokami oblikujemo v kroglico in jo položimo na pomokan prt. Vsako kroglico spodaj malo sploščimo. Pokrite
kroglice naj vzhajajo na
toplem eno uro.
Ponev napolnimo z maščobo
vsaj za dva prsta visoko in jo
segrejemo. Preizkus prave
temperature: kuhalnico
pomočimo v maščobo. Če
gredo od kuhalnice mehurčki,
je pravi čas za cvrenje. Krofe,
po tri naenkrat, polagamo v
maščobo tako, da je zgornja
stran krofa spodaj, in jih
pokrijemo s pokrovko. Po treh
minutah, ko spodnja stran
krofa porumeni, jih obrnemo
in cvremo še približno tri
minute brez pokrovke. S
penovko jih pobiramo ven, na
papirju maščobo odcedimo.
Marmelado dajemo v krofe z
brizgalko za dekoriranje. Lahko jih še ohlajene okrasimo z

Jelka Koselj
Krofi (za 20 kosov)
Potrebujemo: 50 dag bele
moke, 1 žličko soli, 7 dag zmehčanega masla, 1 kocko kvasa
(4 dag), 7 dag sladkorja, 3 dl
toplega mleka, 1 jajce, 3 rumenjake in 2 žlici ruma.
Za nadev pa: jagodovo, šipkovo ali marelično marmelado
in za posip sladkor v prahu z
vaniljevim sladkorjem. Potrebujemo še olje ali svinjsko
mast, beli led za okrasitev (po
želji) in ostro moko za oblikovanje kroglic.
Priprava: Za kvašeno testo
zmešamo v skledi moko, sol
in maslo. Kvas nadrobimo
in ga skupaj s sladkorjem
dodamo moki. V mleko
vmešamo še jajce in rumenjake in vse vlijemo med
moko. Naredimo testo s
kuhalnico ali gnetilkama na
mešalcu. Gnetemo toliko
časa, da testo postane gladko. Jaz ga gnetem ročno s
kuhalnico približno 20
minut. Pokrito testo v skledi

Sponzor križanke je organizacijski odbor za pustno prireditev Smuk za trofejo svinjska glava. Letos je jubilejna, petdeseta prireditev, na katero ste vljudno vabljeni kot tekmovalci ali gledalci. Za zveste reševalce so pripravili pet spominskih majic jubilejne prireditve. Izžrebani reševalci križanke bodo nagrade dobili v pisarni TIC Jesenice.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

KDOR
POVZROČI
NASTANEK
NOVEGA
ORGANIZMA

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKU

IZBRANA
DRUŽBA,
ODLIČNIKI

IZMEČEK
OGNJENIKA

Miške s skuto
Potrebujemo: 25 dag bele
moke, žličko soli, 25 dag skute,
2 celi jajci, 2 žlici sladkorja, 1

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do petka, 19. februarja 2016, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

STOTINKA
DANSKE
KRONE

GLAVNO
MESTO
ALBANIJE

8
OKOSTJE

4

PRIPRAVA,
KI POVZROZROČA POLARIZACIJO

PRVO TEKMOVANJE ZA
SVINJSKO
GLAVO JE BILO 1967 LETA
PODSTREŠJE
OSEBA,
KI KOGA
ZAMENJA
(ZASTARELO)

6

IME RUSJANOVIH
LETAL
RIMSKA BOGINJA LOVA
POTRDILO
TURŠKIH
VELIKAŠEV

SREDIŠČE
ETNA

IZRAELSKA
SKUPŠČINA
MESTO V
SLAVONIJI NA
HRVAŠKEM

ČLOVEŠKI
ORGAN ZA
VOH

7

SLOVARČEK:

