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Ste danes kaj
naredili za
svoje zdravje?

www.gorenjskiglas.si

V znamenju
meteorita
Ob deveti obletnici padca
meteorita na Mežaklo so
na Jesenicah pripravili
festival znanosti in
fantastike Meteorita.

Ob svetovnem dnevu zdravja
je v Kolpernu potekal že tretji
Dan zdravja z brezplačnimi
predstavitvami, meritvami,
prikazi ...
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Ob jubileju želja
po novi bolnišnici

Od danes izposoja koles
JeseNICE Bikes

V Splošni bolnišnici Jesenice so slavnostno zaznamovali sedemdesetletnico. Slovesnosti sta se
udeležila tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Z današnjim dnem si je na
Jesenicah znova mogoče iz
posoditi navadno ali elek
trično kolo, saj je po zim
skem premoru spet zaživel
avtomatizirani sistem izpo
soje koles JeseNICE Bikes.
V treh kolesarnicah: na par
kirišču pod stavbo Občine
Jesenice, pri Turistično in
formacijskem centru (TIC)
Jesenice nasproti železniške
postaje in na Hrušici je na
voljo devet navadnih in tri
električna kolesa.
Postopek izposoje je enosta
ven, uporabnik se mora
pred prvo uporabo registri
rati na TIC Jesenice in vpla
čati deset evrov za celoletno
registracijo, potem pa si lah
ko brezplačno izposodi kolo
in ga uporablja štirinajst ur
tedensko. Ko se torej upo
rabnik registrira na TIC-u,
si lahko sam izposodi kolo v
katerikoli od treh kolesar
nic, skozi celoten postopek
uporabe pa ga vodijo navodi
la na monitorjih sistema.
Izposojeno kolo je mogoče

Urša Peternel
Pred sedemdesetimi leti, na
tančneje 11. aprila 1948, je
bila dokončana gradnja nove
jeseniške bolnišnice. Ob od
prtju je bila to najsodobnejša
bolnišnica v srednji Evropi.

Namenjena je bila predvsem
potrebam železarne in okoli
škega prebivalstva. V prvem
letu so v njej opravili dvesto
operacij, dobrih osemsto
ambulantnih pregledov in
dva tisoč hospitalnih zdrav
ljenj. V bolnišnici je bilo 65

zaposlenih, od tega dva
zdravnika ... Takole je začet
ke Splošne bolnišnice Jese
nice opisal njen direktor Ja
nez Poklukar ob jubileju, ki
so ga obeležili v Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice.
Slovesnosti sta se udeležila

Začela se je nova sezona izposoje koles v
avtomatiziranem sistemu JeseNICE Bikes.
Urša Peternel

tudi predsednik države Bo
rut Pahor in ministrica za
zdravje Milojka Kolar Ce
larc, nastopil je orkester Slo
venske vojske s solisti Omar
jem Naberjem, Tajdo Jova
novič in Nino Strnad.
3. stran

vrniti v katerokoli od treh
kolesarnic. S kolesi se je
mogoče popeljati tako po
mestu in okolici kot tudi po
daljinski kolesarski stezi vse
do Kranjske Gore.
Po besedah Nene Koljanin
iz TIC Jesenice je izposoja
kolesa odlična možnost, da
občani opravke po mestu
opravijo brez avtomobila.
Izposoja koles pa je name
njena tudi turistom, ki si na
ta način lahko ogledajo Je
senice z okolico. V TIC Je
senice si želijo, da bi občani
še bolj izkoristili možnost
brezplačne izposoje koles;
vsako leto sicer naštejejo
nekaj deset registriranih
uporabnikov.
Kolesarjenje ni samo zdra
vo, je tudi okolju prijazno,
zato so ga – ob pešačenju in
uporabi javnega prevoza –
na Občini Jesenice vključili
v Celostno prometno strate
gijo, s katero želijo spodbu
jati trajnostne oblike mobil
nosti, zmanjšati motorni
promet v mestu in ga tako
narediti še prijaznejšega za
bivanje.

Direktor bolnišnice Janez Poklukar in predsednik države Borut Pahor / Foto: Gorazd Kavčič

OBČINSKE NOVICE

KRAJEVNA SKUPNOST

Nova tribuna ob
nogometnem igrišču

Zbor krajanov zaradi
nevarnosti plazu

Na novi demontažni tribuni
v Športnem parku Podmežakla je 285 sedežev.
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ZANIMIVOSTI
Glasbene družine spet
navdušile

ZANIMIVOSTI

Raziskave so pokazale: plazova Urbas in Čikla grozita
Koroški Beli z več kot milijonom kubičnih metrov materiala. V primeru sprožitve bi
bilo to za vas uničujoče.

Na Festivalu družin je letos
nastopilo kar šestindvajset
glasbenih družin v različnih
zasedbah.

Na smučišču Španov vrh so
novi upravljavci v svoji prvi
sezoni našteli 1560 smučarjev, s sezono pa niso najbolj
zadovoljni.
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Našteli osemindvajset
smučarskih dni
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V vsaki od treh kolesarnic so na voljo po tri navadna in eno
električno kolo. Za prvo registracijo v sistem se je treba
oglasiti v TIC Jesenice, kasneje pa si uporabnik sam vzame
kolo v kolesarnici. / Foto: Gregor Vidmar
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Zaključilo se je državno
hokejsko prvenstvo za člane,
člani moštva HDD SIJ Acroni Jesenice pa so ponovno
postali državni prvaki. "Tako
so se tudi člani pridružili
svojim mlajšim kolegom iz
HD Hidria Jesenice, ki so
nedavno osvojili državno
hokejsko prvenstvo v kategorijah kadetov in mladincev. Pri tem so jeseniški
hokejisti ponovno dokazali,
da je hokej doma prav na
Jesenicah, za osvojena prva
mesta in tudi za dobro
hokejsko igro skozi celotno
sezono v ostalih kategorijah
pa vsem igralcem, trenerjem in drugim, ki so pripomogli k uspehom te hokejske sezone, iskreno čestitam," je dejal župan Tomaž
Tom Mencinger.
Na Občini Jesenice začenjajo s pripravo proračuna za
leto 2019. "Letos ga bomo
zaradi lokalnih volitev, ki so
predvidene šele tretjo nedeljo v novembru, morali v
obravnavo občinskemu svetu predložiti prej kot običaj-

Na 26. redni seji so se 12. aprila sestali jeseniški občinski svetniki.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
no. Prva obravnava je predvidena na junijski seji občinskega sveta, druga pa septembra. Tako smo pripravljavci proračuna zopet pred
izredno težko nalogo, saj je
potreb in želja izredno veliko, hkrati se povečujejo tudi
zakonske in druge obveznosti občine, razpoložljivega
denarja pa je vedno manj.
Vseeno se naloge vsako leto
lotimo z veliko mero odgovornosti do naše občine, do
naših občanov, zato sem
prepričan, da bo odseval naš
trud v nadaljnji razvoj naše
občine," je še povedal župan.

V počastitev dneva boja proti okupatorju
Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice - Kranjska Gora vljudno vabita na slavnostno prireditev
v počastitev dneva boja proti okupatorju z multimedijsko
lutkovno predstavo Letalski miting. Prireditev bo v petek, 27.
aprila, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja.

Spoštovani občani in občanke občine Jesenice!

www.jesenice.si

Ob dnevu boja proti okupatorju
in ob prihajajočem prazniku dela, 1. maju,
vam iskreno čestitam.
Župan Tomaž Tom Mencinger
s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar
ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

SKEI – Sindikalna podružnica družbe Acroni

Občina Jesenice

Vljudno vabljeni na

PRVOMAJSKO SREČANJE
NA PRISTAVI
NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM,
ki bo

1. MAJA 2018 od 11. ure dalje
V kulturnem programu bo sodeloval

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.
Slavnostni govornik bo

Vili Novak, podpredsednik sindikata SKEI Slovenije.
Za dobro voljo, hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Za udeležence srečanja bo organiziran brezplačni avtobusni
prevoz, in sicer bo odhod prvega avtobusa s Hrušice (Belo polje)
ob 9.30, odhod drugega avtobusa pa z avtobusne postaje pri
Splošni bolnišnici Jesenice ob 10. uri.
Oba avtobusa bosta ustavljala na vseh avtobusnih postajah
do Javorniškega Rovta.
Vrnitev avtobusov s Pristave bo ob 17. ter ob 18. uri
oziroma po dogovoru z organizatorji srečanja.
Prvomajsko srečanje bo potekalo v vsakem vremenu.
www.jesenice.si

Sprejeli zaključni
račun proračuna

Nasvidenje na Pristavi!

Na zadnji seji občinskega
sveta so se občinski svetniki
seznanili s prenehanjem
mandata občinskemu svetniku Andreju Lavtarju, ki je
podal odstopno izjavo. Lavtar je bil tudi predsednik
odbora za proračun in

naprave v Španovem vrhu,
nekaj stanovanj (kupci so v
večini primerov najemniki),
kot je dejala direktorica
občinske uprave Valentina
Gorišek, pa jim še ni uspelo
prodati zemljišča na Strelski
za stanovanjsko gradnjo in
solastnega deleža na separaciji. Dodatno bo Občina

Občinska svetnica Simona Štravs je za leto 2019
predlagala tako imenovani participativni
proračun, ki ga imajo v nekaterih drugih
občinah, denimo v Novi Gorici. Gre za način,
pri katerem pri delitvi dela proračunskih
sredstev sodelujejo tudi občani, ki sami določijo,
katere investicije v občini so najnujnejše.
finance in član statutarno-pravne komisije. Občinski svet je pozval občinsko
volilno komisijo, da ugotovi, kateremu kandidatu na
listi Neodvisne liste Za boljše Jesenice pripada nadomestni mandat.

Jesenice prodala še prostore
bivše lekarne na Plavžu in
izpraznjeno stanovanje nad
pošto, kjer je deloval materinski dom, in še dve stanovanji v skupni orientacijski
vrednosti 212 tisoč evrov.

Zaključni račun

Seznanili so se tudi s poročilom o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu
2017, s katerimi Občina
Jesenice podeljuje sredstva
za področja gospodarstva,
kmetijstva, kulture, športa,
turizma, humanitarnih
organizacij, za energetsko
sanacijo objektov ... "Sredstva so dodeljena na pravih
področjih in dobro porabljena," je ob tem dejala direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek.

Na seji so sprejeli zaključni
račun proračuna za leto
2017. Realiziranih je bilo za
16,4 milijona evrov prihodkov in za 15,2 milijona evrov
odhodkov, proračunski presežek je znašal 1,2 milijona
evrov. Občina se v letu 2017
ni dodatno zadolžila, saj se
je nekaj večjih investicij premaknilo v leto 2018. Ob
koncu leta je bilo stanje na
računih 4 milijone evrov,
pretežni del presežka pa so
že vključili v proračun za
leto 2018.
Občinski svetniki so se seznanili tudi s poročilom o
realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim in premičnim
premoženjem v letu 2017.
Lani je Občina Jesenice med
drugim prodala objekte in

Izvedeni javni razpisi

Pogrebna in pokopališka
dejavnost
V skrajšanem postopku so
sprejeli spremembe in
dopolnitve odloka o gospodarskih javnih službah.
Spremembe se nanašajo na
pogrebno in pokopališko

dejavnost; po novem bo
pokopališka služba postala
izbirna občinska gospodarska javna služba. Obvezna
gospodarska javna služba pa
bo po novem le še 24-urna
dežurna služba. Obe bo,
tako kot doslej, izvajalo javno komunalno podjetje.
Na tej osnovi morajo sprejeti tudi spremembe odloka o
pogrebni in pokopališki
dejavnosti ter pokopališkem
redu. Po novem bo javno
komunalno podjetje JEKO
opravljalo 24-urno dežurno
službo in pokopališko dejavnost, pogrebno dejavnost pa
bodo prepustili trgu. To
namreč zahteva zakon o
pogrebni in pokopališki
dejavnosti, ki ga je država
sprejela lani.

Kategorizacija občinskih
cest
Sprejeli so spremembe in
dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest.
Dokument so v prvem branju sprejeli že januarja
2016, pred sprejetjem v drugi obravnavi pa so med drugim morali pridobiti soglasje direkcije za ceste h kategorizaciji, ki so ga prejeli
marca letos. Po novem je v
občini kategoriziranih dobrih 55 kilometrov javnih
poti. Kot je dejal direktor
Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj,
pa že zbirajo pobude za
ponovno uskladitev odloka,
saj so bile v tem obdobju
zgrajene nekatere nove ceste, denimo obvoznica Lipce,
zato pripravljajo že nove
spremembe odloka.

Odloki, poročila
V skrajšanem postopku so
sprejeli spremembe odlokov
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

O problematiki
odpadkov na majski seji
Urša Peternel
Na aprilski seji občinskega
sveta je občinski svetnik
Egon Kepic predlagal, naj
na dnevni red uvrstijo dodatno točko, in sicer problematiko ravnanja z odpadki v
CERO Mala Mežakla.
"Želim, da se občinski svetniki oglasimo in damo signal občanom, da nam ni
vseeno, kaj se dogaja," je
dejal Kepic in izrazil skrb,
da občinski svetniki niti
nimajo vseh pravih infor-

macij glede problematike.
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da nameravajo to točko uvrstiti na
dnevni red majske seje
občinskega sveta, s čimer se
je Kepic strinjal. Župan je
tudi povedal, da je s problematiko seznanil tudi župane ostalih zgornjegorenjskih občin, ki so pozvali
vlado k vzpostavitvi javne
gospodarske službe za sežiganje lahke frakcije. Kot so
opozorili župani, je država z
uredbo predpisala, da je vse

mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališčih treba mehansko in
biološko obdelati v centrih
za ravnanje s komunalnimi
odpadki. Tovrstna obdelava
se uvršča med obvezne
občinske gospodarske javne
službe varstva okolja. Pri
tem kot glavni produkt
obdelave nastaja tako imenovana lahka frakcija. Edina
možnost za njeno končno
oskrbo je sežig, vendar pa
država te oskrbe ni zagotovila, četudi je državna gos-

(vseh štirih jeseniških osnovnih šol), Vrtca Jesenice,
Ljudske univerze Jesenice,
Občinske knjižnice Jesenice
in Gornjesavskega muzeja
Jesenice. Večinoma gre za
formalne spremembe, ki se
nanašajo na razporeditev
presežka in primanjkljaja, s
katerimi so določbe odloka
uskladili z veljavno zakonodajo.
Na seji so začeli spreminjati
tudi odloka o ustanovitvi javnih zavodov Gasilsko reševalna služba Jesenice in
Zavod za šport Jesenice.
Sprejeli so še poročilo o
izvedenih javnih razpisih za
leto 2017, poročilo o izvajanju lokalnega energetskega
koncepta in poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na
sejah občinskega sveta v
tem mandatu.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je predstavil
poročilo o nadzoru investicije v izgradnjo komunalne
infrastrukture v Podmežakli
in Občini Jesenice dal nekaj
priporočil zlasti glede boljše
priprave projektov, sklepanja pogodb in oddaje javnih
naročil.

