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Pravi odgovor
je: Nimaš kaj!

Kuhanje je
zabavno

Jeseničan Davor Georgiev je
napisal knjigo z naslovom
»Nimaš kaj!«.

Na kuharskih delavnicah
Dnevnega centra: Naj mladih
ne vzgaja ulica Društva Žarek
otroci in mladi spoznavajo
kuharske spretnosti.
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Gradnja druge cevi se
bo začela marca

Častna občanka
bo Rina Klinar

Pogodba s turškim podjetjem Cengiz Insaat je podpisana in v nekaj tednih se bo začela gradnja
vzhodne cevi predora Karavanke.

Urša Peternel

Turška družba Cengiz Insaat
bo marca začela graditi dru
go cev predora Karavanke.
Konec januarja so na Darsu
podpisali pogodbo o izgrad
nji, ko bo turško podjetje do
stavilo še ustrezno bančno
garancijo in ostale zahtevane
dokumente, bodo izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, za
čel pa bo teči tudi petletni
pogodbeni rok. A Turki so
napovedali, da bodo dela po
skušali dokončati leto prej,
torej leta 2024. Pogodbena
vrednost znaša 98,5 milijona

Obstoječi avtocestni
predor Karavanke je
bil zgrajen in predan
prometu v začetku
junija 1991. Je edini
enocevni predor na
slovenskem
avtocestnem omrežju,
še vedno pa je tudi
najdaljši slovenski
cestni predor. Doslej
se je skozenj peljalo
68 milijonov vozil.

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Predstavniki podjetja Cengiz Insaat od prihodu na podpis pogodbe na Dars
evrov brez DDV oziroma 120
milijonov evrov z DDV.
Kot je ob tem povedalo vod
stvo Darsa, je bil postopek
oddaje del zaradi pritožb ne
izbranih ponudnikov dolgo
trajen, vendar z zadovolj
stvom ugotavljajo, da je se
daj pravnomočno zaključen.
Skupna dolžina vzhodne
predorske cevi bo 7948 me

trov, od tega bo slovenska
stran do meje z Avstrijo dol
ga 3546 metrov. Na Darsu
so pripravili terminski načrt
gradnje po fazah, v celoti naj
bi trajala 62 mesecev. Štiri
mesece naj bi trajala izvedba
predvkopa, zatem pa naj bi
nekaj več kot 38 mesecev iz
vajali vkop vse do preboja.
Sledil naj bi poltretji mesec

zaključevanja izkopnih del,
čemur bo sledilo sedemme
sečno zaključevanje notra
nje obloge in ostalih beton
skih del. Nadaljnjih osem
mesecev naj bi trajala mon
taža elektro-stroje opreme
in testiranje, dva meseca pa
zaključna gradbena dela.

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Deseta redna seja

Bolnišnica bo več kot
leto dni gradbišče

Adventisti sedmega
dne na Jesenicah

Izraz na obrazu pove
nešteto zgodb

V Splošni bolnišnici Jesenice
se začenja energetska sanacija, sledili bosta požarna
sanacija ter prenova bolnišnične lekarne.

Na Jesenicah deluje tudi
manj znana Krščanska adventistična cerkev, ki prireja
Šolo boljšega življenja v Kolpernu.

Konec januarja so v Mladinskem centru Jesenice odprli
fotografsko razstavo Portret.

Na februarski seji občinskega sveta so med drugim potrdili nove cene komunalnih
storitev, podražitev bo v veljavo stopila v dveh delih.
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Plakete občine Jesenice bodo prejeli Sonja
Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška Bela in
Aleksander Novak.

Jeseniški občinski svetniki
so na februarski seji potrdili
imena letošnjih občinskih
nagrajencev. Najvišje pri
znanje, naziv častne občan
ke, bo ob občinskem prazni
ku prejela Rina Klinar. Kot
so zapisali v obrazložitvi, je
v preteklih 45 letih z delom
na novinarskem in publici
stičnem področju, na podro
čju družbenih dejavnosti in
gospodarske infrastrukture,
z reševanjem gospodarskih
težav in socialnih proble
mov, s prizadevanji za mir
ter z ozaveščanjem o raku
dojk naredila veliko dobrega
za ljudi v občini Jesenice in
v Sloveniji. K ugledu in pre
poznavnosti občine Jesenice
v slovenskem prostoru je
prispevala tudi s prostovolj
nim delom v Območnem
združenju veteranov vojne
za Slovenijo Zgornja Go
renjska, v Slovenskem zdru
ženju za boj proti raku dojk
Europa Donna, več desetle
tij pa je bila tudi aktivna kr
vodajalka, za kar je leta
2019 prejela priznanje Rde
čega križa Slovenije za 70krat darovano kri.