UMET. USNJE SL. PISATELJ
(STANKO)
IZ PENASTE
SNOVI NA
VISOKO
VLAKNATI
GOROVJE V
PODLAGI
AVSTRIJI

9

SREDINA
ZOFE
AM.ZVEZNA
DRŽAVA OB
PACIFIKU

10

ZA KUHANJE
OGLJA

SLAVNOSTNO
LITURGIČNO
OBLAČILO
DOLG, OZEK
ČOLN,
IZDOLBEN
IZ DEBLA
(NAREČNO)
ANTIČNO
RAČUNALO

PECELJ
PRI GOBI

OGNITEV
ZLOŽEN LES

11

LILI NOVY

MEDVEDJA
HOJA

ITAL. MESTO
ORGANIZAT.
DIRKE F-1
.RIŽEVO
ŽGANJE

ENOTA JEZIKOVNEGA
SPOROČILA

LOJZE UDE

2

PETDESET
LETNICA
SVINJSKE
GLAVE

KOKOŠ

PRODAJALEC
ALI PROIZVAJALEC
STEKLA

5

KOKOŠJE
GNEZDO,
LEGLO

OREL NA
GERMANSKIH
PLEMIŠKIH
GRBIH
ESTONEC

DRUGO
ZDRAVNIŠKO
??????

IME NAŠE
TELOVADKE
ŠAJN
SEVERNOAMERIŠKI
MALI MEDVED

MIT.RAZBOJNIK, KI GA JE
TEZEJ VRGEL
MORJE
SNOP LANU

KDOR SE Z VZTRAJNIMI
IME AMERIŠPROŠNJAMI, PRIGOVORI
KEGA
OKRAJŠAVA
PRIZADEVA
PRITI DO ČESA
PISATELJA,
SCENARISTA ZA KILOVOLT PRIPADNIK STAROGRŠKEGA
HUNTERJA
PLEMENA
SLEPI ARKA- 12
DNI LOKI NA
POLSTEBRIH
DEBELEJŠI
DROG
VEČJA V
STRUGI
TEKOČA
VODA

ZAČETNIK
ARIANIZMA

NAVDUŠEN
PRIVRŽENEC

ŽIRO
RAČUN
SLOVENSKI
KIPAR
(FRANC,
1710 -1788)

POLITIČNA
ZNANOST

ENOVALENTNI RADIKAL V
RAZNIH
SOLEH
GORJAČA

1

ZIB, KOLEB

BIBLIJSKA
MARIJINA
MATI

IME
IGRALCA
SEVERJA

1

8

2

11

3

4

4

7

5

1

6

8

1

10

7

12

4

13

8

5

9

12

14

11

10

12

IZOLACIJA

VOJAŠKA
ENOTA

ASTRONOM.
MERSKA
ENOTA ZA
MERJENJE
DALJAV

OSLOV
GLAS

ČETRTI KALIF

SRBSKA
IGRALKA
MARKOVIČ

NEKDAJ
VABLJENI NA
MLINSKI
PLEMIČEV
TROFEJO ZA
KAMEN, KI SLUŽABNIK,
SVINJSKO
LUŠČI PROSO SPREMLJEGLAVO
VALEC
ZDRAVILNE
RATLINE
PRELITE
Z VROČO
VODO
PRIREDITVENI PROSTOR TEKME
ZA SVINJSKO
GLAVO
SPISEK
TISKOVNIH
NAPAK NA
KONCU
KNJIGE

vaniljev sladkor, pol limoninega sladkorja, 2 žlici ruma, 2
žlici kisle smetane, pol pecilnega praška, olje za cvrenje in
sladkor v prahu za posip.
Priprava: V pretlačeno skuto
vmešamo sol, jajci, sladkorje, rum (za otroke rum izpustimo) in kislo smetano.
Vmešamo še moko s pecilnim praškom. V posodi vse
zmešamo tako, da dobimo
gladko zmes. Zmes naj počiva vsaj pol ure, lahko pa več
ur. Ko je olje segreto, takrat z
žlico zajemamo žličnike oziroma miške in jih rumeno
ocvremo na obeh straneh.
Postrežemo še tople in posute s sladkorjem.

belim ledom ali pa samo
posujemo s sladkorjem v prahu z vaniljevim sladkorjem.
Beli led pripravimo z mešanjem sladkorja v prahu, ki
mu dodamo limonin sok in
malo beljaka.
Pripis: Da nam krofi uspejo,
naj bo moka uležana, presejana in ne mrzla. Ko pa oblikujemo v roki kroglice,
imejmo v mislih samo dobro in lepo ali pa zapojmo,
kajti, kdor poje, zlo ne misli.
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VPREŽNI
DROG KMEČKEGA VOZA
NEVARNA
BOLEZEN