Obnova Ruardove
graščine
Zaradi zapleta z izbiro izvajalca (po reviziji postopka
oddaje javnega naročila je
bil za izvajalca izbran Kolektor Koling) in posledično
spremembe načina financiranja in zamika obnove
Ruardove graščine so potrdili spremembe načrta razvojnih programov. Ker še
čakajo na sklep ministrstva
za infrastrukturo o sofinanciranju, naj bi se obnova
začela v drugi polovici leta.
Ocenjena vrednost investicije je 2,2 milijona evrov.

podarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov zakonsko predpisana. V
Sloveniji sicer je nekaj termičnih objektov, to je sežigalnic, a njihove zmogljivosti ne zadoščajo za vse potrebe na trgu. Tako so centri
za ravnanje z odpadki odvisni od prevzemnikov v tujini, ki pa dane razmere izkoriščajo s finančno nesprejemljivimi ponudbami, so
opozorili župani. »Ugotavljamo, da je trenutni način
obvladovanja lahke frakcije
dolgoročno nevzdržen in
rešljiv edinole preko državne gospodarske javne službe za sežiganje komunalnih
odpadkov,« so menili župani in pozvali vlado oziroma
ministrstvo za okolje, naj
čim prej poišče rešitev.
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Na novi demontažni tribuni v Športnem parku Podmežakla je 285 sedežev.
Urša Peternel
Sedmega aprila, na dan, ko
obeležujemo Dan za spremembe, so na Jesenicah
slovesno predali namenu
novo demontažno tribuno
ob glavnem nogometnem
igrišču v Športnem parku
Podmežakla. Tribuno, na
kateri je v štirih vrstah na

voljo 285 sedežev, je kupila
Občina Jesenice, stala je 50
tisoč evrov, od tega je občina iz proračuna zagotovila
35 tisoč evrov, 15 tisoč evrov
pa je prispevala Fundacija
za šport. Glavno nogometno igrišče doslej ni imelo
tribune za ogled tekmovanj, po besedah župana
občine Jesenice Tomaža

Toma Mencingerja pa se
tribuna, če bo postala premajhna, v prihodnje lahko
tudi dogradi. Kot je dejal,
imajo nogometaši Nogometnega kluba Jesenice
tudi sicer dobre pogoje za
vadbo, pred časom so dobili nove garderobe, uredili
so igrišče z umetno travo z
razsvetljavo ...

Tribuno so namenu predali
župan Tomaž Tom Mencinger, direktor Zavoda za
šport Jesenice Almin Gorinjac in predsednik sveta
Fundacije za šport Aleš Remih. Za popestritev dogodka so poskrbele pevke z
Osnovne šole Koroška Bela
in najmlajši nogometaši Nogometnega kluba Jesenice.

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

Nova tribuna ob
nogometnem igrišču

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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O oživljanju mestnih središč
Občina Jesenice je gostila srečanje predstavnikov Združenja
za mestni management. Gostje so si ogledali Staro Savo,
prodajalno ponovno uporabljenih predmetov Kramarija, Čufarjev trg in železniško postajo. Vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek je predstavila aktivnosti Občine
Jesenice za razvoj mestnega središča. Med njimi so: finančne spodbude za malo gospodarstvo in energetsko sanacijo
stavb, vzpostavitev informacijsko-obvestilnega sistema ob
državni cesti skozi mesto, sprejetje Celostne prometne strategije občine Jesenice ... Goste je pozdravil tudi podžupan
Miha Rebolj in dejal, da Jesenice kažejo vedno večji potencial za razvoj podjetništva, gostinstva, trgovine, turizma ...

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da od četrtka, 26. 4. 2018, dalje,
na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si.), pod rubriko »Za občana – Javna naročila, razpisi in objave« objavlja:

Mladi jeseniški nogometaši na igrišču, v ozadju pa nova tribuna, s katere bodo starši in drugi nogometni navdušenci še
lažje spremljali treninge in tekme.

Ob jubileju želja
po novi bolnišnici
1. stran
Kot je poudaril direktor
bolnišnice Janez Poklukar,
se je v sedmih desetletjih
bolnišnica razvila v sodobno regijsko bolnišnico, v
kateri letno opravijo šest
tisoč operacij, 120 tisoč
ambulantnih pregledov in
14 tisoč hospitalizacij. V

njej je 688 zaposlenih, od
tega 122 zdravnikov. V sedemdesetih letih se je razvila tudi stroka, zgodile so
se širitve in prenove prostorov ... A kot je poudaril
Poklukar, so v sedanjih
stavbah tako po obsegu kot
vsebini dosegli skrajno
mejo širitve, nadaljnji razvoj ni več mogoč. »Zato

mora gradnja nove regijske
bolnišnice postati ena od
nacionalnih prioritet do
leta 2025,« je poudaril direktor, glede lokacije pa
dodal, da je stroki popolnoma vseeno, kje na Gorenjskem se bo ta nahajala. Ob
tem se je Poklukar zahvalil
vsem, ki so v sedmih desetletjih soustvarjali razvoj

bolnišnice in z neizmernim trudom, predanostjo
in požrtvovalnostjo pomagali pacientom.
Ob jubileju so v bolnišnici
posebej ponosni, da jim je
po več letih finančnih težav
uspelo sanirati poslovanje.
Tako že tri leta tekoče poslujejo pozitivno, uspelo pa jim
je pokriti tudi kumulativno
izgubo, ki se je kopičila vse
od leta 1995.
Med načrti za letošnje leto je
direktor v ospredje postavil
prenovo bolnišnične lekarne, ki bo stala 1,3 milijona
evrov, in pet milijonov evrov
vredno energetsko in požarno sanacijo stavb A in B.

1.	Javno dražbo za prodajo stanovanja št. 42/I v večstanovanjski stavbi, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, Republika
Hrvaška. Stanovanje v izmeri 25,35 m2 zajema: hodnik,
sobo s kuhinjo in kopalnico z WC-jem. Stanovanju pripada
tudi balkon. Stanovanje je opremljeno. Izklicna cena je
30.420,00 EUR.
2.	Javno zbiranje ponudb za prodajo solastniškega deleža
(8107/39868) na nepremičnini št. 2381 k. o. 2175 Jesenice, ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje v pritličju stavbe št. 1498 na naslovu Cesta 1. maja 69, Jesenice. Izhodiščna cena je 9.000,00 EUR.
Za vse informacije v zvezi s prodajo predmetnih dveh nepremičnin lahko pokličete Nevenko Kavčič Cenček, Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice, tel.
04/5869 302.
Župan
Tomaž Tom Mencinger
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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
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
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. 7/letnik XIII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 34, ki je izšel 26. aprila 2018.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Direktor Janez Poklukar je skupaj z namestnico strokovne
direktorice Petro Rupar in pomočnikom za finančno
področje Brankom Matjašcem predstavil poslovanje in
načrte. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob jubileju so v Enoti za srčno-žilno diagnostiko odkrili
tudi spominsko obeležje lani preminulemu specialistu
internistu-kardiologu, primariju Jerneju Markežu. Dogodka
so se udeležili tudi njegovi svojci.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek 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: 1,85 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
Darilo Nagoldu
Občina Jesenice je pobratenemu nemškemu
Nagoldu podarila skulpturo jeseniškega plavža.

Ste danes kaj naredili
za svoje zdravje?
Ob svetovnem dnevu zdravja je v Kolpernu potekal že tretji Dan zdravja z brezplačnimi
predstavitvami, meritvami, prikazi ...
Urša Peternel

Urša Peternel
Predstavniki Občine Jesenice so aprila obiskali nemško
mesto Nagold, ki je z Občino Jesenice pobraten že 24
let. Predstavnikom tamkajšnje občine so v znak dolgoletnega prijateljstva podarili
skulpturo plavža, ki pooseblja železarsko tradicijo mesta Jesenice z namenom, da
bo prijateljstvo še naprej
tako trdno kot železo in
toplo kot ogenj.
Uradna predaja in otvoritvena slovesnost je potekala v
mestnem parku Kleb. Plavž
je občini Nagold in njenemu županu Juergenu Grossmannu v imenu Občine
Jesenice predala podžupanja Vera Pintar. Otvoritvene
slovesnosti so se udeležili
tudi dijaki Srednje šole Jesenice, ki so bili ravno ta dan
na strokovni ekskurziji v
Nemčiji, člani Odbora za
mednarodno sodelovanje
mesta Nagold, člani Fotografskega društva Nagold,

člani planinskega društva
Nagold (AFD Nagold) in številni drugi občani. Za prijetno vzdušje in glasbeno spremljavo programa so z igranjem obeh državnih himn
poskrbeli člani mladinskega
glasbenega orkestra gimnazije Otto Hahn.
Pri izdelavi skulpture plavža
so sodelovali Srednja šola
Jesenice ter podjetji SIJ
Acroni in Niro Steel, izdelavo oziroma lasersko graviranje spominske plošče pa je
Občina Jesenice zaupala
Marku Černetu, nekdanjemu dijaku Srednje šole Jesenice. Dijaki 4. letnika programa strojni tehnik na
Srednji šoli Jesenice so pripravili tehnične izrise in
izračune za izdelavo plavža
ter izdelali armaturo za podstavek.
Predstavniki obeh mest so
se dogovorili za prihodnje
sodelovanje in praznovanje
25-letnice pobratenja, ki bo
potekalo naslednje leto septembra v Nagoldu.

Skupina SIJ z več kot
milijardo evrov prihodkov
Urša Peternel
V Skupini SIJ, pod okrilje
katere sodi tudi največje
jeseniško podjetje SIJ Acroni, so objavili prve nerevidirane rezultate poslovanja za
leto 2017.
Metalurška dejavnost skupine SIJ in prehrambna dejavnost (skupina Perutnina
Ptuj) sta lani ustvarili prihodke od prodaje v višini
1,013 milijarde evrov, kar
predstavlja 20,2-odstotno
rast glede na leto 2016. Prihodki od prodaje so prvič
presegli milijardo evrov. Obe
dejavnosti skupaj sta ohranili tudi visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA) 103,8

milijona evrov. Skupni čisti
dobiček je bil 17,6 milijona
evrov. Metalurška dejavnost
je ustvarila prihodke od prodaje v višini 756,1 milijona
evrov (19,7-odstotna rast v
primerjavi z letom 2016) in
EBITDA v višini 78,7 milijona evrov (5,7-odstotna rast v
primerjavi z letom 2016).
Ob objavi rezultatov poslovanja so iz Skupine SIJ tudi
sporočili, da je član uprave
Dmitrii Bochkarev podal
odstopno izjavo. Svojo poslovno pot nadaljuje izven
skupine SIJ. Nadzorni svet
je že imenoval novega člana
uprave Viacheslava Korchagina. Upravo sicer še naprej
vodi Andrey Zubitskiy, člana pa ostajata Tibor Šimonka in Igor Malevanov.

Kdo je ukradel vrečke za pasje iztrebke, drugič
Občinska svetnica Branka Stojanović je občinsko upravo
vprašala, ali je že raziskano, kdo je na Blejski Dobravi ukradel več tisoč vrečk za pasje iztrebke. Direktorica občinske
uprave Valentina Gorišek je odgovorila: "Prijave zoper
neznanega storilca Občina Jesenice ni podala, ker je verjetnost, da bi storilca odkrili, v tem primeru ničelna."

"Vsak dan grem vsaj za pol
ure na sprehod na bližnji
hrib, pazim na prehrano,
jem več zelenjave, skrbim za
dovolj spanca in počitka," je
na vprašanje, kako skrbi za
svoje zdravje, odgovoril jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, ki se je udeležil
letošnjega Dneva zdravja v
Kolpernu. Že tretje leto
zapored je Zdravstveno
vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport
Jesenice, Občino Jesenice in
ostalimi ob svetovnem dnevu zdravja pripravil preventivni dogodek za občane.
"Glavni cilj dogodka je pro-

Preventivo proti raku so predstavljali tudi z učenjem samopregledovanja na modelih.

Potekale so brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka,
ki se jih je udeležil tudi podžupan Miha Rebolj.

mocija zdravja in preventive
pred boleznimi in poškodbami," je povedala Ksenija
Noč, vodja Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice.
Obiskovalci so se lahko stehtali in dobili informacije o
zdravi prehrani, si dali
izmeriti krvni sladkor in
krvni tlak, se naučili uporabe zunanjega avtomatskega
defibrilatorja. Seznanili so
se s pravilnim načinom
samopregledovanja dojk in
mod, se sprehodili skozi
model črevesa in si ogledali,
kako so videti predrakave in
rakave spremembe. Lekarna
Plavž je svetovala o prepre-

Urgentni center Jesenice je odgovarjal na vprašanje: kdaj
na urgenco? in prikazoval oživljanje na lutkah ter uporabo
defibrilatorja. Postopka se je naučila tudi podžupanja
Vera Pintar.

Predstavljali so program Svit, obiskovalci, tudi župan, so se
lahko sprehodili skozi model črevesa in si ogledali, kako so
videti predrakave in rakave spremembe na debelem
črevesu oziroma danki.

čevanju ušivosti, Gorenjske
lekarne pa o skrbi za problematično kožo. Obiskovalcem je bilo na voljo svetovanje o ustni higieni in zdravju zob ter informacije o
cepljenjih. Predstavnice patronažno-zdravstvenega varstva so svetovale o oskrbi
ran, predstavniki Urgentnega centra Jesenice pa o tem,
kdaj je potreben odhod na
urgenco. Na Stari Savi je
potekal prikaz nordijske
hoje, predstavniki Zavoda
za šport Jesenice pa so predstavili telovadne vaje za krepitev zdravja na delovnem
mestu.