Vpis v vrtec in
dnevi odprtih vrat
Za novo šolsko leto so v Vrtcu Jesenice razpisali
dnevni program in prilagojeni program za otroke
s posebnimi potrebami.
Urša Peternel
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Rina Klinar bo postala 21.
častna občanka Jesenic (šele
četrta ženska). Častni obča
ni občine Jesenice so doslej
postali: Simon Sodja, prof.
dr. Jože Mencinger, Jaka
Čop, Jaka Torkar, Miha Ba
loh, dr. Božidar Brudar,
Bratko Škrlj, Anton Arh, Al
bin Felc, Boris Janez Bre
gant, Tomaž Ertl, Joža Varl,
Stanislava Geršak, Valentin
Cundrič, Viktor Krevsel, Pe
ter Kunc, dr. Breda Oblak,
Mira Jazbinšek, Janez Pše
nica in Peter Papić.
Plakete občine pa bodo ob
letošnjem občinskem pra
zniku prejeli Sonja Ravnik
za zdravstveno vzgojo, hu
manitarnost in prostovolj
stvo, Farno kulturno društvo
Koroška Bela ob dvajsetlet
nici delovanja za velik dopri
nos k razvoju ljubiteljske
kulture in društvenega udej
stvovanja ter mojster foto
grafije Fotografske zveze
Slovenije in odličnik med
narodne fotografske zveze
FIAP, član Fotografskega
društva Jesenice Aleksander
Novak za uspehe na foto
grafskem področju in prena
šanje znanja na mlade foto
grafe.

Od torka, 25. februarja, do
petka, 28. februarja, bo v
Vrtcu Jesenice potekal vpis

otrok za novo šolsko leto
2020/2021 z možnostjo
vključitve otroka 1. septem
bra ali kasneje.
16. stran

2

Jeseniške novice, petek, 14. februarja 2020

Občinske novice
Občine iščejo
sogovornika

Deseta redna seja

Sodobni svet je močno prepleten in soodvisen, tako da
ima lahko vsaka sprememba
širok vpliv na življenje in
različne dejavnosti. Tako je
odstop predsednika vlade
Marjana Šarca povzročil kar
nekaj skrbi in zadreg na ravni nacionalne politike. Vplivom oziroma posledicam
padca vlade se ne moremo
izogniti niti na lokalni ravni,
tudi na Jesenicah ne.
Eno najbolj zahtevnih vprašanj, s katerimi se že precej
časa soočamo v občinski
upravi, je prav gotovo vprašanje ravnanja z odpadno
embalažo, ki se kopiči tik ob
odlagališču na Mali Mežakli. Država rešitve (postavitev sežigalnice) še nima in
jo mora poiskati razmeroma
hitro. Padec vlade pospeška
tej dejavnosti zagotovo ni
dal, zato imamo dodatne
skrbi tudi na Jesenicah.
Čeprav so predstavniki
ministrstva za okolje in prostor na novembrski koordinaciji županov Zgornje
Gorenjske napovedali, da
bodo v od dveh do treh
mesecih oziroma najkasneje do konca januarja letos
našli rešitev za postavitev
sežigalnice (oziroma določili kraj, kjer se bo zgradila),
do te rešitve država še ni prišla. Upamo lahko le, da s
padcem vlade ni nastal
nekakšen vakuum na tem
področju in da se ne bo na
odločitev čakalo še naprej.
Podobno zdaj v občinah
Zgornje Gorenjske na državni ravni nimamo sogovornika, ki bi znal povedati,
kakšna bo usoda načrtovane
prenove gorenjske železniš-

Na februarski seji občinskega sveta so med drugim potrdili nove cene komunalnih storitev,
podražitev bo v veljavo stopila v dveh delih.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
Največja investicija ta hip v
občini je prenova Ruardove
graščine na Stari Savi. Lani
je državni zbor sprejel t. i.
zakon o kulturnem evru, po
katerem bo država v prihodnjih letih zagotavljala sredstva za (so)financiranje obnove kulturnih spomenikov.
Ruardova graščina (kot del
Stare Save) je državni kulturni spomenik, zato smo se
nadejali možnosti, da pridobimo tudi državna sredstva
za prenovo graščine. Minister za kulturo zdaj opravlja
le tekoče posle. Pristojnosti
ministra, ki opravlja tekoče
posle, ne obsegajo podpisovanja (in objave) razpisa za
dodelitev sredstev po zakonu o kulturnem evru. Državnega denarja za Ruardovo
graščino se zdaj, žal, ne
moremo nadejati.
Podobnih je še nekaj zgodb,
ko v občini Jesenice potrebujemo pomoč oziroma
podporo države, pa se je
zaradi padca vlade ta hip ne
moremo nadejati. Srednja
šola Jesenice tako še naprej

Tako je odstop predsednika vlade Marjana Šarca
povzročil kar nekaj skrbi in zadreg na ravni
nacionalne politike. Vplivom oziroma
posledicam padca vlade se ne moremo izogniti
niti na lokalni ravni, tudi na Jesenicah ne.

ke proge, ki naj bi potekala
sočasno s polletno zaporo
železniškega predora Karavanke. Čeprav je minister za
okolje in prostor, ki zdaj
opravlja le tekoče posle,
pred časom napovedal, da
bo za prenovo proge, za
katero državni zbor v državnem proračunu ni zagotovil
sredstev, zagotovljen denar
iz podnebnega sklada, pa
zdaj ni znano, ali bo takšna
odločitev sploh lahko sprejeta. Kot so pred dnevi županom Zgornje Gorenjske
zagotovili predstavniki Slovenskih železnic, naj bi se
priprava načrtov in dokumentacije za prenovo
gorenjske proge nadaljevala.
Kljub temu pa je prenova
proge v občini Jesenice (pri
tem mislimo zlasti na most
čez progo pri Gimnaziji
Jesenice ter nadgradnjo
nadvoza na Slovenskem
Javorniku) negotova.