UGO BETTI

3

ARKATURA: slepi arkadni loki, ERE: stotinka danske krone, PARSEK: merska enota v astronomiji, SKIRON: mitološki razbojnik,
ERRATA: spisek tiskarskih napak, HAT: potrdilo turški velikašev, VUK: naš pisatelj (Stanko), KNESET: izraelska skupšina

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 2 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Februarske prireditve
Petek, 5. februarja
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 10. uri
Kaj dela moja mamica? Odprtje razstave prispevkov literarnega natečaja in razglasitev rezultatov.

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 18. uri
Dobrodelni koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in
ženskega pevskega zbora DU Javornik Koroška Bela »Večerna zarja«

DVORANA KOLPERN JESENICE, ob 19. uri
Občni zbor TD Golica, sekcija »Svinjska glava«

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA, ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave Sandija Novaka, člana Fotografskega
društva Jesenice

Četrtek, 11. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, od 17.30 dalje

Kegljaška tekma 3. SKLZ Sij Acroni Jesenice 2 : Gorica 2

PROSTORI CP ŽP, KURILNIŠKA 10a, III. nadstropje, od 14.
do 18. ure
OGLED MODULNE MAKETE

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO, od 14. do 17. ure
Pustna delavnica s programom in presenečenjem. Vabljene maske!

DVORANA V OSNOVNI ŠOLI TONETA ČUFARJA, ob 16. uri
PUSTOVANJE Z MAČKOM MURIJEM, prireditev Mladinskega centra
Jesenice za otroke in starše

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Kegljaška tekma 2. SKLZ Sij Acroni Jesenice : Calcit 2

Nedelja, 7. februarja
ČRNI VRH (OBČINA ŠPANOV VRH) V PLANINI POD
GOLICO, ob 11. uri
Tradicionalna prireditev: Jubilejni 50. smuk za trofejo svinjska glava

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 18.30
Nastop učencev Glasbene šole Jesenice

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in proslava ob
kulturnem prazniku

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo
priznanja Zveze kulturnih društev Jesenice

Torek, 9. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, urnik na cms@lu-jesenice.
net ali 051 363 319
Družabna igra Activity

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica od 9.30
do 10.30
Vadba za starejše

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, ob 16. uri
PUSTNO RAJANJE V SOSESKI CENTER II, prireditev Mladinskega
centra Jesenice za otroke

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma »Svinjska glava« + Češnovc proti veteranom Jesenic

Petek, 19. februarja
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 10. uri
Igriva košarka in druženje z Lipkom; vabljeni vsi počitnikarji, ki želite
preživeti lep dan v športni družbi

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Slovenska literatura od A do Ž, komedija v izvedbi Špas Teatra

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje likovne razstave Špele Pirnat

Petek, 12. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, ob 9. uri
Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 15. do 20. ure

Sobota, 20. februarja
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri
Občni zbor društva KPŠHD Vuk Karadžić Radovljica. Sledi zabavni
program.

Poročni sejem na Stari Savi 2016 – Poroka v mestu jekla in narcis

GIMNAZIJA JESENICE, ob 15. uri

Ponedeljek, 22. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica od 9.30
do 10.30
Vadba za starejše

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kaj vemo o Soncu? Astronomsko predavanje astronomskega društva
Nova.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Režijska vaja za opero Gospodovalna služkinja, opera v izvedbi Slovenskega komornega glasbenega gledališča Ljubljana

DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA
BLEJSKA DOBRAVA, ob 20. uri
METAL NIGHT, koncert za mlade ob podpori Mladinskega centra
Jesenice

Sobota, 13. februarja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, DOPOLDNE
Začetek aktivnosti v času zimskih počitnic, vse dni v tednu

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

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: OTROK NE POSPRAVLJA IGRAČ – SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalnice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV, Pod gozdom 13, Jesenice,
ob 17. uri
Predavanje Simone Smolej – KANADA v sliki in besedi