Nova glasovalna naprava
Urša Peternel
Občinski svetnik Jure Krašovec je na januarski seji
občinskega sveta opozoril
na težave pri delovanju glasovalne naprave v sejni sobi,

v kateri potekajo seje občinskega sveta, kar otežuje delo
občinskih svetnikov.
V občinski upravi so tudi
sami že nekaj časa ugotavljali, da je obstoječa glasovna naprava dotrajana.

"Glede na starost obstoječega glasovalnega sistema
popravilo ne bi bilo več rentabilno in tudi ne bi zagotavljalo brezhibnega delovanja,
zato je bil v mesecu marcu
nabavljen nov glasovalni

sistem," je pojasnila Mojca
Levstik iz kabineta župana.
Tako so na aprilski seji
občinski svetniki glasovali
že s pomočjo nove glasovalne naprave, ki je delovala
brez težav.
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Krajevne novice

Zbor krajanov zaradi
nevarnosti plazu

Igrišče Pika bo
odprto v maju
Ker igrišče še ni pregledano s tehničnega in
varnostnega vidika, uporaba igral še ni dovoljena.

Raziskave so pokazale: Plazova Urbas in Čikla grozita Koroški Beli z več kot milijonom kubičnih
metrov materiala. V primeru sprožitve bi bilo to za vas uničujoče. V civilni iniciativi so zaradi
ignorance ministrstva sklicali zbor krajanov, zahtevajo seznanitev z izsledki raziskav in ukrepanje.

Konec marca in v začetku
aprila so v javnost prišli izsledki raziskav plazovitega
območja nad Koroško Belo,
ki so jih strokovnjaki geološkega zavoda opravljali lani
jeseni. Kot so zapisali v poro-

ga) in večjega enkratnega
premika plazu, ki bi zajezil
odtok hudournika Bela, in/
ali močnejšega potresa bi se
plaz Urbas lahko pretvoril v
masni tok sedimentov, ki bi
predstavljal nevarnost za
spodaj ležeče naselje," so zapisali.

avtomatski merilec pretoka
Bela pod plazom Urbas, ki
bi v primeru hipnega zdrsa
plazine zaznal nenadno prekinitev pretoka Bele. Med
gradbenimi ukrepi pa stroka
predlaga regulacijo struge
potoka Bela in s tem povečanje pretočne sposobnosti za

Zbora krajanov se je udeležilo okrog petdeset domačinov ter predstavniki Občine Jesenice.
Predstavnikov ministrstva za okolje kljub vabilu ni bilo. / Foto: Andraž Sodja
čilo, so s terenskim kartiranjem identificirali več kot
dvajset aktivnih zemeljskih
plazov in podorov. Največja
sta plazova Urbas in Čikla,
ki bi se ob kombinaciji neugodnih vremenskih pogojev
in potresa lahko pretvorila v
masni tok sedimentov, ki bi
pomenili nevarnost za Koroško Belo. Na ministrstvu za
okolje in prostor so rezultate
raziskav posredovali medijem, medtem ko niti Občina
Jesenice niti krajani, združeni v civilni iniciativi, z njimi
niso bili seznanjeni. Ogorčeni nad ignoranco države so
zato na Koroški Beli sklicali
zbor krajanov, na katerem so
ministrstvo za okolje pozvali, naj jim predstavi rezultate
raziskav, zahtevajo pa tudi
sestanek na ministrstvu.

Kaj so pokazale raziskave
"Obsežne raziskave zaledja
potoka Bela nad Koroško
Belo so potrdile domneve o
dovzetnosti tega območja za
nastajanje zemeljskih plazov in skalnih podorov ter
periodično masnih (drobirskih) tokov," so strokovnjaki
geološkega zavoda zapisali v
poročilo. Največji, plaz Urbas, obsega več kot 85 tisoč
kvadratnih metrov. V njem
se trenutno aktivno premika
kar 900 tisoč kubičnih metrov materiala. "Plazina se
trenutno zaustavlja v obsežnem lijaku v spodnjem
delu plazu, deloma pa jo odnaša hudournik Bela navzdol po strugi. Ob kombinaciji neugodnih vremenskih
pogojev (močno in dolgotrajno deževje, taljenje sne-

Mase, ki se premikajo v plazu Čikla, so manjše, kljub
temu pa ocenjujejo, da je
volumen zemljin, ki se lahko v prihodnosti vključijo v
premikanje, do 140 tisoč kubičnih metrov. "Glede na to,
da se je del plazu pred nedavnim (aprila 2017) že premaknil kot masni tok in stekel 400 metrov daleč po
strugi potoka Čikla, stroka
ocenjuje, da se podobni dogodki tudi z večjimi intenzitetami v prihodnje lahko še
ponovijo. V primeru mobilizacije večje količine materiala in vode bi tudi ta mešanica lahko pomenila nevarnost za naselje," so zapisali
v poročilo.
Modeliranje gibanja potencialnih drobirskih tokov je
pokazalo, da bi morebitna
sprožitev plazov pomenila
veliko nevarnost za naselje
Koroška Bela. Globine drobirskega toka na vršaju na
nekaterih območjih ob strugi Bele presegajo globine
šest metrov. "Taka intenziteta pojava je za stanovanjske hiše in ostale objekte na
tem območju uničujoča.
Kljub relativno mirni bližnji
preteklosti na območju nas
na realno možnost nastankov drobirskega toka ne nazadnje opozarja tudi katastrofalen dogodek, ki je prizadel vršaje Koroške Bele
leta 1789," so opozorili strokovnjaki.
Predlagani ukrepi se delijo
na negradbene in gradbene.
Med drugim naj bi postavili
kamere za snemanje premikov plazu, opravljali periodične meritve ter namestili

morebitne drobirske tokove,
gradnjo zaplavno-zadrževalnih objektov ter redno vzdrževanje in praznenje obstoječih zaplavnih pregrad, so
zapisali.

Sušanj in opozoril, da so rezultati raziskav skrb vzbujajoči, nevarnost plazov je realna, zato toliko bolj moti
ignoranca ministrstva, ki je
rezultate raziskav posredovalo medijem, krajanom in
občini pa kljub večkratnim
pisnim prošnjam ne. "Krajani nismo pripravljeni čakati,
da skopni sneg in da gredo
volitve mimo," je opozoril
Sušanj in dodal, da ima v
skladu z zakonom vsakdo
pravico do varstva pred naravnimi nesrečami, prav
tako prebivalci o tovrstni nevarnosti morajo biti obveščeni. "Za to pravico nam ni
treba prositi, ampak nam jo
je dolžna zagotoviti država!"
je dejal Sušanj.
Zbora krajanov so se udeležili tudi predstavniki Občine Jesenice z županom Tomažem Tomom Mencingerjem in podžupanom
Miho Reboljem. Kot je dejal
Mencinger, je tudi Občina
Jesenice skušala dobiti informacije o izsledkih raziskav, a neuspešno. Župan je
sicer poudaril, da je ministrstvo kljub vsemu lani zagotovilo 140 tisoč evrov za
temeljite raziskave plazovi-

Igrišče Pika na Plavžu

Urša Peternel
Na Plavžu se zaključuje gradnja otroškega igrišča Pika.
Kot so povedali na Občini
Jesenice, pa igrišče še ni
pregledano s tehničnega in
varnostnega vidika, zato
uporaba igral še ni dovoljena. Prav tako je treba počakati, da posejana trava vzkali
in malo zraste, sicer bo igrišče blatno. "Zavedamo se,

Občina Jesenice in jeseniške krajevne skupnosti so v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO prejšnjo soboto
pripravile čistilno akcijo. Z njo so tudi letos s skupnimi močmi poskrbeli za čisto in urejeno okolje v občini. Poleg krajevnih skupnosti, različnih društev in posameznikov so se akciji
pridružili tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in podžupana Miha Rebolj in Vera Pintar. Več o tem bomo objavili
v naslednji številki Jeseniških novic.

Andrej Palovšnik je poudaril, da se plaz lahko
sproži čez sto let, lahko pa tudi zelo kmalu. Kot
je dejal, se krajani zavedajo, da država nima
čarobne paličice, s katero bi odstranila plazove
nad Koroško Belo, morala pa bi sprejeti vsaj
osnovne ukrepe, ki bi pomirili krajane. Eden
takšnih prvih ukrepov bi bila vzpostavitev
alarmnega sistema, ki bi v primeru sprožitve
plazu krajane opozoril na nevarnost.
Koliko bodo ti ukrepi stali,
na ministrstvu še ne vedo.
Aktivnosti na terenu bodo
nadaljevali še to pomlad, ko
bo sneg skopnel in bo teren
dostopen in pregleden. Ugotovitve bodo predvidoma
predstavljene lokalni skupnosti v naslednjih mesecih, so zapisali.

Zbor krajanov
Prav dejstvo, da so o izsledkih raziskav izvedeli iz medijev, je spodbudilo člane
civilne iniciative, da so sklicali zbor krajanov. Udeležilo
se ga je več kot petdeset domačinov, ki so jim predstavniki civilne inicitive Robert
Sušanj, Andrej Palovšnik in
Tomaž Zaveljcina predstavili dosedanje delo iniciative
in razloge za sklic zbora krajanov. "Ta trenutek, ko to
govorim, se proti vasi premika 900 tisoč kubičnih
metrov zemljine!" je dejal

tega območja nad vasjo.
Strinjal pa se je, da je nesprejemljivo, da niti občina
ne dobi poročila z rezultati.
S problematiko plazov nad
Koroško Belo se aktivno
ukvarjajo tudi na Občini Jesenice, nekaj ukrepov je
bilo že izvedenih, med drugim je bila urejena cesta do
zaplavne pregrade, ki omogoča lažje čiščenje struge
potoka Bela. Pretok drobirskih mas bi ublažila tudi
dodatna pregrada višje od
sedanje, projekte za njeno
gradnjo že pripravljajo. Zelo
pomembno je tudi urejanje
struge potoka Bela in skrb
za njeno redno vzdrževanje.
Na zboru krajanov so župana zadolžili, da se dogovori
za sestanek na okoljskem
ministrstvu, ki so mu poslali še en poziv, naj lokalno
skupnost čim prej seznani z
rezultati raziskav in načrtovanimi ukrepi.

da so tu lepi sončni dnevi in
bi se otroci že radi igrali na
igrišču, zato vse uporabnike
igrišča in prebivalce prosimo za razumevanje in še
malo potrpljenja. Igrišče
Pika bomo predali v uporabo meseca maja," so povedali in obenem že vnaprej
prosijo starše in ostale odrasle osebe, da bodo poskrbeli
za pravilno uporabo igral ter
urejenost in čistočo igrišča.

Čistilne akcije

Plezalna stena na Stari Savi spet jeseni
Na umetni plezalni steni na Stari Savi so zaključili sezono
zimskega plezanja, stena bo plezalnim navdušencem znova
na voljo jeseni.

OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34
www.optika-berce.si

OPTIKA BERCE D.O.O., TITOVA 50, JESENICE

Urša Peternel

Progresivna očala vseh cenovnih razredov
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Kultura

Sedem predstav na
gledališkem srečanju

Priprave na
kulturno mavrico
Janko Rabič
Kulturna mavrica Jesenic že
nekaj let sodi med osrednje
kulturne dogodke v občini
Jesenice. Folklorne skupine
različnih narodov in narodnosti s plesi, glasbo, poezijo
in kulinariko predstavljajo
raznolikost kultur. Za izvedbo že od vsega začetka uspešno skrbijo pri Mladinskem
centru Jesenice skupaj s posameznimi jeseniškimi kulturnimi društvi različnih narodnosti ter Zvezo kulturnih
društev Jesenice. Na aprilskem sestanku so se dogovorili, da bo letošnja 12. Kulturna mavrica Jesenic 8. in 9.
junija. Skupaj z novo vodjo
Mladinskega centra Ano

Kozamernik ter sodelavcem
Mitjo Blažičem so pretehtali
lansko izvedbo, opozorili na
nekaj pomanjkljivosti predvsem predolgega programa
nastopov skupin. Odločili so
se, da letos bistvenih novosti
ne bo. Prvi dan bo osrednja
prireditev z nastopom skupin
na odru v Športni dvorani
Podmežakla ter predstavitev
značilnosti društev in kulinaričnih dobrot na stojnicah.
Drugi dan bo najprej sprevod
folklornih skupin od drugod,
ki jih bodo povabila posamezna društva, skozi mesto. Sledil bo nastop v Športni dvorani Podmežakla. Novost bo ta,
da bodo tudi gostujoče skupine predstavile svoje dejavnosti na stojnicah.

Čufarjev maraton je od lani združen z območnim srečanjem gledaliških skupin in prestavljen na
pomladni termin. Najboljše predstave se bodo uvrstile na regijsko srečanje junija v Radovljici.
Urša Peternel
Med 19. in 25. aprilom je v
dvorani jeseniškega gledališča potekal Čufarjev maraton, od lani skupen (spomladanski) projekt Gledališča
Toneta Čufarja in območne
izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti
(JSKD). Maraton je kot
območno srečanje gledaliških skupin namenjen predstavitvi gledališke produkcije
zadnjega leta na območju
Zgornje Gorenjske. Kot je
dejala Petra Ravnihar z
območne izpostave JSKD, je
bila gledališka bera preteklega leta bogata, tako se je na
maratonu predstavilo sedem
gledaliških skupin, ki jih je
strokovno spremljal regijski
strokovni spremljevalec Gašper Jarni. Najboljše predstave po mnenju spremljevalca
se bodo uvrstile na regijsko
srečanje gledaliških skupin
Gorenjske, to je Festival

Na Jesenicah bo tekmovanje
slovenskih godb
Janko Rabič
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora z vse večjim tempom uresničuje letošnji program koncertov in
nastopov. Sedaj člane čaka še
posebej velik zalogaj, kjer
bodo v vlogi izvajalcev in prirediteljev. Dne 18. in 19.
maja bodo pod okriljem Zveze slovenskih godb in ob
sodelovanju Občine Jesenice
gostili veliko, 38. tekmovanje
slovenskih godb. Ljubitelji
tovrstne glasbe bodo lahko v
dvorani Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah prislu-

hnili devetim slovenskim
orkestrom in godbam. Prvi
dan popoldne bosta nastopila dva mladinska orkestra
glasbenih šol iz Sežane in
Sevnice. Drugi dan bodo
dopoldne v tretji težavnostni
kategoriji nastopili: Godba
na pihala občine Markovci,
Mengeška godba, Orkester
Ave, Pihalni orkester Muta
in gostitelji, Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska Gora.
Popoldne bosta v prvi težavnostni stopnji sledila nastopa
Godbe Zgornje Savinjske
doline in Pihalnega orkestra
Železarne Ravne.