čaka na prepotrebno prenovo. In če ostanemo na področju šolstva: tudi osnovne
šole, ki izvajajo prilagojeni
program, se soočajo z dodatnimi (finančnimi) potrebami, s čimer smo se župani
občin Zgornje Gorenjske
seznanili na februarski
koordinaciji županov. Potrebe po financiranju dejavnosti teh šol zaradi večjega vpisa in večjih potreb po strokovnih kadrih so očitne.
Občine same in brez države
te dodatne obremenitve ne
zmorejo.
Nase se bomo že zanesli, a
kljub temu vseh vprašanj
sami ne moremo rešiti (zgoraj sem omenil le nekatere).
Zato si želimo, da se na
državni ravni čim prej najde
primerna rešitev in da se
zagotovi čim bolj stabilna
vlada. Le takšna bo tudi za
občine predstavljala kompetentnega sogovornika.

Občinski svetniki so na
deseti redni seji poleg potrditve prejemnikov občinskih
priznanj (o čemer pišemo na
prvi strani) sprejeli tudi predlog spremembe cen komunalnih storitev. Podražitev
bo v veljavo stopila v dveh
delih, prvi del 1. marca, drugi del pa 1. januarja prihodnje leto. Po dvigu cen naj bi
se položnice zvišale za 2,61
evra na osebo.
Zvišale se bodo cene gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja
odpadkov in oskrbe s pitno
vodo. Predlog je povzročil
kar nekaj razburjenja med
občinskimi svetniki, na
januarski seji so podražitev
tako po burni razpravi zavrnili. Tudi tokrat so nekateri
člani občinskega sveta menili, da je podražitev nesprejemljiva, saj da je javno komunalno podjetje Jeko v prejšnjih letih poslovalo pozitivno.
Direktor podjetja Jeko Uroš
Bučar je pojasnil, da je podjetje vsako leto poslovalo
uspešno, da pa mora biti
vsak proces pozitiven, štiri
dejavnosti pa so že nekaj let
negativne. Spremembe so
zato potrebne, ker obstoječe
cene ne omogočajo nadaljnjega pozitivnega poslovanja gospodarske javne službe.
Jeseniški župan Blaž Račič
je pojasnil, da podjetje izgubo iz nekaterih dejavnosti
krije s tem, da več odlaga na
deponijo, zaradi česar se ta
hitreje polni. »To prehitro
polnjenje moramo ustaviti,
na ta način pa se izgubi prihodek, ki bi ga lahko porabili za pokrivanje izgube, ki

nastaja,« je dejal. Kot je
dodal, bi do uskladitve cen
moralo priti že v preteklih
letih. Osnovna dilema pri
tem pa je, ali dvigniti ceno
občanom na položnicah ali
pa naj občina iz proračuna
zagotavlja sredstva za pokrivanje prihodnjih izgub podjetja.
Nekateri občinski svetniki
so ob tem tudi menili, da je
nesprejemljivo, da zvišujejo
cene komunalnih storitev,
medtem ko se Jeseničani še
vedno soočajo s smradom z
deponije Mala Mežakla.
Na koncu so večinsko podprli podražitev, ki je bila
potrebna tudi zaradi povečanja stroškov plač zaposlenih
v komunalnem podjetju. Ti
so zaradi neusklajevanja
plač zagrozili celo s stavko.

Dva odloka v prvi
obravnavi
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel tudi dva odloka
s komunalnega področja, in
sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice ter predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in
pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v
občini Jesenice. Odloka sledita priporočilom in ugotovitvam poročila o opravljeni
notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih
odpadkov, hkrati pa odloka
usklajujeta z veljavno zakonodajo.

Popust za kuponske
vozovnice
Potrdili so tudi predlog
spremembe cen vozovnic za
mestni prevoz v občini Jesenice. Novost je imenska
mesečna vozovnica, katere
cena se znižuje za 19 odstotkov, hkrati pa se tudi uvaja
20-odstotni popust za nakup
kuponskih vozovnic za deset
in več voženj v predprodaji.

Poročilo, program dela
Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske Mark
Toplak, ki je predstavil program dela s finančnim načrtom Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto
2020.
Svetniki so sprejeli tudi predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice
za leto 2020. Ta se bo v letu
2020 predvidoma sestal na
sedmih rednih sejah, in sicer
v mesecu februarju, marcu,
maju, juniju in septembru,
oktobru in decembru.

Poročili nadzornega
odbora
Svetniki so se seznanili tudi
z dvema poročiloma Nadzornega odbora občine
Jesenice. S poročilom o
opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice jih je
seznanila članica nadzornega odbora Barbara Habe
Sintič, s poročilom o opravljenem nadzoru Občine
Jesenice in Zveze društev
prijateljev mladine Jesenice
– Otroško letovišče Pinea,
Novigrad pa predsednica
nadzornega odbora Simona
Štravs.