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni
tenis, od 18. do 21. ure
Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert kvarteta kitar (Izidor Erazem Grafenauer, Mario Kurtjak,
Simon Kranjčan Fojkar in Aljoša Vrščaj)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 10. do 18. ure
Poročni sejem na Stari Savi 2016 – Poroka v mestu jekla in narcis

Ponedeljek, 8. februarja
DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, Jesenice, ob 17. uri

Muzejski večer: dr. Marko Mugerli »Delavke železarne «

Rekreacijska liga v košarki, v okviru športnih iger Jesenic

Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše

Sobota, 6. februarja
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 13.30

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Torek, 23. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje
Rekreacijska liga v odbojki, v okviru športnih iger Jesenic

Slovenska literatura od A do Ž, komedija v izvedbi Špas Teatra

Nedelja, 14. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 10. uri
VAŠA – NAŠA MATINEJA, predstava za otroke v izvedbi Gledališča
Julke Dolžan Žirovnica, Breznica, Čarovnica Mica in severna zvezda

Ponedeljek, 15. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica od 9.30
do 10.30

Sreda, 24. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 18.30
5. dramski festival Gimnazije Jesenice

Četrtek, 25. februarja
WALDORFSKI VRTEC SONČNICA, Ulica Viktorja Kejžarja
35, Jesenice, ob 17. uri
Igralne urice, namenjene otrokom in staršem, ki želijo spoznati waldorfski vrtec.

Vadba za starejše

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalnice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni
tenis, od 18. do 21. ure

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Pivovar Rok Rutar bo predstavil vse o pivu ter svojo butično pivovarno
Carniola.

GIMNAZIJA JESENICE, od 17.30 dalje
Rekreacijska liga v košarki, v okviru športnih iger Jesenic

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 18.30
Torek, 16. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje
Rekreacijska liga v odbojki, v okviru športnih iger Jesenic

5. dramski festival Gimnazije Jesenice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert glasbenih družin

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje
Rekreacijska liga v odbojki, v okviru športnih iger Jesenic

Sreda, 10. februarja
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, RUARDOVA
GRAŠČINA, ob 10. uri
Kdo je na fotografiji? Zbiranje fotografij in spominov na jeseniške
vrtce in šole.

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Gozdna terapija – predavanje Tannje Yrska

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA, Ulica Viktorja Kejžarja
35, Jesenice, ob 17. uri
Igralne urice, namenjene otrokom in staršem, ki želijo spoznati waldorfski vrtec.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Domoznanski večer z mag. Viktorjem Krevslom in predstavitev nove
knjige Etos trenerja

Sreda, 17. februarja
WALDORFSKI VRTEC SONČNICA, Ulica Viktorja Kejžarja
35, Jesenice, ob 17. uri
Igralne urice, namenjene otrokom in staršem, ki želijo spoznati waldorfski vrtec.

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsako soboto in nedeljo – rekreativno drsanje v športni dvorani Podmežakla, urnik drsanja je odvisen od razporeda hokejskih tekem v
dvorani. Več informacij na spletni strani Zavoda za šport: http://urniki.zsport-jesenice.si/index.php?page=week&key=1

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 17. uri
Okrogla miza – predstavitev knjige Milan Kučan, prvi predsednik

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje: Nova Zelandija, Polona Drvoderič

Četrtek, 18. februarja
DU DR. FRANCETA BERGLJA – prostori društva bolnikov z
osteoporozo, ob 9. uri

Ponedeljek, 15. 2. 2016, in sreda, 17. 2. 2016:
Športna dvorana Podmežakla, telovadnica od 11. do 12. ure.
Športna urica za osnovnošolce, spretnostni poligoni, koordinacija,
osnovna motorika ¼ Vodena vadba pod vodstvom športnega pedagoga. Informacije Primož Samar, 041 682 871.

Vabilo

Delavnica ročnih del: Izdelava etuija iz filca za shranjevanje škarij

GIMNAZIJA JESENICE, od 17.30 dalje
Rekreacijska liga v košarki, v okviru športnih iger Jesenic

Društvo bolnikov z osteoporozo vabi na izlet – pohod
Solkan. Zbor 4. marca ob 5.50 na ŽP Jesenice. Prijave zbirajo
po telefonu številka 031 720 586.
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jeseniške novice
Poročni sejem bo
12. in 13. februarja

Svinjska glava št. 50

V Kolpernu na Stari Savi bo v petek in soboto,
12. in 13. februarja, potekal Poročni sejem 2016.