Urša Peternel
Sredi meseca je Gledališče
Aksa v kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku premierno uprizorilo predstavo
Ženska je ženska avtorja
Alda Nicolaja v priredbi in
režiji Francija Tušarja. Gre
za absurdno komedijo, v
kateri igrajo Ajla Kovać kot
obubožana markiza, Leila
Dizdarević kot vdova in trafikantka in Ševala Kovać kot
žajfarica. Vsaka predstavi
svojo zgodbo: obubožana
markiza o gojenju belih
miši, trafikantka in vdova

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

www.gorenjskiglas.si

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si

Gledališče Toneta Čufarja z
dramo Portret planeta, igranim recitalom Rodinovi grehi in koprodukcijsko predstavo Petelinji zajtrk, Gledališče
Julke Dolžan Žirovnica -

Po treh letih premora je Franci Tušar na oder znova postavil predstavo,
tokrat absurdno komedijo Alda Nicolaja Ženska je ženska. V njej so zaigrale
Ajla Kovać, Leila Dizdarević in Ševala Kovać.

Fotografsko društvo Jesenice nadaljuje z izvedbo letošnjega
programa razstav v svoji Fotogaleriji v avli Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Na aprilski razstavi se s kolekcijo
fotografij z naslovom Pet hodov predstavlja član društva
Klemen Klemenc. Ni povsem običajna, saj je zanimiva tako
za ljubitelje fotografije kot za ljubitelje kulinaričnih dobrot.
Avtor jih je posnel na prošnjo prijateljice Alenke Bole Vrabec
za njeno kulinarično potopisno knjigo Kaj je v loncu, na razstavi je dodal nekaj fotografij dobrot iz kuhinje svoje žene.
Fotografije so na ogled do 9. maja.

Gorenjskega glasa

gorenjskih komedijantov, ki
bo junija v Radovljici.
Na Čufarjevem maratonu so
nastopili KPD Josip Lavtižar
Kranjska Gora s komedijo
Ljubezen druge polovice,

Ženska je ženska

Kulinarične dobrote na fotografijah

Splača se biti naročnik

KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora s komedijo Ljubezen druge polovice / Foto: Andraž Sodja

V predstavi igrajo Ševala Kovać, Leila Dizdarević in Ajla
Kovać. / Foto: arhiv Gledališča Aksa

Breznica z veseloigro Matiček, Teater, prof., Gimnazije
Jesenice s komedijo Kronan
norec in Gledališče Aksa z
absurdno komedijo Ženska
je ženska.

zgodbo o prevari, žajfarica
pa o ženski, obsedeni s čistočo, ki si sama kuha milo ...
Kot je povedal režiser Franci Tušar, so priprave na
premiero potekale od januarja, potem mu ko kar tri
leta zaradi pomanjkanja
moških igralcev na oder ni
uspelo postaviti nobene
nove predstave. Od leta
1974, ko je režiral svojo
prvo predstavo Hotel Plaza,
do danes jih je režiral že
petdeset, nekaj jih je tudi
sam napisal. Med njimi so
zvečine komedije, nekaj je
bilo tudi otroških predstav,
največje uspešnice pa so
bile Žena mojega moža,
Boeing Boeing, Večna lovišča ... Kot je napovedal ta
neutrudni avtor in režiser,
naj bi še letos na oder postavil še eno predstavo, in
sicer svoj avtorski tekst
Večerja za dva. Zanj pravi,
da je "najboljši, kar sem jih
napisal" ...
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Šport

Nova zvezdica za Jeseničane!
Prvo mesto na državnem prvenstvu in v Slovenskem pokalu ter polfinale AHL je letošnji izkupiček HDD SIJ Acroni Jesenice.
Matjaž Klemenc
Po zmagi v četrti tekmi v Tivoliju so hokejisti HDD SIJ
Acroni Jesenice prišli do
nove zvezdice. V finalu državnega prvenstva so naleteli
na Olimpijo, ki je naredila
korak naprej in znala še kako
zapretiti. Jeseničani so finale
odprli s tesno zmago doma
3:2. Najbolj izenačena je bila
druga tekma, ki so jo »železarji« na koncu dobili s 5:3.
Na začetku zadnje tretjine so
Ljubljančani še vodili s 3:2. V
nadaljevanju se je varovan-

na Jesenice predat. Prišla je
igrat in z zasluženo zmago
4:3 so uspeli podaljšati prvenstvo. Zadnje slavje v domači dvorani je bilo v sezoni
2014/2015. V četrti tekmi v
Tivoliju so bili Jeseničani, ki
so na vseh štirih tekmah
imeli glasno podporo, tisti, ki
so imeli vseskozi pobudo in
z zmago s 4:1 so si priborili
novo zvezdico.
»Kljub porazu na tretji finalni tekmi na domačem ledu
pred četrto tekmo nisem čutil
nobenega strahu. Od svojih
fantov sem le zahteval, da pri-

Jeseniški hokejisti na petkovem občnem zboru
še niso dobili novega predsednika. Anže
Pogačar, ki se mu je iztekel štiriletni mandat,
kluba ne namerava več voditi, ostaja pa začasni
zakoniti zastopnik. Nov občni zbor bo 15. maja.
cem Gabra Glaviča le odprlo
in s tremi zadetki jim je
uspel preobrat. Po vodstvu
2:0 v zmagah se je ponudila
lepa priložnost za slavje v
Podmežakli, a zmagovalni
šampanjec je ostal na hladnem. Olimpija se ni prišla

kažejo igro, ki smo jo prikazali na 95 odstotkih letošnjih
tekem. Logično je, da bi bil
zadovoljen z zmago na Jesenicah. Dobili smo zaušnico,
da smo videli, da bo treba več
drsati. Danes smo igrali tako,
kot si želim, in vseskozi kon-

trolirali tekmo,« je bil po
osvojitvi naslova zadovoljen
trener Gaber Glavič.
Državnemu naslovu so Jeseničani dodali naslov v Slovenskem pokalu. V AHL,
kjer so odigrali skupno 48
tekem, so se ustavili v polfinalu. Lansko leto jih je izločil Asiago, letos pa Rittner.
Mirno lahko rečemo, da je
bila to več kot uspešna sezo-

na, kjer je za piko na i in uvrstitev v finale AHL zmanjkalo nekaj sreče in izkušenj.
»V letošnji sezoni smo presegli pričakovanja. Zraven
smo razvili kar nekaj mladih
igralcev za slovenski prostor,
kar me najbolj veseli,« je
Glavič na kratko ocenil sezono. Zelo dobra odločitev
predsednika Anžeta Pogačarja je bila zagotovo ta, da je

za trenerja postavil Gabra
Glaviča, sicer novinca, kar se
tiče vodenja članske ekipe.
Slednji je potegnil drzno potezo, saj je iz lanske ekipe
U20, ki je nastopila v finalu
mladinske lige EBEL in jo je
tudi vodil, v člansko vrsto potegnil devet mladih igralcev.
Glavič jim je ponudil številne minute na ledu, igralci pa
so z borbenostjo in dobrimi

igrami zaupanje upravičili.
Poteza za prihodnost, saj so
mladi jeseniški hokejisti videli, kaj lahko z dobrim delom dosežejo.
Poglejmo še uspehe v mlajših selekcijah: selekcija U20
je ponovila lanski finale v
mladinski ligi EBEL, kadeti
so osvojili Mednarodno ligo,
kadeti in mladinci pa so postali tudi državni prvaki.

Biti kapetan na Jesenicah je čast
Štiriintridesetletni Andrej Tavželj iz Kovorja je pred letošnjo sezono prestopil v vrste SIJ Acroni Jesenice in v vlogi kapetana dvignil dva pokala.
nici. Štiri zmage v četrtfinalu proti Olimpiji niso bile
lahke zmage. V polfinalu
smo bili v prvi tekmi v podrejenem položaju, a smo
tekmo vseeno dobili. V preostalih treh tekmah smo bili
konkurenčni, za kaj več pa
so nam manjkale prepotrebne izkušnje. Polfinale je bil
za nas v tistem trenutku realen domet. Zagotovo pa je,
da v naslednji sezoni ne bo
toliko odprtih vprašanj kot
pred minulo sezono, kar je
velik plus.

Ste poleti veliko razmišljali,
ko ste prejeli ponudbo z Jesenic?
Ko se odločaš za ponudbo,
gledaš, kakšni so cilji ekipe.
Nisem poznal teh mladih
fantov, nisem vedel, kako
Gaber razmišlja kot trener.
Zelo dobro sem premislil in
se na koncu dobro odločil.
Da sem bil izvoljen za kapetana, pa je bila še posebna
čast. Če se ozrem v zgodovino, je biti naslednik fantov,
ki so v preteklosti imeli to
vlogo, velika čast.
Hitro se je pokazalo, da gredo Jesenice v sezono z ekipo, ki bo za vse trd oreh.
Zelo kmalu se je videlo, da
imajo, kljub temu da imamo
mlado ekipo, stvari rep in
glavo. Čez sezono se je to dobro kazalo. V garderobi se je
natančno vedelo, kdaj se dela
in kdaj se zabava. Vseeno
sem se trudil, kot najstarejši
v garderobi, da sem bil s poštenim delom vzor mladim.
Osvojitev Slovenskega pokala je bil prvi pravi kazalnik
dobrega dela ekipe.
To je bil prvi derbi v sezoni
z Olimpijo. Že takrat se je
videlo, kako so razporejene
moči. Od takrat pa do decembra, januarja, ko smo

Andrej Tavželj, kapetan SIJ Acroni Jesenice
bili na zavidljivi ravni, smo
naredili nekaj korakov naprej.
Veliko ste igrali v ligi EBEL.
Letos ste prvič nastopili v
AHL? Kakšen vtis je na vas
naredila liga?
V lanski sezoni sem si ogledal polfinalni tekmi Jesenic
z Asiagom, ostalo mi je bila
popolna neznanka. Po odigrani sezoni lahko zatrdim,
da so ekipe iz vrha AHL
igrale na zelo visokem nivoju. Kar nekaj italijanskih
ekip je imelo izredno kako-

vostne tujce. Moje mnenje
je, če bi imela ta liga deset
klubov, bi bila AHL zelo izenačena. Vseeno, EBEL in
AHL je izredno težko primerjati.
Z uvrstitvijo v končnico ste
presegli cilje v AHL. Na
koncu ste bili blizu finala. Je
bilo vseeno kaj grenkega
priokusa, ko vam ni uspel
korak višje?
Že decembra so bile stvari
že na tako visokem nivoju,
da smo mi že razmišljali,
kako bomo delovali v konč-

Težko je skozi celotno sezono držati formo na višku.
Imam prav, da ste v finalu
državnega prvenstva malce
padli, Olimpija se je dvignila
in naenkrat smo gledali zanimiv in enakovreden finale.
Nismo padli v formi, bili pa
smo premalo agresivni. Iskreno, na prvih dveh tekmah smo se izvlekli skozi
»šivankino uho«. Na tretji
tekmi smo padli na realna
tla. Na srečo smo še pravi
čas ugotovili, zakaj ne igramo tako, kot smo sposobni,
in na četrti, zadnji tekmi to
prikazali na ledu.
Kdaj in zakaj ste začeli s hokejem?
Glede na svoje vrstnike
sem začel pozno, pri
osmih, devetih letih. Oče je

bil velik navijač Jesenic.
Veliko tekem sem si ogledal v Podmežakli in na Bledu, že preden sem stopil na
drsalke. Na koncu sem pristal pri Triglavu. Moj napredek ni bil najhitrejši, a
staršema se imam zahvaliti, da sta me spodbujala, da
nisem obupal.
Igrali ste v kar nekaj klubih,
kje ste se počutili najbolje?
Po dogodkih v slovenskem
hokeju, ko sem bil star 26,
27 let, sem želel igrati v tujini, v urejeni sredini. To sem
dobil v Ruenu, v ekipi, ki je
vsako leto v vrhu francoskega prvenstva. Odlične izku-

šnje sem prinesel tudi iz
Rusije. Tudi na Jesenicah je
prav prijetno igrati in upam,
da bom še naprej igral v tej
sredini. Če bi bile v Sloveniji
urejene razmere, bi marsikateri slovenski hokejist raje
igral doma.
Dobre igre so vas pripeljale
v slovensko reprezentanco.
Je bil nastop na olimpijskih
igrah v Sočiju višek vaše kariere?
Že tisti trenutek, ko smo si
priigrali vstopnico za olimpijske igre, je bil nepozaben.
Soči je bil za vsakega igralca
nagrada za vsa odrekanja
skozi celotno kariero.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER
ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED,
TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,
TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.

ALTHEA D.O.O.

Matjaž Klemenc
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Razpisi

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice
I.
Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da
se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d. o. o., Jesenice (št.: PCJ 18/17,
april 2018).
Dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice po stanju zemljiškega katastra na dan 10. 4. 2018 obsega naslednja zemljišča v k. o.
Jesenice: 902/27, 902/30, 905/8, 905/9, 905/10, 910/4, 910/17,
910/18, 910/26, 919/1, 932/1, 932/2, 933, 933, 934/1, 934/2, 935,
1246, 1247/5, 1247/6, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/8, 1247/8,
1247/8, 1247/8, 1247/9, 1247/9, 1247/10, 1247/10, 1247/11,
1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15,
1247/15, 1247/16, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/18, 1247/18,
1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18,
1247/19, 1247/20, 1247/21, 1247/22, 1247/22, 1247/24, 1247/25,
1247/26, 1247/27, 1247/28, 1247/31, 1247/31, 1247/32, 1247/32,
1247/33, 1247/33, 1247/34, 1247/34, 1247/36, 1247/36, 1247/37,
1247/37, 1247/38, 1247/39, 1247/40, 1247/41, 1247/41, 1247/42,

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. in 50.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018-ZSPDSLS-1) in 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), v povezavi z 98.
členom ZSPDSLS-1, ter skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, št. 47870/2017, objavlja

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija
2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno s 15. 5. 2018 morajo dražitelji, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z ID
znakom 2175-397-105 k. o. 2175 - Jesenice, v višini 5.100,00 EUR
(10 % izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 754007221002-35280518 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice«.
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.