Pri poslovanju Zavoda za
šport Jesenice niso ugotovili
napak, so pa zavodu dali
nekaj priporočil glede manjših nepravilnosti.
So pa odkrili nepravilnosti
in pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol o
poslovanju in upravljanju s
stvarnim premoženjem v
Občini Jesenice v letu 2018
pri otroškem letovišču
Pinea, istočasno pa so pripravili tudi več priporočil
in predlogov izboljšav.
Tako Občina Jesenice kot
Zveza društev prijateljev
mladine Jesenice sta nekaj
pojasnil nadzornemu odboru podali že v času izvajanja nadzora, v roku treh
mesecev pa bosta pripravili
tudi odzivno poročilo na
omenjeno poročilo Nadzornega odbora.
Občinski svetniki so se seznanili tudi s programom
dela nadzornega odbora. V
letošnjem letu naj bi opravili nadzor izgradnje komunalne infrastrukture Murova, namenske porabe proračunskih sredstev Občine
Jesenice za pomoč na
domu, ki jo izvaja Dom dr.
Franceta Bergelja Jesenice,
v Jeko naj bi opravili nadzor izvajanja podjetniške
kolektivne pogodbe in deleža plač v cenah javnih storitev, pregledali naj bi tudi
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto
ter mestnega prometa.
Nadzorni odbor pa bo spremljal tudi poslovanje občine
in drugih porabnikov proračuna in izvajalcev javnih
služb.
Za svoje delo naj bi porabili
15.740 evrov proračunskih
sredstev.

Dvig cen komunalnih storitev
V preteklih letih se cene
izvajanja komunalnih storitev v občini Jesenice niso
usklajevale z rastjo življenjskih stroškov. Prav tako se
nekaj let preteklega obdobja
niso usklajevale plače zaposlenih v komunalnem podjetju Jeko. Opisano je privedlo
do tega, da cene komunalnih
storitev v letih 2018 in 2019
niso več omogočale pozitivnega poslovanja podjetja
Jeko na večini dejavnosti
(obvezne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja odpadne vode ter zbiranja odpadkov). Kljub temu je podjetje
na račun odlaganja odpadkov poslovalo pozitivno.
Dolgoročno takšen način
pokrivanja izgube, torej s
hitrejšim zapolnjevanjem
odlagalnega prostora na

odlagališču Mala Mežakla,
ni vzdržen. Podjetje mora
namreč skladno s predpisi
pozitivno poslovati na vsaki
posamezni dejavnosti, sicer
je cene komunalnih storitev
treba uskladiti. Obstoječe
cene tudi niso omogočale
uskladitve plač delavcev Jeka
v podjetju skladno z uveljavljenimi zakonskimi spremembami glede minimalne
plače, ki so povzročile tudi
večja nesorazmerja med plačami v podjetju. Ne nazadnje je bila zaradi tega napovedana tudi stavka zaposlenih v podjetju Jeko.
Na podlagi predpisane metodologije o oblikovanju cen
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in pogajanj s predstavniki sindikata
je bil izoblikovan kompromisni predlog dviga cen, ki je bil

tudi sprejet. Na ta način bo
omogočeno pozitivno poslovanje javnega komunalnega
podjetja na vseh komunalnih
dejavnostih, hkrati pa tudi
dostojno plačilo zaposlenih v
podjetju Jeko. Ker gre zaradi
zamujenih priložnosti v preteklosti za razmeroma visok
dvig cen, je bilo predlagano
postopno povišanje cen z
namenom, da dodatno breme občanov ne bi obremenilo naenkrat. Tako bo letos iz
proračuna Občine Jesenice
treba dodatno zagotoviti približno 72.000 evrov za subvencioniranje omrežnin, kar
bo omogočilo, da se bodo v
praksi cene povišale postopoma. Za enočlansko gospodinjstvo to pomeni povprečni
dvig cene na položnici za
1,88 evra s 1. marcem letos,
povišanje za dodatnih 1,09

evra pa šele s 1. januarjem
prihodnje leto. Za štiričlansko družino se bo cena s 1.
marcem povišala za 2,37 evra
na osebo, s prvim januarjem
prihodnje leto pa še za dodatnih 0,24 evra na osebo.
»Zavedamo se, da tovrstni
ukrepi niso sprejeti z naklonjenostjo. Glede na opisane
okoliščine smo zadovoljni,
da je kljub nekaterim legitimnim pomislekom na zadnji seji Občinskega sveta
prevladala pogumna odločitev. Omogočila je povišanje
plač komunalnim delavcem
na dostojno raven, podjetju
Jeko normalno poslovanje
in – kar je posebej pomembno – ohranjanje visoke ravni izvajanja komunalnih
storitev za naše občanke in
občane,« so poudarili na
Občini Jesenice.
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Občinske novice

Gradnja druge cevi se
bo začela marca
1. stran

do cestninske postaje Hrušica razširili v štiripasovnico.
Nov bo most na avtocesti čez
Savo Dolinko, zgradili bodo
nadomestni most na lokalni
cesti čez Savo Dolinko ter začasni most na dovozni cesti
do avtocestne baze Hrušica
čez Savo Dolinko. Nov bo
tudi portal predora, obstoje-

Leta 2015 so na pokopališču na Blejski Dobravi uredili prostor
za raztros pepela Brezov gaj. Kot ugotavljajo v javnem komunalnem podjetju Jeko, pa je med svojci vse več povpraševanja
po spominskih ploščicah z napisi pokojnikov, saj se jim želijo
pokloniti tudi na ta način. V letu 2018 so na prostor za raztros
pepela zato postavili večjo spominsko ploščo, vendar cena za
spominsko ploščico še ni bila potrjena. Ceno so zato na predlog Jeka na zadnji seji občinskega sveta potrdili jeseniški občinski svetniki. Cena spominske ploščice pri raztrosu v Brezovem gaju bo znašala 74,23 evra, ploščica bo peskana iz nerjavnega jekla, z lasersko gravuro. Predviden je enoten način zapisa imen pokojnikov in datuma. Cena velja od 1. marca naprej.