V nedeljo, 7. februarja, bo na smučišču Španov vrh potekala jubilejna, petdeseta prireditev Smuk za
trofejo svinjska glava. "Svinjske" prireditve se sicer začenjajo že danes, v petek, s svečanim občnim
zborom v Kolpernu. Na pustni torek sledi še posebna hokejska tekma v dvorani Podmežakla.

Urša Peternel
Gornjesavski muzej Jesenice bo tudi letos pripravil
Poročni sejem, zdaj že tradicionalno prireditev, ki poteka v Kolpernu na Stari Savi.
Sejem bo potekal v petek,
12., in v soboto, 13. februarja.
"Poročni sejem v mestu
jekla in narcis je postal že
stalnica februarskega programa Gornjesavskega
muzeja Jesenice.
Vse potencialne razstavljavce obveščamo, da se za sodelovanje lahko odločijo do
vključno 9. februarja. Obljubljamo predstavitve različnih ponudnikov poročnih
storitev: slaščičarjev s pekovskim pecivom, poročnimi
tortami in čokoladnimi slaščicami, ponudnike gostinskih storitev s cateringom,
fotografe. Zagotovo bodo
zanimivi malce drugačni
poročni šopki ter cvetlične

dekoracije, unikatna vabila
... Na sejmu se bodo bodoči
mladoporočenci lahko tudi
dogovorili za organizacijo
poroke in vse priprave dneva D prepustili strokovnjakom," je povedala Nina Hribar iz Gornjesavskega
muzeja Jesenice.
Ena od možnosti za drugačno poroko je prav poroka na
Stari Savi. "Tu lahko mladoporočenci v objemu večstoletne fužinarske dediščine
uradno potrdijo svojo ljubezen. Le tako bo nerazdružljiva dvojina, trdna in trajna,
kot da bi jo iz železa skovali
jeseniški kovači. Vsem
parom, ki bodo v letu 2016
rezervirali prostor za sklenitev civilne poročne zveze ali
za poročno slavje v letošnjem ali prihodnjih letih, bo
Gornjesavski muzej Jesenice predal vrečko ugodnosti,
ki jo bodo pripravili razstavljavci na sejmu," je povedala
Nina Hribar.

Urša Peternel
Smuk za trofejo svinjska glava letos praznuje petdeset
let! Prvo prireditev na smučišču Španov vrh so pripravili
v predpustu leta 1967, zatem
pa je potekala čisto vsako
leto, ne glede na vreme. Prizorišča so se skozi leta nekoliko menjala, večina pa jih je
potekala pri smučarskem
domu v Črnem vrhu. Na
začetku je bil smuk tekmovalnega značaja, na njem so
sodelovali samo smučarji,
kasneje pa so – tudi zaradi
pomanjkanja snega – lahko
sodelovale tudi pustne maske brez smučk. Značilna je
tudi nagrada za tistega, ki
doseže najboljši srednji čas:
to je prava, lepo zapečena
svinjska glava. Kot je dejal
član organizacijskega odbora
letošnje jubilejne, petdesete
prireditve Egon Kepic, so
poskrbeli za svečano obeležitev jubileja; ne nazadnje gre
za eno najstarejših pustnih
prireditev v Sloveniji. Tako
bo že drevi z začetkom ob 19.
uri v Kolpernu potekal svečani občni zbor, na katerem se
bodo ozrli v preteklost in
počastili pol stoletja prireditve. Povabili so vse dosedanje
župane občine Španov vrh,