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105 k. o.
2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice se
prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in
stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve
ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa i. d.) plača kupec.
 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
 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.
 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 se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– 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,
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave javne dražbe, velja za
pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec 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, šteto od
dneve objave javne dražbe:
a.) da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.;
b.) da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj
fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno
dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pra-

II. PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 105, v stavbi št.
397 k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 533/45 k. o. Jesenice in v
naravi predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 105, na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-397105, v izmeri 99,56 m2. Poslovni prostor spada v energetski
razred G (256 kWh/m2a) – Energetska izkaznica stavbe, št.
2017-167-173-45922, z dne 13. 1. 2017, velja do 12. 1. 2027.
Poslovni prostor se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi na
naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Poslovni prostor je
prazen. Pred preselitvijo na novo lokacijo je poslovni prostor
imela v najemu Lekarna Plavž. Objekt je bil zgrajen leta 1976 in
je vzdrževan.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105, k. o.
2175 – Jesenice znaša 51.000,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo
prodajalec izstavil 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, šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun
prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno
dovolilo.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 17. 5. 2018 ob 10. uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo,
dne 23. maja 2018, ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen
osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice v četrtek, dne 24. maja 2018,
obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen
dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni
obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti
ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne
razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.
Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne
obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila
na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).
IV.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si)
ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.
Številka: 3500-1/2017
Jesenice, dne 16. 4. 2018
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

www.jesenice.si

SKLEP

1247/44, 1247/44, 1247/44, 1247/45, 1247/46, 1247/47, 1247/49,
1247/50, 1247/51, 1247/52, 1247/52, 1247/52, 1247/53, 1247/53,
1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/62, 1247/63,
1247/64, 1247/65, 1247/66, 1247/67, 1247/69, 1247/69, 1247/70,
1247/71, 1247/73, 1247/74, 1247/76, 1247/77, 1247/78, 1247/81,
1247/82, 1247/83, 1247/87, 1247/88, 1247/89, 1247/90, 1247/91,
1247/93, 1247/94, 1247/95, 1247/96, 1247/97, 1247/99, 1247/99,
1247/100, 1247/101, 1247/103, 1247/104, 1247/104, 1247/105,
1247/106, 1247/107, 1247/108, 1247/109, 1247/112, 1247/113,
1247/114, 1247/115, 1247/117, 1247/118, 1247/122, 1247/123,
1247/125, 1247/126, 1247/127, 1247/128, 1247/129, 1247/130,
1247/131, 1247/132, 1247/134, 1247/135, 1247/137, 1247/138,
1247/139, 1247/140, 1247/141, 1247/142, 1247/143, 1247/144,
1247/145, 1247/146, 1247/147, 1247/148, 1247/150, 1247/151,
1247/152, 1247/153, 1247/154, 1247/155, 1247/156, 1247/157,
1247/158, 1247/159, 1247/160, 1247/161, 1247/163, 1247/164,
1247/168, 1247/169, 1247/170, 1247/171, 1247/172, 1247/173,
1247/177, 1247/178, 1247/180, 1247/181, 1247/183, 1247/184,
1247/185, 1247/186, 1247/187, 1247/188, 1247/189, 1247/190,
1247/191, 1247/193, 1247/194, 1247/195, 1247/196, 1247/196,
1247/196, 1247/198, 1247/199, 1247/200, 1247/201, 1247/202,
1247/203, 1247/204, 1247/205, 1247/206, 1247/207, 1247/208,
1247/209, 1247/210, 1247/211, 1247/212, 1247/213, 1247/213,
1247/214, 1247/215, 1247/216, 1247/217, 1247/218, 1247/219,
1247/220, 1247/221, 1247/222, 1247/223, 1247/224, 1247/225,
1247/226, 1247/227, 1399/5, 1403/42, 1455/1, 1455/3, 1455/4,
1455/7, 1456/2, 1456/7, 1456/9, 1456/10, 1458/7, 2221/3, 2221/6,
2221/11, 2235/1 in 2632/8.

vne osebe in s. p.). 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), če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej
točko IX.),
– izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po 7. odstavku 50. člena
ZSPDSLS-1 (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 dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi
postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil predmetno nepremičnino, in člani
komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe po
7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1.
 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 sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko 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 izklicna cena ni dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
 Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 246
(Katarina Haus), in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne
dražbe do vključno 15. 5. 2018.
Vzorec prodajne pogodbe in obe izjavi 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).
			
Tomaž Tom Mencinger
		
		
ŽUPAN
Datum: 18. 4. 2018
Številka: 3528-5/2018

www.jesenice.si

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/2017 – ZUreP-2)
in skladno s 50. členom Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št.
101/2015 in spr.) je župan Občine Jesenice sprejel
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Zanimivosti

Glasbene družine
spet navdušile

Zlati plaketi na
državnem tekmovanju

Na Festivalu družin je letos nastopilo kar šestindvajset glasbenih družin v različnih zasedbah.
Učenci so nastopali skupaj z bratci in sestricami, sestričnami, bratranci, starši, starimi starši ...
Urša Peternel

Tekmovalci Glasbene šole Jesenice z mentorji in
korepetitorji / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel
Sedem učenk Glasbene šole
Jesenice se je letos uvrstilo
na 47. državno tekmovanje
mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG. Z odličnima
nastopoma sta zlato plaketo
prejeli Hana Žagar s harfo
in Zala Zarja Mesec v kategoriji solfeggio. Eva Kramar
z violino je dosegla srebrno
plaketo, kvartet klarinetov
(Manca Noč, Urška Torkar,
Jana Dremelj in Emilija
Šmitran) pa bronasto. Dr-

žavno tekmovanje se je odvijalo na glasbenih šolah gorenjske regije, na Jesenicah
so gostili citrarje in komorne skupine s pihali.
Pogoj za uvrstitev na državno tekmovanje je bil uspeh
na regijskem tekmovanju,
na katerem so poleg omenjenih sedmih tekmovalk
sodelovali še trije učenci, in
sicer Tezej Žorž Križanič z
volinčelom ter Zoja Stare in
Tina Bučar z violino; vsi trije so prejeli priznanje za
udeležbo.

Najštevilnejša družina na odru so bili Kralj - Grilčevi: nastopilo je kar deset družinskih
članov, ki so se predstavili s flavto, kljunasto flavto, violino, klavirjem, harmoniko,
trianglom in petjem. / Foto: Sašo Valjavec
Urban Sedlar; Maja, Martin
in Damjan Hrovat; Manca
in Gašper Lepoša ter Tevž
Filip, Benjamin Aleksander
in Gregor Oman; Meta, Ožbej, Lucija, Lovro, Lenart,
Darja, Andrej Grilc ter
Manca, Gašper, Oskar

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 304, e-pošta: marija.lah@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 352-9/2017
352-10/2017
Datum: 16. 4. 2018
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr. v povezavi z 98. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti) ter 633. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 12.
4. 2018 objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Predmet prodaje sta:
1. Stanovanje z ID-oznako 2175-2191-6 in drvarnica z ID-oznako 21752197-7, v skupni izmeri 45,90 m2, na naslovu Cesta železarjev 32,
4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša 20.000,00 EUR. Številka ener
getske izkaznice: 2018-167-173-62716, veljavna do 2. 4. 2028. Energetski razred E (131 kWh/m2a).
2. Štirisobno stanovanje z ID-oznako 2175-1429 (ID 5033710) v izmeri
132,28 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 17, 4270 Jesenice, ki se nahaja na parc. št. 1429 k.o. 2175 Jesenice, v deležu 12/100. Izhodiščna
cena znaša 107.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice: 2018167-173-62718, veljavna do 1. 4. 2028. Energetski razred D (98 kWh/
m2a).
3. Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb, sta v lasti
Občine Jesenice.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo

Kralj; Minca, Marta, Vida
Mlinar ter Peter in Gregor
Jakelj; Uroš in Eva Džever;
Tina, Janez in Ingrid Bučar.
Kot je povedala pomočnica
ravnateljice Glasbene šole
Jesenice Klavdija Jarc Bezlaj, se koncerta ne veselijo

le družine, temveč tudi učitelji, ki pripravijo priredbe
skladb, ki si jih družine želijo igrati. V odmoru pa so
se vsi veselo družili ob pecivu, ki so ga spekle pridne
roke članov nastopajočih
družin.

svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA
ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN
ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno
po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na
zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-poštni naslov pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za
nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt
pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-200100400000018 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo
stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni
od dneva odpiranja ponudb.

VABI K VPISU

NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, orgle, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, kitara,
harfa, citre, tolkala, trobenta, pozavna, rog, tuba, petje.
SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci stari 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci stari 6–8 let
BALET – otroci stari 9–11 let

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek,
15. maja 2018, od 10. do 17. ure v prostorih Glasbene
šole Jesenice na Cesti Franceta Prešerna 48.

Vodnik, ki vam bo vselej
pri roki, lahko ga boste
vzeli s seboj na vrt. Kot
najkoristnejši kratki izpiski
o vsem pomembnem:
pripravi zemljišča,
gnojenju, kolobarjenju,
namakanju, varstvu
rastlin, primeri načrtov
vrta za določeno
kvadraturo,… Okoli 100
najpogostejših vrtnin je
predstavljenih na enak
način - kratko, z vsemi
podatki na enem
mestu (dobri in slabi
sosedje, razni namigi,
medvrstne razdalje,
čas sajenja,...). Za
konec pa je priložen
še koledar opravil
po mesecih.

5. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor
tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni dan od dne objave javne
ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je petek, 18. 5. 2018, do 13. ure. O dokončni
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku
15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 18. 5. 2018 po
13. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10, Marija
Lah, tel. 04/ 5869 304.
Pripravila:
Marija Lah, mag. jav. upr.

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Cena knjige je
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po
ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

50
10
EUR

GLASBENA ŠOLA JESENICE, CESTA FRANCETA PREŠERNA 48, JESENICE

V banketni dvorani Kolperna je potekal Festival družin, zdaj že tradicionalni
koncert v organizaciji Glasbene šole Jesenice, na katerem na oder stopijo učenci
šole skupaj s svojimi sorodniki. Tako so v različnih
zasedbah nastopili bratci in
sestrice, bratranci, sestrične, starši ... Nastopajoči so
se predstavili z ljudsko, klasično ali zabavno glasbo.
Nastopilo je kar 26 glasbenih družin: Maja in Miha
Erjavec; Ajda in Lovro Geržina; Ariana in Melina Burnič; Nuša in Ema Kogoj ter
Barbara Koblar; Martin, Katarina in Polona Žuber ter
Lara in Manja Potočnik;
Eva, Tina in Nina Kramar;
Neja Dolžan Maselj in Jaka
Lukežič; Sara in Tamara
Dragojevič; Tjaš in Nika
Smolej; Blažka in Sara Sedovšek; Loti in Dora Ida
Hudrič; Katja, Ema, Sabina
in Maks Kermc; Peter in
Marko Tolar; Tia, Urška,
Živa, Žiga Novak ter Iza
Rozman; Aelita Ana in Matjaž Kovač; Bronja, Juta in
Cecilija Legat; Nuša Kočevar in Maša Hrovat; Jaka in

10

Jeseniške novice, četrtek, 26. aprila 2018

Mladi
Otroci spoznali Jerneja
Slivnika in njegov šport
Otroke v enoti vrtca Jesenice Angelce Ocepek je
obiskal paraolimpijec Jernej Slivnik.
Andraž Sodja

Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, je podaril tri inštrumente Osnovni šoli Toneta
Čufarja Jesenice. To je že petinsedemdeseta šola, ki jo je obdaril.
Urša Peternel
Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice je obiskal Marko
Soršak - Soki, bobnar rokovske skupine Elvis Jackson in
velik dobrotnik osnovnošolcev po vsej Sloveniji. Pred
tremi leti je sklenil, da bo za
deset naključno izbranih
osnovnih šol v Sloveniji zbral
denar, s katerim bo za učence kupil nekaj glasbenih
inštrumentov. Sam pravi, da
ga je pri tem gnala predvsem

lastna izkušnja iz otroštva, ki
ga je naučila, da čisto vsak
lahko uspe pri nečem, kar si
zada in za kar dovolj dolgo
gara. Toda njegovo zbiranje
denarja se ni zaključilo z
deseto akcijo. Tako je konec
marca obdaril že 75. šolo, to
je jeseniško Osnovno šolo
Tobeta Čufarja. Podaril jim
je set bobnov, cajon in električno akustično kitaro.
"Učenci so pripravili kratek
uvodni program, nato pa je
kot gost presenečenja na

oder stopil Soki. S svojim
humorjem in pozitivnostjo
je navdušil polno dvorano.
Povedal nam je, da v življenju ni uspeha brez trdega dela
in vztrajnosti, da so tako
vzponi kot padci, a da dobra
volja in odločnost delata
čudeže, zato moramo imeti
cilj, po katerem hrepenimo
in za katerega smo pripravljeni narediti vse, da se nam
bo uresničil. Njegov projekt
še vedno živi in upa, da mu
bo uspelo obdariti vsaj sto

šol. Nato je na oder povabil
naključne učence, ki so s
pomočjo prve uvodne lekcije
samostojno odbrenkali nekaj
akordov in zabobnali v po
skočnem ritmu, s tem pa
tudi potrdili resničnost Sokijevih besed," je povedala učiteljica Urška Willewaldt. Kot
je dodala, da šoli ne manjka
navdušenih učencev, ki bodo
z veseljem igrali na inštrumente, Sokiju pa so obljubili, da ga bodo čim prej povabili tudi na koncert.

Foto: Angelica Poredoš

Foto: Miriam Kalan

V enoti jeseniškega vrtca
Angelce Ocepek so gostili
vrhunskega športnika Jerneja
Slivnika, paraolimpijca, ki je
kot edini slovenski predstavnik nastopil na nedavno zaključenih paraolimpijskih igrah
v Pjongčangu. Otrokom je Slivnik v družbi plišastega azijskega črnega medveda Bandabija, maskote paraolimpijskih
iger, predstavil nekaj prigod z
iger, ko na primer še vedno
pogreša prtljago od tam, in jim
predstavil tudi svoj šport, posebno obliko smučanja s prilagojeno smučjo monoski.
Kot so še povedale vzgojiteljice, je Slivnik otrokom prenesel

marsikateri dobrodošel napotek za življenje in odgovoril na
vsa njihova vprašanja, tudi
pokazal, kako se spopada z
gibalnimi ovirami in jim predstavil potek športne vzgoje v
osnovni šoli, kamor se je marca vpisalo nekaj njegovih poslušalcev. Priznal je tudi, da se
je soočal tudi z zafrkavanjem
vrstnikov, in otrokom položil
na srce, da se za take stvari ne
smejo zmeniti in naj gredo
svojo pot.
Najbolj radovednim slušateljem je celo dovolil, da so preizkusili monoski, kar si bodo
otroci zagotovo zapomnili,
tako kot športni in življenjski
duh paraolimpijca, ki kaže, da
je vse ovire mogoče premagati.