čo portalno zgradbo bodo
delno porušili in dogradili
nov del z galerijo in pristajališčem za helikopterje. Po
dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je
načrtovana še dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi
predora. Šele nato naj bi stekel promet po obeh ceveh.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

V slovenskem delu predora
bo zgrajenih dvanajst prečnikov, in sicer deset za pešce
oziroma za intervencijska
vozila v primeru nesreče ali
požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne

niše. V sklopu del bodo poskrbeli za novo podzemno
zajetje karavanške vode ter
zgradili dve odvodni cevi iz
vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju. Poleg samega predora bodo na slovenski strani avtocesto med
območjem od predorske cevi

Cena za spominsko ploščico pri raztrosu

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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Knjiga Kuhajmo brez
glutena je kuharski
vodnik od nakupov
do receptov. V knjigi
boste našli napotke
za osnove kuhanja,
kakšna je idealna
kuhinjska shramba,
kje nakupujemo,
kako pripravljamo
jedi in najboljše
recepte 100% brez
glutena.
Preko 50 receptov
je razdeljeno na
kruh in peciva za
zajtrk, prigrizke,
predjedi in jedi ter
sladice.
140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

PO DOMOVIH ŽE
DIŠI PO KROFIH,
KAM Z ODPADNIM
OLJEM?

JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

Bliža se čas pusta, ki je povezan z mastnimi dobrotami.
Veliko cvremo, še najpogosteje krofe. In kam z odpadnim jedilnim oljem, ki nastane pri cvrtju?

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, še zlasti v
tem času, zaradi priprave
pustnih dobrot, nikakor ne
sodijo v straniščno školjko, v
vodovodni odtok. Odpadna
jedilna olja je tudi prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je
odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh.
Napačno odlaganje olja od
peke krofov lahko povzroči
resne težave in škodo narav-

nemu okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam:
	če ga odložimo med biološke odpadke, na kompost
ali drugam v naravo, ga
morajo mikroorganizmi
razgrajevati več let. Odpadno jedilno olje je odpadek, ki moti proces naravne razgradnje,
če ga odplaknemo v straniščno školjko ali vodovodni
odtok, se nalaga na stene
kanalizacijskih cevi, kar sčasoma oteži prehod ostalih
odplak, povzroči neprijetne
vonjave in privabi male glodavce, predvsem podgane,
če ga zlijemo v naravo ali
vodo, en liter olja onesnaži
kar 1000 litrov vode, saj na
gladini vode tvori tanko nepropustno plast, ki otežuje
kroženje kisika med vodo in
zrakom.

ODPADNO
JEDILNO OLJE
SODI V ZBIRNI
CENTER
Nasvet za zbiranje
Za zbiranje lahko uporabite
plastenke od olja, pijač, ko-

zarce za vlaganje,… ki so
predhodno očiščeni od prejšnje vsebine.
Odpadno jedilno olje lahko
brezplačno oddate v Zbirnem centru Jesenice, ki se
nahaja na Cesti Franceta Prešerna 13 in je odprt od ponedeljka do petka od 10. do
17. ure in ob sobotah od 8.
do 13. ure. Pri tem pa velja
opozoriti na to, da med odpadna jedilna olja sodijo rastlinska olja (npr. olivno olje,
sončnično olje, repično
olje,… in olja iz različnih semen) ter rastlinske maščobe
(npr. margarina ali maslo, ki

ostaneta po cvrtju), ne pa
tudi avtomobilsko olje, ki ga
z odpadnim jedilnim oljem
ne smemo mešati.
Reciklirano olje se uporablja
v številnih proizvodih, kot
so milo, detergenti in nekateri kozmetični izdelki. Predelati ga je mogoče tudi v
različne vrste biogoriv, uporabnih za proizvodnjo električne energije ali toplote in
v gorivu za motorna vozila.
Pomembna prednost je, da
biogoriva iz recikliranega
odpadnega rastlinskega
olja gorijo čisto, imajo nizko
vsebnost ogljika in ob izgorevanju ne proizvajajo ogljikovega monoksida. Stopnja
reciklaže je zelo visoka, saj
iz enega litra olja nastane
kar devet decilitrov biodizla, torej ekološkega goriva,
ki ne onesnažuje okolja, ali
do 1.000 litrov bioplina.
Z zbiranjem in pravilnim
odlaganjem odpadnega
olja tako dolgoročno zmanjšujemo škodljive vplive na
okolje in pripomoremo h
koristni izrabi odpadnih
snovi, ki zmanjšujejo uporabo primarnih surovin.
Pripravila: Maja Kržišnik