PD Jesenice išče nove oskrbnike koč
Pred novo planinsko sezono Planinsko društvo Jesenice
čaka zahtevna naloga pridobitev osebja za vse postojanke.
Razpis je javno objavljen, vse dodatne informacije pa so na
voljo v pisarni društva. Prijave zbirajo najkasneje do 20.
februarja. Za delo v Erjavčevi koči na Vršiču (delo v letni
sezoni od 15. aprila do 30. septembra in zimski sezoni ob
koncih tedna, praznikih, šolskih počitnicah) iščejo oskrbnika in kuharja. Za Kočo pri izviru Soče (odprta je od 20. aprila do 30. septembra) iščejo oskrbnika, kuharja in prodajalca
v kiosku. V Koči na Golici (sezona traja od 25. aprila do 30.
oktobra) potrebujejo oskrbnika in kuharja. Tičarjev dom na
Vršiču (odprt je od 15. maja do 15. oktobra) potrebuje dva
kuharja, natakarja in sobarja. Zavetišče pod Špičkom (odprto je od 1. julija do 30. septembra) pa iščejo oskrbnika in
kuharja. V društvu se zavedajo, da bodo izkušeni in delovni
zaposleni kos nalogam, ki jih zahteva postojanka v gorah. S
tem in ob dobri ponudbi in prijazni postrežbi bodo postojanke lahko ustvarjale dohodek, ki je namenjen vzdrževanju
in obnovam.

Pustna prireditev v Španovem vrhu je vsako leto zelo zabavna, maske pa izvirne. / Foto: arhiv
volili pa bodo tudi novega
župana, ki bo nasledil sedanjega Pavla Laha - Nitko.
"Občni zbor je odprt za vse,
vstop je prost in vabimo vse

Milan Kučan na Jesenicah
Društvo upokojencev Jesenice in založba Modrijan bosta v
sredo, 17. februarja, ob 17. uri v Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice pripravila pogovor ob izidu monografije dr. Boža
Repeta z naslovom Milan Kučan, prvi predsednik. V pogovoru, ki ga bo vodila Branka Smole, bosta sodelovala dr.
Božo Repe, avtor knjige in eden vodilnih raziskovalcev
novejše slovenske zgodovine, in Milan Kučan, prvi demokratično izvoljeni predsednik v Republiki Sloveniji.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Članek iz Železarja o prvem smuku za trofejo svinjska
glava leta 1967. Pečeno svinjsko glavo je takrat dobil Miran
Lakota.

simpatizerje in druge, pripravljamo tudi priložnostno
fotografsko razstavo in računalniško projekcijo s prikazom zgodovine prireditve.
Sledil bo ples ob živi glasbi,"
je povedal Egon Kepic.
Vrhunec dogajanja sledi na
pustno nedeljo, ko bo –
tokrat spet pri smučarskem
domu v Črnem vrhu – z
začetkom ob 11. uri potekal
smuk za trofejo svinjska glava. Po zadnjih informacijah
žičnica žal ne bo obratovala,
tako da se bo v Črni vrh treba
podati peš po pohodnih
poteh, hoje pa je od dvajset
minut do pol ure. Smučarski
dom ne bo odprt, bodo pa
organizatorji poskrbeli za
tople napitke in hrano, obljublja Kepic. Tekmovalni del
smuka bo potekal tako kot
prejšnja leta, vse otroške
maske bodo dobile medaljo
in nagrado, odrasle maske pa
bodo nagrajene do tretjega
mesta v kategorijah posamezne maske, pari in skupin-

ske maske. Glavno nagrado,
pečeno svinjsko glavo, pa bo
– tako kot to veleva tradicija
– dobil tisti udeleženec, ki bo
dosegel srednji čas.
Na pustni torek bo sledila še
tradicionalna hokejska tekma; a če sta prejšnja leta na
njej hokejske palice prekrižali ekipi občin Španov vrh
in Češnovc, bodo letos občani obojih združili moči proti
veteranom hokejskega kluba Jesenice; slednji bodo
namesto hokejskih palic v
rokah imeli – metle ... Tekma se bo začela ob 18.30 v
dvorani Podmežakla.
Organizatorja prireditev sta
TD Golica in Občina Jesenice, ob tem pa se Egon Kepic
v imenu organizacijskega
odbora zahvaljuje družini
Čeh, ki je vsa leta omogočala, da je prireditev potekala
na njihovem zemljišču in
objektih; vedno so priskočili
na pomoč in s tem omogočili tako dolgoletno tradicijo
prireditve.