Soki podaril bobne,
cajon in kitaro

V družbi Savatech, d. o. o.,
proizvajamo in tržimo visoko kakovostne gumenotehnične izdelke in pnevmatike. Za okrepitev svoje
proizvodne ekipe vabimo
k sodelovanju novega sodelavca/sodelavko za delovno mesto
IZDELOVALEC GUMENIH
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo
gumenih izdelkov po tehnoloških predpisih ter za
pripravo orodij, naprav in
ustreznih polizdelkov.
Zaželeno: I, II., III. ali IV.
stopnja izobrazbe, delovne izkušnje v proizvodnji,
pripravljenost na delo v
več izmenah (III- ali IV-izmensko delo), vestnost,
veselje do dela, pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas z
možnostjo podaljšanja) in
redno plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na e-poštni naslov
zaposlitev@savatech.si ali
spelca.klancar@trelleborg.
com ali po redni pošti na
naslov Savatech, d. o. o.,
Kadrovski sektor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Jeseniški akrobati
v srebru

Soki je učence razveselil s tremi inštrumenti.

V Ljubljani je potekalo 43.
odprto prvenstvo Bežigrada
v skokih z male prožne ponjave. Na tekmovanju je nastopilo več kot šeststo tekmovalk in tekmovalcev iz
vse Slovenije, med njimi
tudi mladi akrobati Partizana Jesenice, ki so si priskakali lepe rezultate tako
posamično kot ekipno. Ekipno so 2. mesto dosegli v
kar treh kategorijah: cicibanke (v ekipi so bile Žana
Žagar, Tinkara Eniko, Nana
Gmajnar, Neža Klobučar,
Staša Hančič in Gia Vanessa Garibay Mlakar), cicibani
(v ekipi so bili David Benjamin Vavtar, Andrej Kenda,
Nik Veskovič in Tibor
Mohar) ter mlajše deklice
(ekipa v sestavi Danaja
Osmančević, Neža Rižmarič
Hladnik, Zala Biček, Ema
Omejc Kravanja, Ela Lokovšek in Zoja Čufer). Posamično je v kategoriji začetnic
Ema Halimović dosegla 3.
mesto, pri cicibankah je 2.
mesto dosegla Tinkara Eniko, David Benjamin Vavtar
pa je v kategoriji cicibanov
dosegel 3. mesto. Tekma je
hkrati štela tudi za Pokal
Slovenije. V finale se je od
jeseniških akrobatov uvrstila Neža Rižmarič Hladnik in
v končnem seštevku za
Pokal Slovenije osvojila 3.
mesto.

Koncerta srednješolcev

Na šoli ne manjka navdušenih bobnarjev.

V aprilu so se na odru jeseniškega gledališča na koncertu predstavili tako dijaki Gimnazije Jesenice
kot Srednje šole Jesenice.
Urša Peternel
V dvorani Gledališča Toneta
Čufarja sta v aprilu potekala
dva dobrodelna koncerta
jeseniških srednješolcev, in
sicer Srednje šole Jesenice
in Gimnazije Jesenice.
Dijakinje Srednje šole Jesenice so pripravile koncert
zbora Letim. Kot je povedala zborovodkinja, skladateljica in profesorica Nataša
Vester Trseglav, zbor na
šoli deluje od leta 2014, v
letošnji zasedbi pa poje kar
57 dijakinj. "Letošnji koncert smo poimenovali glasbeni Crossover, saj se nismo več osredotočili samo
na slovensko popevko,
ampak smo repertoar zastavili širše," je dejala Nataša
Vester Trseglav. Odmevale
so skladbe, kot so Only
time, Cup song, All of me,
Adiemus, Heal the world,
Dan ljubezni in tudi avtorske skladbe dijakinj in profesorice. Koncert je popestrila poezija dijakinj Inje
Valant, Danijele Urh in
Neje Peternelj. Celoten

V zboru Letim letos poje kar sedeminpetdeset dijakinj. / Foto: Nik Bertoncelj
koncert je bil podprt z vizualijami Nika Bertonclja,
program pa so povezovale
dijakinje Zoja Lukač, Inja
Valant, Nina Mrak, Martina
Triplat Kukič, Anja Klančnik in Martina Rogač.

Gimnazijci pa so pripravili
že drugi letošnji dobrodelni
koncert, tokrat z naslovom
SpoMladi ustvarjamo. Nastopili so sedanji in nekdanji
dijaki z glasbenimi in plesnimi točkami in v dobri uri

programa navdušili občinstvo.
Izkupička obeh koncertov so
dijaki namenili šolskima
skladoma obeh šol za pomoč
sošolcem iz socialno šibkejših družin.
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Našteli osemindvajset
smučarskih dni
Na smučišču Španov vrh so novi upravljavci v svoji prvi sezoni našteli 1560 smučarjev, s sezono pa
niso najbolj zadovoljni. Kombinacija lepo vreme – dela prost dan se je namreč izšla samo trikrat.
Urša Peternel
Na smučišču Španov vrh, ki
je po nekaj letih ponovno zaživelo, so novi upravljavci iz
podjetja Športni center Španov vrh v prvi sezoni našteli
28 obratovalnih dni, smučišče je obratovalo od 21. januarja do 25. marca. "Pred tem
še nismo imeli lastnega izšolanega kadra za vodjo žičnice.
Na celotnem območju Gorenjske pa ni bilo mogoče dobiti nikogar, ki bi nam bil v
obdobju od decembra, ko je
zapadel prvi sneg, pripravljen
ponuditi pomoč," je povedal
direktor Milan Klinar. Skupaj
so v sezoni našteli 1560 smučarjev. »S prvo sezono nismo
zadovoljni. Ugotavljamo, da
sta za dober rezultat potrebna
vsaj dva dejavnika: dela prost
dan in lepo sončno vreme. Ta

Smučišče Španov vrh / Foto: Andraž Sodja

kombinacija pa se nam je v
celotnem dvomesečnem obdobju izšla samo trikrat,« je
dejal. Med zimskimi počitnicami, denimo, so obratovali
vse dni v tednu, snega je bilo
dovolj, a je bilo vreme izredno mrzlo in oblačno. Dva
dneva pa sta bila zelo dobro
obiskana, in sicer prvi dan
obratovanja, ko je bilo smučanje za vse brezplačno, in 9.
marca, ko je bilo smučanje
brezplačno za ženske.
In kako naprej? V podjetju
načrtujejo, da bi sedežnica
za panoramske vožnje in izlete vozila vso sezono, zlasti
pa v času cvetenja narcis.
»Kakšen bo končni izkupiček vsega tega, je odvisno od
dogovora z lastniki zemljišč,« je še dejal Klinar in
dodal, da pripravljajo tudi
promocijsko gradivo.

Iz policijskih zapisnikov
V napačno smer od Hrušice proti Lipcam
Gorenjski policisti so obravnavali prijavo vožnje v napačno
smer po gorenjski avtocesti od Hrušice proti Lipcam. Voznik je v napačno smer zapeljal s počivališča Hrušica, odpeljal pa se je proti Lipcam. V interventnih aktivnostih policije
so sodelovali tudi Darsovi nadzorniki, ki so vozilo ustavili na
prehitevalnem pasu in ga varno odstranili na bližnjo SOS-nišo, kjer so ga v postopek prevzeli prometni policisti. Voznik je v napačno smer vozil približno en kilometer, v tem
času se je srečal z okoli petnajstimi vozniki, uporabljal je
prehitevalni pas, za dejanje pa bo kazensko ovaden zaradi
utemeljenega suma kaznivega dejanja nevarne vožnje iz
malomarnosti. Vozniku so policisti tudi odvzeli vozniško
dovoljenje in ga izločili iz prometa. Za dejanje se voznik
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Kako
ukrepati pri vožnji v napačno smer: takoj se premaknite na
vozni pas in zmanjšajte hitrost; zapustite avtocesto ali se
umaknite na prvo počivališče; ko opazite vozilo, ki pelje nasproti, zapeljite na odstavni pas, prižgite vse štiri smernike,
voznika pa s svetlobnimi znaki in trobljenjem opozarjajte na
napako; dogodek takoj prijavite na 113, svetujejo policisti.

Vlom v klet
Na Ulici Cankarjevega bataljona na Jesenicah je bilo iz kleti
stanovanjskega objekta odtujeno otroško kolo ter nekaj kosov manjšega pohištva.

Ugriz psa
Na območju Jesenic so policisti obravnavali ugriz psa. Ena
oseba je bila lažje poškodovana. Dogodek se je zgodil na
ograjeni površini z opozorilnimi oznakami za prisotnost
psov. Ko je občanka vstopila v ta prostor, je bila pogrizena
po rokah. V dogodku policisti v do sedaj zbranih obvestilih
niso ugotovili tuje krivde, postopek pa še poteka.

Vaja evakuacije iz šole
Janko Rabič
Na Osnovni šoli Prežihovega
Voranca na Jesenicah so v
aprilu izvedli vajo evakuacije. Po predpostavki, da je prišlo do požara, so vsi učenci
zapustili šolo in se zbrali na
zunanjem prostoru. Posredovali so poklicni gasilci
GARS Jesenice in Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice. Opravili so vse postopke v primeru požarne nevarnosti ter z veliko lestvijo s
tretjega nadstropja rešili učitelja, ki je po evakuaciji

učencev ostal v stavbi. Sledil
je prikaz dela in predstavitev
opreme več organizacij s področja zaščite in reševanja.
Poleg gasilcev so sodelovali
predstavniki Policijske postaje Jesenice, Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice,
reševalne postaje Zdravstvenega doma Jesenice in Društva GRS Jesenice. Ravnatelj
šole Robert Kerštajn je bil
zadovoljen s potekom vseh
aktivnosti.
"Evakuacijo smo predvideli
že v letnem delovnem načrtu. Priprave so bile kar več-

mesečne, saj smo morali
uskladiti delo vseh, ki so sodelovali. Poleg evakuacije
ter predstavitve opreme za
zaščito in reševanje ter dejavnosti posameznih izvajalcev so šli učenci še na ogled
Festivala Meteorita 2018.
Tako smo dnevu dodali nekaj tehnično-naravoslovnih
vsebin. Sicer se tudi med
letom na šoli vključujemo v
različne preventivne akcije v
sodelovanju s policisti, dajemo pozornost prvi pomoči
in delu na drugih preventivnih področjih."

Po predpostavki, da je prišlo do požara, so vsi učenci zapustili šolo in se zbrali na
zunanjem prostoru. Posredovali so poklicni gasilci GARS Jesenice in Prostovoljnega
gasilskega društva Jesenice.

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce I www.avtomony.si I T: 04 53 53 805
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Opera pod zvezdami
z Moniko Bohinec

Unikateja – del mojega srca
V Razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem
Javorniku je razstavljala Mateja Slivnik s Hrušice, ki ustvarja
pod imenom Unikateja – a part of my heart (del mojega
srca). Na ogled je bil njen unikatni, ročno izdelan nakit, od
ogrlic, zapestnic do uhanov in prstanov. Mateja Slivnik je
sicer vzgojiteljica v vrtcu in mama treh sinov.

Dunajska državna opera na velikem platnu v živo prenaša izbrane operne in baletne predstave.
V operi pod zvezdami lahko obiskovalci brezplačno prisluhnejo tudi Wagnerjevim in Verdijevim
operam, v katerih nastopa jeseniška mezzosopranistka Monika Bohinec.
Urša Peternel
Dunajska državna opera na
trgu Herbert von Karajan
Platz aprila, maja, junija in
septembra ponuja brezplačne
operne in baletne užitke na
prostem tudi za tiste, ki si
vstopnic sicer ne morejo privoščiti. Na petdeset kvadratnih metrov velikem LED-zaslonu pred stavbo opere predvajajo izbrane predstave z
nemškimi podnapisi. V studiu opere s pomočjo petih
daljinsko vodenih kamer sestavijo idealno sliko, ki jo v
živo predvajajo na zaslonu.
Obiskovalci opere pod zvezdami lahko v sproščenem
vzdušju uživajo ob predsta-

Na ogled je bil unikatni, ročno izdelan nakit.

BRDO PRI KRANJU

26. maj 2018

Prijave na www.ZupanovTek.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

in prodajalni
KR’PISKR, Glavni trg 17, Kranj.

vah slavnih skladateljev, kot
so Giuseppe Verdi, Richard
Wagner, Giacomo Puccini,
Richard Strauss, Gioachino
Rossini, Rudolf Nurejew in
drugi. V treh Wagnerjevih in
eni Verdijevi operi nastopa
tudi slovenska mezzosopranistka, Jeseničanka Monika
Bohinec, ki je že od leta 2011
kot solistka zaposlena v
Dunajski državni operi.

www.gorenjskiglas.si

Koroška in čebelice

Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in avs
trijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar
s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova
srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staro
slovansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam
bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi
Savinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.
Vabljeni.

34 evrov

Cena izleta je
in vključuje:
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

15
EUR

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj,
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka.
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

+ p o t nin a
š

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

Opera pod zvezdami © Dunajska državna opera

IZLET / 9. maja 2018

Po dveh
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigi. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Monika Bohinec v Wagnerjevi operi Sigfried © Dunajska
državna opera / Michael Pöhn

Monika Bohinec bo v
operi pod zvezdami
naslednjič nastopila
24. in 30. junija v
Verdijevi operi
Falstaff.

TEK na 1,4 km, start ob 10.00
TEK na 10 km, start ob 10.30
OTROŠKI TEK na 200 m, start ob 12.00

Zabavni in animacijski program ter
organizirano varstvo otrok.

»Ideja o predvajanju opernih predstav v živo se mi zdi
čudovita, sploh zato, ker so
skoraj vse predstave razprodane in včasih res ni enostavno priti do vstopnic. Večkrat tudi sama na kratko
postojim v množici gledalcev in si s prijatelji ogledam
kakšen odlomek. Brezplačne predstave pod zvezdami
so vsak večer in ob vsakem
vremenu zelo dobro obiskane, vzdušje pa je prijetno in
sproščeno. Mislim, da na
takšen način tovrstno kulturo še bolj približamo vsem
ljubiteljem opere in baleta
pa tudi tistim, ki bodo to še
postali,« je povedala Monika
Bohinec.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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DRŽAVNI PRVAKI V
SEZONI 2017/2018!