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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www.gorenjskiglas.si
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V podjetjih SIJ Acroni, SIJ Elektrode in SIJ SUZ so
konec decembra podpisali spremembo
Podjetniške kolektivne pogodbe, v veljavo pa je
stopil tudi nov plačni sistem.
Urša Peternel
V družbah Skupine SIJ sta 1.
januarja stopila v veljavo nov
plačni sistem in sprememba
Podjetniške kolektivne pogodbe. Gorenjske družbe Skupine SIJ – SIJ Acroni, SIJ
Elektrode Jesenice in SIJ
SUZ – so spremembo Podjetniške kolektivne pogodbe
podpisale konec decembra.
V Skupini SIJ so pojasnili,
da je glavna sprememba pretvorba nekaterih neobveznih
dodatkov v osnovno plačo.
To v praksi pomeni, da bo
večina zaposlenih imela enake ali višje plače kot doslej,
so pojasnili. Masa plač se je,
kot so dodali, v vseh treh
gorenjskih družbah Skupine
SIJ povečala za dva oziroma
tri odstotke. Kljub temu v
vodstvu priznavajo, da je
»proces uvajanja novega plačnega sistema izjemno zah-

teven in kompleksen. Sodelavci bodo lahko posredovali
tudi svoje pripombe, ki jih
bodo družbe obravnavale,
upravičene pripombe pa tudi
upoštevale.« Povprečna bruto plača v družbi SIJ Acroni
znaša 1895 evra.
Veliko pripomb pa so zaposleni v decembru imeli tudi
zaradi dejstva, da so ostali
brez božičnice. Kot so pojasnili v vodstvu, za dodatno
izplačilo nagrade konec leta
ni bilo ekonomskih razlogov, saj pogoji, ki so bili
določeni in dogovorjeni s
socialnima partnerjema,
niso bili doseženi. »Odzivi
zaposlenih, ki so vseeno pričakovali božičnico, nas niso
presenetili. Vendar v gospodarskih družbah na svetovnem trgu ni mogoče spregledati povezave med izplačilom in doseženimi rezultati,« so razložili.

V Jeku odpovedali napovedano stavko
Sindikat podjetja Jeko je odpovedal stavko, ki je bila napovedana za 10. februar. Kot so sporočili, je med sindikatom in
lastnicama Občino Jesenice in Občino Žirovnica prišlo do
dogovora o uskladitvi plačnega sistema v skladu z novim
Zakonom o minimalni plači in tudi o delni odpravi plačnih
nesorazmerij. Kot so sporočili iz sindikata, bi brez omenjenega dogovora skoraj polovica zaposlenih v podjetju prejemala
minimalno plačo, in sicer za različno zahtevna dela. »To bi
vodilo v porušenje plačnega sistema v podjetju in bi tudi izrazito negativno vplivalo na motivacijo zaposlenih,« so opozorili. A ker se jim je uspelo dogovoriti, tudi stavke niso izvedli.
Dvig cen komunalnih storitev, v katerega je vključen tudi višji
strošek za plače v javnem komunalnem podjetju, pa je mnoge občane razjezil. V sindikatu odgovarjajo, da so cene kljub
podražitvi primerljive s sosednjimi občinami, v katerih ravno
tako v tem času spreminjajo cene za storitve gospodarskih
javnih služb. »Vrednosti na položnici so odvisne od števila
oseb v gospodinjstvu, če govorimo o zbiranju odpadkov, in
od količine porabljene pitne vode,« so ob tem zapisali v sindikatu Jeko, ki deluje pod okriljem Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

Bolnišnica bo več kot
leto dni gradbišče
V Splošni bolnišnici Jesenice se začenja energetska sanacija, sledili bosta požarna sanacija ter
prenova bolnišnične lekarne. V času prenove bodo na zgornjem dvorišču postavili povezane bivalne
zabojnike, kamor bodo namestili del pacientov.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice se začenjajo trije veliki
projekti: energetska sanacija, požarna sanacija in prenova bolnišnične lekarne.
Območje bolnišnice bo zato
kar nekaj časa spremenjeno
v gradbišče, že konec januarja so zaprli parkirišče na
zgornjem dvorišču bolnišnice, ostali sta le dve označeni
parkirišči za invalide. Dovoljen bo dovoz pacientov na
dializo, dostava za potrebe
bolnišnice in dostop interventnih vozil.
Kot je dejal v. d. direktorja
bolnišnice Miran Rems, so
žal edina bolnišnica v državi, ki bo v času obnove
morala prostorsko stisko
reševati na ta način. Zabojniki bodo stali na mestu,
kjer je bila v času gradnje
urgentnega centra mobilna
vojaška bolnišnica Role 2.
Strokovna direktorica Anja
Jovanovič Kunstelj je ob tem
poudarila, da obnova ob

Foto: Gorazd Kavčič

Nov plačni sistem
v SIJ Acroni

Parkirišče na zgornjem dvorišču je že zaprto, na njem bodo postavili začasne bivalne
zabojnike, v katerih bodo uredili osem bolniških sob in spremljajoče prostore.
»živi« bolnišnici ne bo enostavna, gradbena dela bodo
zagotovo vplivala tudi na
počutje pacientov zaradi

Ker bodo gradbena dela močno vplivala na potek
dela in se bodo soočili s pomanjkanjem
bolniških sob, bodo na dvorišču bolnišnice (kjer
je pred leti stala mobilna vojaška bolnišnica
Role) prisiljeni postaviti 27 povezanih bivalnih
zabojnikov. V njih bodo uredili osem bolniških
sob in spremljajoče prostore, v katere bodo v
času prenove namestili del pacientov oddelka za
zdravstveno nego. V prostore oddelka v tretje
nadstropje bolnišnične stavbe pa bodo selili
druge oddelke, na katerih bo potekala sanacija.
Obnova bo potekala po sklopih.

hrupa, prometa, omejene
bodo določene storitve,
denimo radiološke, laboratorijske ... Dalj časa bo onemogočena tudi uporaba
heliporta. Ker bodo ob bolnišnici postavljeni gradbeni
odri, bodo okenska stekla
prelepili s folijami, da bodo
na ta način zagotovili zasebnost bolnikov, to pa hkrati
pomeni tudi manj svetlobe v
bolniških sobah.
Kot je povedala vodja projektov v bolnišnici Mateja
Hafner Malovrh, se bo najprej začela energetska sanacija (trajala bo 15 mesecev),
v sklopu katere bodo zamenjali okna, fasado, svetila,
ogrevalna telesa in uredili
klimo. Izvajalec bo Kolektor

Koling. V sklopu požarne
sanacije bodo zgradili tri
nova požarna stopnišča,
uredili požarna dvigala,
požarna vrata, vsaka soba
bo dobila javljalnik požara.
Sledila bo celovita prenova
bolnišnične lekarne. Vsi trije projekti skupaj so vredni
več kot deset milijonov
evrov, večino bo financirala
država, del sredstev so prejeli iz Kohezijskega sklada,
bolnišnica sama pa bo prispevala 1,3 milijona evrov.
Ob tem je Miran Rems poudaril, da je prostorska stiska,
ki se bo zgodila v času obnovitvenih del, le še dodaten
dokaz, da Gorenjska zares
potrebuje novo regijsko bolnišnico.

Trajnostna mobilnost

S konceptom kolesarskega in peš omrežja
do uporabnikom bolj prijaznih površin
Občina Jesenice je leta 2017
sprejela Celostno prometno
strategijo, s katero sledi konceptu ureditve na področju
prometa, vključujoč vidike
trajnostne mobilnosti, in
sicer tako, da se posebna
pozornost nameni povečanju prometne varnosti, površinam za odvijanje peš prometa, dograditvi omrežja
kolesarskih poti in pešpoti
na manjkajočih delih tako,
da se vzpostavi sistem povezav znotraj naselij, med
posameznimi naselji ter perspektivnim območjem za
razvoj turizma na območju

občine Jesenice. V ta namen
je prejšnje leto naročila izdelavo Koncepta kolesarskega
in peš omrežja v občini Jesenice, ki predstavlja idejno
zasnovo dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini
Jesenice, z namenom, da se
čim prej vzpostavi povezanost obstoječih kolesarskih
in peš površin v celovito
omrežje, ki bo povezalo
posamezne dele občine oz.
mesta Jesenice med seboj.
Koncept vsebuje analizo
sedanjega stanja kolesarskega in peš omrežja, ugotovitve glavnih težav sedanjega

stanja, ugotovitve potreb po
zagotovitvi kolesarskih površin znotraj mesta za potrebe
vsakodnevnih migracij –
izhodišče in cilj poti, zasnovo kolesarskega omrežja,
umestitev kolesarskih površin ter površin za pešce v
prostor. Predvideni ukrepi
so razdeljeni na kratkoročne
in srednjeročne. V sklopu
kratkoročnih ukrepov so
predlagani ukrepi, ki so potrebni, da se čim prej vzpostavi neprekinjeno povezano
omrežje obstoječih površin
za kolesarje in pešce. Ti
ukrepi obsegajo predvsem

izgradnjo manjkajočih delov
med obstoječimi površinami in označitev obstoječih
prometnih površin za kolesarski in peš promet. V sklopu srednjeročnih ukrepov
so podani ukrepi, ki zahtevajo večja finančna sredstva
in se bodo izvajali v sklopu
drugih večjih projektov ali
samostojno kot novogradnje
ali kot dograditev obstoječih
prometnih površin. Hkrati
so bili v okviru projekta predvideni tudi nekateri dolgoročni ukrepi, ki naj bi jih
upoštevali pri prostorskem
načrtovanju v prihodnosti.

S Konceptom kolesarskega
in peš omrežja v občini Jesenice se zasledujejo cilji, zastavljeni s Celostno prometno strategijo Občine Jesenice. Dokument je podlaga za
vzpostavitev učinkovitega in
uporabnikom prijaznega
omrežja kolesarskih in peš
povezav v občini. Ker naj bi
ta prebivalce spodbujal k
uporabi trajnostno mobilnih oblik transporta za vsakdanje opravke (služba,
nakupi, ostali opravki, rekreacija …), pa imajo tudi ti
možnost sodelovanja pri
pripravi končne verzije