Nagrada na odru
V Gledališču Toneta Čufarja se je v organizaciji Občinske knjižnice Jesenice
odvila prav posebna predstavitev knjige Nagrada Marka Lukana.

HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice 1 : 4
(Pesjak)
(Logar, Planko, Pem, Čimžar)
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v četrti tekmi finala DP
v Tivoliju z rezultatom 1 : 4 premagali ekipo HK SŽ Olimpija in osvojili
naslov državnih prvakov.
Hokejisti in uprava HDD Sij Acroni Jesenice se zahvaljujemo
vsem, ki so nas v letošnji sezoni podpirali.

Avtor knjige Marko Lukan, voditeljica Monika Sušanj in jeseniški podžupan Miha Rebolj

Andraž Sodja
O knjižnem prvencu Jeseničana Marka Lukana Nagrada smo v Jeseniških novicah
že poročali, avtor pa je v organizaciji Občinske knjižnice Jesenice v dvorani Gledališča Toneta Čufarja ob praznovanju svetovnega dneva
knjige minulo sredo pripravil še prav posebno predstavitev knjige ter tudi sebe in
svoje življenjske zgodbe.
V sproščenem pogovoru z
novinarko Moniko Sušanj je
avtor razkril zanimivo in pisano ozadje nastajanje knjige nekaj več kot 50 obiskovalcem predstavitve, ki je
potekala ob rokerskih glasbenih premorih s skupino
Seven days in may ter s plesalkami plesne skupine Ritualke. Kot se dobro znajde
v vlogi avtorja številnih zanimivih intervjujev, se je Lu-

kan dobro znašel tudi v vlogi
intervjuvanca in s poslušalci
delil tudi nekatere druge pestre dogodke iz svojega življenja, najbolj zanimive intervjuje in intervjuvance, ki
jih je objavil na svojih spletnih straneh, pa začetke s
spletno stranjo razlage sanj
in telefonske linije. Ravno ti
pestri dogodki ter številne
zanimive osebnosti, s katerimi se je srečal, so navdihnili
njegov knjižni prvenec;
delčki resničnih oseb in življenjskih izkušenj so zaznamovale avtorja, saj vsaka
zgodba, tudi takšna povsem
izmišljena, kot je poudaril
Lukan, vedno vsebuje drobce pravih ljudi, ki ti stopijo
na pot. Knjiga, katere osrednji motiv je boj za občinsko nagrado 30 tisoč evrov,
je vzbudila veliko pozornosti, tudi takšne nerazumne,
saj so nekateri zgodbo knji-

ge na spletnih družbenih
omrežjih interpretirali kot
resnično zgodbo in so nekateri izmed sedmih smrtnih
grehov, ki vodijo zgodbo,
tudi v resničnosti udarili na
plano. Koliko najde resničnosti v zgodbi, pa sta Marko
Lukan in Monika Sušanj
povprašala tudi jeseniškega
podžupana Miho Rebolja, ki
je pojasnil, kako dejansko
poteka izbiranje občinskih
nagrajencev.
V pogovoru je Marko Lukan
razgalil tudi bolj čustveno
plat, prelomne dogodke svojega življenja, ki so ga zaznamovali kot avtorja in človeka, ter se zahvalil vsem, ki
so mu pomagali na življenjski in literarni poti. S pomembno izkušnjo luči v
temi pa je napovedal tudi že
novo knjigo, za katero upa,
da mu jo uspe dokončati do
konca letošnjega leta.

V spomin Juretu Robiču
V soboto, 14. aprila, je potekal
osmi kolesarski izlet v spomin
na ultramaratonskega kolesarja, Jeseničana Jureta Robiča. V začetku aprila bi dopolnil 53 let, vsako leto pa se ga v

tem času spomnijo in organizirajo kolesarski izlet v njegov
spomin. Juretovi prijatelji ter
drugi rekreativni kolesarji so
se izpred dvorane Podmežakla odpravili do Juretovega
groba v Kranjski Gori. Letos
so pred kolesarskim izletom v

sodelovanju z Zavodom Trans
Julius pripravili tudi poligon
za najmlajše Trans Julius
Mini Bike Park ter organizirali krajši kolesarski izlet za
otroke, je v imenu organizatorjev povedal Gaber Šorn z
Zavoda za šport Jesenice.

V Juretov spomin so se s kolesi znova podali z Jesenic do Juretovega groba v Kranjski
Gori. / Foto: Gaber Šorn

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel
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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 črka
mi (1=I, 2=K, 3=S, 4=E 5=J, 6=A, 7=O, 8=L, 9=R), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je ROGLJIČEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je FRANCOSKE PALAČINKE V BENYJU.
Sponzor križanke je Okrepčevalnica BENYS FOOD, Emina
Osmanaj, s. p., Titova 19, na železniški postaji Jesenice, ki
podarja pet nagrad. Nagrajenci so: 1. nakup po izbiri v vre
dnosti 20 evrov: Uroš Voštić, Jesenice; 2. nakup po izbiri 10
evrov: Aleks Skumavec, Jesenice; 3. nakup po izbiri v vred
nosti 10 evrov: Danica Vovk, Jesenice; 4. velika pica po izbi
ri: Cvetka Mandelj, Jesenice; 5. mala pica po izbiri: Špela
Marinšek, Kropa. Čestitamo, za nagrade se oglasite v lokalu.

Pica zvezda
Je lepa za oči, okusna mesna ali zelenjavna. Sama bi se v tem času odločila za čemaževo pico. Čemaž
sem posadila v kotiček na domačem vrtu, poleg regrata in kopriv. To je zdrava pomladna trojka.
Jelka Koselj
Za testo za dva okrogla
pekača za pice potrebujemo:
40 dag bele ali pirine gladke
moke, 3 dag svežega kvasa
ali 1 zavitek suhega kvasa, 1
žličko sladkorja, 1 žličko
soli, pol dl oljčnega olja in
2–3 dl mlačne vode.
1. Namaz za mesno pico:
nekaj trikotnih sirčkov za
mazanje, 2 žlici kisle smetane, paradižnikova mezga ali
pelati ali 2 sveža paradižnika, 10 dag narezane šunke,
10 dag naribanega sira, 2
žlici kaper iz slanice ali oliv,
gobice po želji in okusu, 2
žlici posušenega zlatega ali
navadnega origana in mast
ali maslo za pekač. Pri tem
lahko omenim, da nam zlati
origano zelo lepo uspeva na
vrtu. Zelo se razraste, le
porezati ga je treba in posušiti.
2. Namaz za »vegi« pico:
nekaj trikotnih sirčkov za
mazanje, 2 žlici kisle smetane, paradižnikova mezga

AVTOR:
CVETO
ERMAN

STOTA
OBLETNICA

Priprava: Za testo najprej
pripravimo kvasec z nekaj

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

GOROVJE V
MJANMARU
V BENGALSKEM ZALIVU

LOJZE
POTOKAR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 7. jmaja 2018, na Gorenjski glas, Bleiwei
sova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
IME
ČEŠKEGA
TENISAČA
KORDA

ODPELJITE
SE S KOLESOM PO
OPRAVKIH

PREBIVALCI
ANKARANA

TROPSKA
BODIČASTA
RASTLINA
OPERNA PEVKA ROČNIK

3

NAGLAVNA
KOŽA Z
LASMI

žlicami tople vode, nadrobljenega kvasa, ščepca moke
in sladkorja. Vzhajamo ga
na toplem 15 minut. Nato
zamesimo testo z ostalimi
sestavinami. Testo dobro
pregnetemo in pustimo
vzhajati na toplem približno pol ure. Testo razvaljamo v dva kroga, malo večja
od premera pekača za pice.
V vsak krog zarežemo 8
zarez približno 2–3 cm od

ali pelati ali 2 sveža paradižnika, malo prepražene
zelenjave: sesekljanega
čemaža ali špinače ali blitve
na sesekljanem česnu z
malo masla, 10 dag naribanega sira, 2 žlici kaper iz
slanice, 2 žlici zlatega ali
navadnega origana, 1 jajce
in maslo za pekač.

Sponzor križanke je TIC Jesenice, Cesta maršala Tita 18. V njihovi pisarni dobite vse informacije o dogodkih in pri
reditvah na območju občine Jesenice ter v njeni okolici. Za reševalce so namenili tri nagrade – letno uporabnino za
kolesarski sistem jeseNICE bikes.

DEL VOJAŠKEGA PLOVILA ZA IZSTRELITEV
TORPEDA

IME ORKANA,
ZNAČILNOST
KI JE PRED
NEKULLETI OPUS- IME PIANISTA
TOŠIL NEW BERTONCLJA TURNEGA
ČLOVEKA
ORLEANS

1

STRATEGIJA
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ČRESLOVINE,
STROJILO
NINO ROBIĆ

OČKA

ZVRST
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GLASBE
IZBIRA MED
DVEMA
MOŽNOSTIMA

ZLITINA
BAKRA IN
KOSITRA,
MEDOVINA

BAT, TOLKAČ
RAZSTOPINA
ZA RAZVIJANJE FILMOV
(NEKDAJ)

NAŠA KOŠARKARICA
(JASNA)
DOMAČE
ŽENSKO IME

11

OSEBA, KI
LOVI RAKE
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PRITOK SAVINJE V CELJU
KOMIK IN
IGRALEC
(TADEJ)

OKRASNI
KAMEN

NENADNI
ZASTOJ
SRCA
NIKOLA
TESLA

NOVINAR
MAHKOTA
NIKELJ

STAR DEL
MARIBORA

PLAČILO
ZA ORANJE
(NEKDAJ)

NAŠ PISATELJ (ROK)
PRAVO IME
DRAGO
DRUŠKOVIČ

ZAČIMBNA
RASTLINA Z
VIJOLIČASTIMI CVETOVI

SLOVARČEK:
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KRAVANJA
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MESTO
EGIPTA
ATLETSKI
KLUB

ŠPICA
PRI
KOLESU

ONDREJ
NEPELA
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PTICA IZ
REDA
PLEZALCEV

GOSTINSKI
LOKAL
JESENICE
MESTO
KOLESARJEV,
Z GIBANJEM
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PANKRACIJ,
SERVACIJ IN
???????
MESTO V
LOUSIANI
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REKA V
ITALIJI

APOTEKAR

PLAČAN
PLOSKAČ,
NAVIJAČ

MATERIJA,
SNOV

7

ŠVEDSKO
MOŠKO
IME

VSE INFORNEKDANJI
MACIJE O
ČEŠKI
UPORABI
SMUČARSKI
JESENICE BI- SKAKALEC
KES NA TICU (JAROSLAV)

zunanjega roba proti sredini kroga. Kroga položimo
na pomaščena pekača za
pici. Med vsaki dve zarezi
položimo košček sirčka in 1
kapro. Po dva vogala zapognemo navznoter s pomokanimi prsti in jih malo stisnemo. Vogala pokrijeta sirček in tako nastane krak
zvezde. Preostalo površino
pice obložimo kot običajno
po okusu: najprej namažemo kislo smetano, nato
dodamo paradižnik in origano, šunko ali zelenjavo,
nariban sir, dodamo še
kapre ali olive. Pri »vegi«
pici damo približno 5
minut pred koncem pečenja še razžvrkljano jajce z
malo kisle smetane in ga
polijemo po pici. Pico spet
postavimo v pečico, da jajce
malo zakrkne.
Pico pečemo približno 20
minut pri 200–220 stopinj
C. Postrežemo še toplo pico.
Poleg pice lahko ponudimo
še: olive, gobice, kečap, tabasko, kurkumo in tople pijače.

RIMSKA
PLEMIŠKA
RODBINA
ANTON
NANUT

NJORKA
OBLIKA
IMENA ANA
IME PESNICE
NOVY

PREBIVALEC
GRČIJE
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NAPOVED

12

ZELIŠČNI
NAPITEK

ENAKA
VOKALA

13

NEKDANJI
KITAJSKI
VODITELJ
ZEDONG

OLIVER
MLAKAR
DRUGI IN
TRETJI
VOKAL

RUSKO
ŽENSKO IME
VIŠJI PLEMIČ
V ANGLIJI

KULTURNA
RASTLINA
S KLASI
ZVONE
AGREŽ

6

PLEZALNA
SKUPINA NA
ISTI VRVI
NAJVIŠJA
GORA V
TURČIJI

UROŠ
LAJOVIC
KEMIJSKI
ZNAK ZA
GERMANIJ

GORENJSKI GLAS
2

ERATH: mesto v Lousiani PETR: češki tenisač Korda, ARAKAN: gorovje v Mjanmaru, DANA: ime operne pevke Ročnik,
ARIEL: biblijsko ime za Jeruzalem, ČINŽAT: naselje v občini Lovrenc na Pohorju, ADIŽA: reka v Italiji, ORSINI: italijanska plemiška družina
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Šport, prireditve
Dogodki od 26. aprila do 17. maja

Zmaga za Lizo Babič

Petek, 27. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Člani Športnoplezalnega odseka Jesenice so se udeležili
dveh tekmovanj Zahodne lige, v Kamniku na balvanih in v
Žirovnici v težavnosti. Poglejmo si njihove uvrstitve med
deseterico: Kamnik: mlajše deklice: 4. do 12. Rosa Rekar;
starejše deklice: 7. Mija Šimnic; starejši dečki: 6. do 7. Miha
Torkar; kadetinje: 7. Laura Radman; Žirovnica: mlajše cicibanke: 1. Liza Babič; starejše cicibanke: 3. Tinka Rakar; mlajše deklice: 4. Rosa Rekar; mlajši dečki: 6. Maj Sovorgnani;
starejše deklice: 2. do 4. Mija Šimnic; starejši dečki: 7. Miha
Torkar; kadetinje: 5. do 6. Jana Ravnik, 7. Laura Radman, 9.
Anja Balantič.

Jeseničani delijo prvo mesto
Prstometaši Jesenic nadaljujejo z dobrimi igrami. Dvema
zmagama jeseni so dodali še dve zmagi spomladi. S 5:1 so
premagali Dvojčke, s 6:0 pa Flingerje. Poleg Jeseničanov
imajo vse štiri zmage še ekipi Mišo tim in Ribiči 1.

Doma s polovičnim uspehom
Košarkarji Enos Jesenice so dve tekmi odigrali doma. V naprej odigrani tekmi, v derbiju, so izgubili s Kolpo Črnomelj
75:86. Sledila je zmaga proti Ježici z rezultatom 97:77. V
gosteh so visoko premagali Litijo s 85:67. Lestvica v 3. Slovenski ligi Center: 1. Kolpa Črnomelj, 22, 2. Enos Jesenice,20, 3. Ježica, 17, 4. Litija, 13.

Odbojkarice izpolnile cilj

Proslava praznika dneva upora proti okupatorju in praznika dela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju: Multimedijska
lutkovna predstava Partizanski miting

Sobota, 28. aprila
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 9. uri
Dan za spremembe: medgeneracijska glasbena delavnica in družabne
igre

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 10. uri
Joga Flow – delavnica Joge: obvezne prijave na anapirih@gmail.com

Ponedeljek, 30. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 19. uri

Tradicionalno prvomajsko kresovanje

Torek, 1. maja
TRG TONETA ČUFARJA, ob 5.30
Prvomajska budnica

Judoisti na turnirjih

Sobota, 5. maja
PROSTORI CP v III. nadstropju, od 14. do 18. ure

Prvomajska budnica

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, od 11. ure dalje
Tradicionalno prvomajsko srečanje na Pristavi

Petek, 4. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10.30
Sveta maša

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Potopisno predavanje: V ENEM LETU OKOLI SVETA; potopisca: Slovenians travel

Sreda, 9. maja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave Aleksandra Čufarja, MF FZS, MPSA, EFIAP/d2, člana FD Jesenice z naslovom Žabja svatba

250 kilometrov teka po puščavi – Marathon Des Sables-Peru 2017;
predaval bo ultratekač Robert Kereži

Torek, 15. maja
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 9. uri
Posvet: Otroci s posebnimi potrebami v luči nove zakonodaje

DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri
Teden vseživljenjskega učenja – Kozarec vode – hidracija; strokovno
predavanje Marija Trček, dipl. med. sestra

Sreda, 16. maja
TRG NA STARI SAVI, od 14. do 18. ure
Parada učenja (podarite ali zamenjajte knjige, Občinska knjižnica Jesenice, predstavitev turistične ponudbe Jesenic, TIC Jesenice, nastop
domske skupine »Žoga bend«; dom dr. Franceta Berglja, ob 17.30
pohod: pot po pomolih Koroška Bela–Trebež–Jesenice; Zavod za
šport Jesenice)

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Možganska aerobika, vodi Ana Samsa

Četrtek, 17. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri
Kognitivne vaje

PARKIRIŠČE PRED OBČINO JESENICE, ob 12. uri

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Zdenka Torkar Tahir in Nina Hribar "Jeseniška kulinarika"

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Najbolj kosmata komedija: Bergant, Pižama, Perica: BRADE

Tretje mesto za Matevža Pivka

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Jeseniški nogometaši so slabo začeli spomladanski del, saj
so nanizali pet porazov. Za uvod so visoko izgubili na gostovanju pri ekipi Arne Tabor 69 s 3:0. Sledil je domači poraz s
Savo z 2:1 (Čamdžič). V sosedskem derbiju z Lescami so
izgubili z 1:0. Sledil je domači poraz 1:0 z Ivančno Gorico in
gostujoči poraz 3:1 s Komendo (Bešič). Edino točko doma
so osvojili proti ekipi Brinje-Grosuplje. Tekma se je končala
z 2:2 (Čamdžič). Nogometaši SIJ Acroni Jesenice so na lestvici deseti s 24 točkami.

Družabno srečanje z znanimi ljudmi in proslava dneva zmage nad
fašizmom in dneva Evrope

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 10. maja
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 11. uri

Slab uvod v spomladanski del

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

13. Četvorka jeseniških maturantov

Na turnirju Kimon v Ljubljani so nastopili štirje člani Karate
klub MI-KI. Domov so se vrnili s tremi medaljami. V enokoračnih bojih je drugo mesto osvojil Tian Hrkič, tretje pa Enej
Otovič. V Katah je bila Neja Reškovac tretja.

Strelci so se merili v Gorišnici in Kidričevem za državne naslove. Pobližje si poglejmo strelce Triglava Javornik-Koroška
Bela, ki so se v posameznih disciplinah uvrstili med prvo
deseterico: Kidričevo: cicibani: 2. mesto Edbin Babača; pionirji ekipno: 2. mesto (Anton Korbar, Matevž Pogačnik, Lovro Klinar); kadeti: 9. mesto Ernest Eman Babača; Gorišnica: mladinci: 3. mesto Matevž Pivk.

Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

KOČA NA GOLICI, od 20. ure dalje

PROSTOR PRED VHODOM V DOM DR. FRANCETA
BERGELJA, ob 6.30

Trije na stopničkah

Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni
spomin izrazite z objavo zahvale
v Jeseniških novicah.

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja, naslov predavanja POHODNIŠKE TURE

Odbojkarice Zgornje Gorenjske, ki so v sezono stopile z
mlado ekipo, so izpolnile začrtani cilj, obstanek v 1. ligi. Že
redni del je to nakazal, saj so ga končale na osmem mestu.
Pred devetim Ankaranom Hrvatini so imele pet točk prednosti, pred zadnjo Ljubljano pa kar trinajst točk prednosti. V
zeleni skupini, skupini za obstanek, so igrale spremenljivo.
Tri tekme so dobile s 3:2, eno s 3:0. Dvakrat so izgubile, in
sicer z 2:3 in 0:3. Gorenjke so obdržale osmo mesto s 24
točkami. Pred njimi je bila na koncu Luka Koper z 28 točkami, za njimi Ankaran Hrvatini z 19 točkami in zadnja Ljubljana s 4 točkami.

Judoisti Partizana Jesenice so sodelovali na različnih turnirjih tako doma kot v tujini. S turnirja v Ljubljani, kjer so se
merili najmlajši, so se vrnili s štirimi stopničkami. Zmago
sta si priborila Žiga Razingar in Krištof Jan Huber. Druga je
bila Zarja Korošec in tretji Aaron Smolnikar. Na Pokalu Novega mesta (kategorija U14) je peto mesto osvojil Ažbe Razingar, sedmo pa Luka Jeretič. Na Pokalu nove Gorice je
potekal turnir za kategorijo U10. Tim Crnovič in Aaron
Smolnikar sta osvojila tretje mesto. Turnirja Tolmezzo v Italiji sta se udeležila Mark Klinar in Mark Krajzel. Mark Klinar
je zmagal, Mark Krajzel pa je bil peti. Ne daleč stran, v Gemoni, so se merili najmlajši člani Judo sekcije Partizan Jesenice. Prvo mesto so osvojili: Uroš Vukelič, Mia Džafič, Zarja
Korošec, Gal Jeftenič, Lan Klukovič, Krištof Huber, Aaron
Smolnikar, Lovro Košir in Andraž Mencinger. Drugo mesto
sta osvojila Tim Crnovič in Ana Erjavec, tretja pa sta bila
Luka Petkovič in Miha Erjavec.

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Šport na kratko

Kakšnih Jesenic si želim? Okrogla miza in odprtje likovno-besedne
razstave

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Podmežakla, Jutranja vadba za starejše
Vsak ponedeljek in petek, od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla,
Rekreacijska liga v kegljanju
Vsak petek, ob 10.30, vodena vadba s kineziologom

Koncert učencev, ki zaključujejo nižjo oz. višjo stopnjo

Petek, 11. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10.30 do 12. ure
Športno srečanje jeseniških srednjih šol ob dnevu Evrope

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Srečanje bralnega kluba; vodi Monika Sušanj

Sobota, 12. maja
SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE ŠPANOV VRH, ob 10. uri
S kolesom pod Golico, kolesarski izlet

Ponedeljek, 14. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri
Teden vseživljenjskega učenja – planinstvo kot način življenja; predavanje z diapozitivi; Janez Komel

Razstave
Do 18. 5. 2018, Kosova graščina, Muzejska razstava: Zgodovina šolstva na Jesenicah
Do nadaljnjega, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava:
Jeseničani, od kod in kam?
Do nadaljnjega, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice, Ogled razstave »UV« fotografa Matjaža Vidmarja pod
galerijskim vodstvom Nika Bertonclja, ki je v objektiv ujel UV-tehniko
poslikave obraza umetnika Mitje Ploja
Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari
Savi
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC JESENICE, Cesta maršala Tita 18, Jesenice,
T: 04 586 31 78, info@turizem.jesenice.si,
http://www.turizem.jesenice.si
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V znamenju meteorita
Ob deveti obletnici padca meteorita na Mežaklo so na Jesenicah pripravili festival znanosti in
fantastike Meteorita. Želijo si, da bi kak izvirni kos meteorita, ki je zdaj v Prirodoslovnem muzeju v
Ljubljani, stalno mesto našel na Jesenicah.
Urša Peternel

Zmagovalec tekmovanja v suvanju dvanajstkilogramskega
meteorita Andraž Lavtižar / Foto: Foto Vidmar

samuraja Chorchypa, za
zabavo sta poskrbela Tilen
Artač in Aleksander Pozvek.
Nastopila je tudi viteška skupina Gašperja Lambergarja.
Ob zabavnih vsebinah pa so
pripravili tudi vrsto znans-

tvenih vsebin in strokovnih
pogovorov ter projekcij.
Andraž Sodja je v imenu
organizatorjev povedal, da je
namen festivala prav v zbujanju zanimanja za meteorite,
vesolje in znanost nasploh.

»Verjetnost, da na neki kvadratni meter zemlje pade
meteorit, je ena proti dvajset
tisoč milijard. Torej je večja
možnost, da dvakrat zadaneš
na loteriji,« je o tem, kako
redek in izjemen astronom-

velikosti. »Seveda pa si želimo, da se meteorit nekoč
vrne na Jesenice, stalno mesto bi lahko dobil na razstavi v
obnovljeni Ruardovi graščini
pod okriljem Gornjesavskega
muzeja Jesenice,« razmišlja
Sodja. Žal tudi mesto padca
meteorita na Planskem vrhu
na Mežakli še ni označeno, v
nedeljo so v sklopu festivala
Meteorita pripravili voden
pohod, ki bi v prihodnje lahko
postal del turistične ponudbe
Jesenic kot Meteoritova pot.

Foto: Foto Vidmar

Čufarjev trg je zaživel v znamenju znanosti in fantastike. / Foto: Foto Vidmar

ski dogodek je padec meteorita, dejal Sodja. V Društvu za
razvoj turizma Jesenice si
zato prizadevajo, da bi tudi
meteorit postal del turistične
ponudbe Jesenic in privabil
čim več obiskovalcev. Pred
tremi leti so na festivalu obiskovalcem prikazali originalni kos meteorita, zaradi zelo
strogih varnostnih zahtev –
ne nazadnje gre za kos iz
vesolja neprecenljive vrednosti – pa so se letos odločili za
razstavo replike v naravni

Foto: Janko Rabič

Devetega aprila pred devetimi leti je na Mežaklo padel
meteorit. Dobil je ime Jesenice, raziskave pa so potrdile, da gre za 4,6 milijarde let
star hondrit. Ta je vse odtlej
shranjen v Prirodoslovnem
muzeju v Ljubljani. Ob obletnici padca v Društvu za razvoj turizma Jesenice (s
finančno pomočjo Občine
Jesenice) prirejajo festival
znanosti in fantastike Meteorita, letošnji tretji je potekal
na Čufarjevem trgu. Obiskovalci so se med drugim lahko pomerili v suvanju meteorita za pokal Meteorite, si
ogledali 3D-kopije meteorita
in hologramske projekcije.
Najmlajši so spoznavali
vesolje v planetariju, se preizkusili v izdelavi papirnatih
letal in v znanstvenih poskusih, si dali narediti vesoljske
frizure in poslikave obraza.
Potekal je Meteoritin sejem,
obiskovalci so lahko poskusili premagati gorenjskega

Kopija meteorita v rokah jeseniške superjunakinje Meteorite, ki jo že tretje leto upodablja
Elvira Pašagić, ob njej organizatorji festivala: Matej Meterc, Andraž Sodja, Simon Habjan
in Gregor Vidmar / Foto: Urša Peternel

Pohodniki na Planski vrh na Mežakli – do mesta padca
meteorita, med njimi tudi 14-mesečni Mak z Jesenic.
Pohod je bil kar zahteven, tudi snega je bilo še kar precej.

V suvanju meteorita se je
poskusil tudi jeseniški
podžupan Miha Rebolj.

Nova sezona na Golici
Kočo na Golici bodo uradno odprli prvega maja, že na predvečer pa bo pri
koči potekalo kresovanje.
Urša Peternel
Prvega maja bodo člani Planinskega društva Jesenice
uradno odprli Kočo na Golici, ki bo v maju v času cvetenja narcis priljubljeni cilj
planincev; mnogi od njih se
bodo povzpeli tudi na 1835
metrov visoko Golico. Že na
predvečer praznika, 30. aprila, pa bodo pripravili kresovanje, ki se bo začelo ob 20.
uri. V primeru slabega vremena ali novozapadlega
snega bodo čas odprtja koče
prestavili na nov termin.

Kot so povedali v Planinskem društvu Jesenice, v
koči letos poleg stalne skrbi
za gostoljubnost, dobro
počutje in dobro ponudbo
pripravljajo nekaj novosti.
Letos bosta nova oskrbnika
Valerija Povšnar Kavčič in
Dušan Kavčič. Devetnajstega maja bodo v koči odprli
info točko, kjer bodo na voljo najrazličnejše informacije
za planince.
Šestindvajsetega maja bodo
v okviru majskih prireditev
v Planini pod Golico izvedli
tematski botanični pohod

na Golico. Udeleženci bodo
ob spremstvu planinskih
vodnikov pohod začeli v Savskih jamah, pot jih bo vodila
mimo Korlnovega rova po
novo urejeni planinski poti
na vrh Golice. V koči bo sledilo predavanje o bogastvu
botanike na tem območju, o
tem bodo pripravili zloženko. V koči bo na ogled nova
razstava o zgodovini Golice.
Društvo je letos razpisalo
tudi natečaj za najboljšo
fotografijo Golice in njene
okolice, ki bo trajal vso sezono.

Koča na Golici je vsako leto maja v času cvetenja narcis priljubljeni cilj planincev.