dokumenta. Gradivo je
namreč do petka, 21. februarja 2020, javno razgrnjeno
v prostorih Občine Jesenice
ter na spletni strani Občine
Jesenice, organizirana pa je
tudi javna obravnava razgrnjenega dokumenta, ki bo v
sredo, 19. februarja, ob 16.
uri v banketni dvorani Kolpern na Stari Savi. Med javno razgrnitvijo in obravnavo
lahko na osnutek Koncepta
kolesarskega in peš omrežja
v občini Jesenice dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Dokument bo obravnaval tudi
Občinski svet občine Jesenice predvidoma meseca marca. Občane občine Jesenice
in zainteresirano javnost
lepo vabimo k podajanju
pripomb in predlogov ter k
udeležbi na javni obravnavi.
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Letos priklopi na
vodovodno omrežje
V Krajevni skupnosti Planina pod Golico so dejavni na več področjih.
Janko Rabič
Člani Sveta Krajevne skupnosti (KS) Planina pod Golico ocenjujejo, da so v lanskem letu uspešno uresničevali zastavljene cilje, več
pomembnih nalog je v izvajanju, marsikje pa se zatika.
Predvsem je to področje komunale, cest in oskrbe s pitno vodo. Gre za večje sanacije in obnove, vezane na
programe Komunalne direkcije Občine Jesenice in
velike finančne vložke, ki
jih je treba zagotoviti iz občinskega proračuna.
Po besedah predsednika
sveta KS Mitje Branca je

bila lani izvedena sanacija
ceste od pokopališča do
Žlindra. V Goli peči je bila
postavljena varnostna mreža, na parkirišču pri Čopu
ograja, ki preprečuje, da veter ne razmetava smetnjakov po cesti in okolici. Zaključila so se dela na vodovodu v naselju okoli Betela
in letos sledijo priklopi na
vodovodno omrežje. Na
nujnem seznamu za čimprejšnjo izvedbo je kar nekaj obsežnejših del. Kljub
dogovoru ni bila sanirana
cesta od transformatorja do
Tarmanovega mostu. Na
obnovo čaka most pri Betelu in most v Žerjavcu, plaz

pod Prihodi. V planu je ureditev glavne ceste od Prihodov do Gole peči, ceste od
Lavtarja proti žičnici, ceste
proti Jeriču, ceste pod Vaskarjem in še več odsekov,
ki še sploh niso asfaltirani.
Naprej bo treba spremljati
stanje plazu na sanirani cesti proti Betelu.
Bolj kot z ubadanjem s
temi, včasih težko rešljivimi
problemi na kratek rok so
člani sveta zadovoljni z izvedbo prijetnejših dejavnosti, kjer beležijo dobro
vključevanje in sodelovanje
krajanov iz celotne krajevne
skupnosti. Izvedli so očiščevalno akcijo in tako poskr-

beli, da je okolica bolj prijazna, čista in urejena za domačine in obiskovalce, ki
posebej v maju množično
prihajajo občudovat narcise
oziroma ključavnice. Pripravili so velikonočno delavnico barvanja pirhov z veliko udeležbo otrok. Izdelovali so adventne venčke, pripravili so predavanje o raku
dojk ter merjenje krvnega
tlaka in krvnega sladkorja.
Zadovoljni so bili z lepo
udeležbo krajanov na prireditvah ob krajevnem prazniku. V decembru so pripravili prednovoletna srečanja za
otroke in starejše z obdaritvami.

Za nadgradnjo železniške
proge tudi na Jesenicah
Župan Občine Jesenice Blaž Račič ministrstvi poziva k nadgradnji gorenjske železniške proge
tudi na območju Jesenic.
Urša Peternel
Občino Jesenice je lani jeseni
negativno presenetila novica,
da se predvideni projekt nadgradnje gorenjske železniške
proge ni uvrstil v državni proračun. Iz medijev so nato nedavno izvedeli, da naj bi en
odsek proge, in sicer Podnart–Lesce–Bled, vseeno obnovili. Iz projekta pa naj bi
bila izpuščena nadgradnja
preostalih odsekov, tudi Žirovnica–Slovenski Javornik in
Slovenski Javornik–Jesenice.
Prenova naj bi se izvedla šele
po letu 2022. Ker se na Jesenicah s tem ne strinjajo, je
župan Občine Jesenice Blaž
Račič na ministrstvo za infrastrukturo ter na ministrstvo
za okolje in prostor naslovil
pismo, v katerem ju je pozval
k realizaciji nadgradnje go-

Po načrtih naj bi na območju Jesenic obnovili peronsko
infrastrukturo na postajališču Slovenski Javornik, zgradili
ustreznejši podvoz pod železnico pri železniški postaji
Slovenski Javornik ter rekonstruirali nadvoz čez železniško
progo na Jesenicah pri TVD Partizan (na fotografiji).

Zakaj Jesenice še vedno
niso mestna občina
Urša Peternel
Občinski svetnik Vlado Mlinarec je dal pobudo občinski
upravi, naj vloži predlog, da
bi Jesenice pridobile naziv
mestna občina.
Direktor občinske uprave
Gregor Hudrič je v odgovo-

ru na pobudo pojasnil, da je
Občina Jesenice predlog za
začetek postopka za ustanovitev Mestne občine Jesenice državnemu zboru posredovala leta 2005. Predlog ni
bil realiziran, ker občina ni
izpolnjevala enega izmed
pogojev, ki jih določa Zakon

o lokalni samoupravi. Novela zakona iz leta 1994 je namreč med drugim v 16. členu zakona opredelila, da
mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj
20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest,
od tega najmanj polovico v

renjske železniške proge tudi
na območju Jesenic.
»Nadgradnja gorenjske železniške proge predstavlja
izjemno pomemben razvojni projekt tako z vidika lokalnih skupnosti kot gospodarstva, na Jesenicah tudi za
Slovensko industrijo jekla in
njene hčerinske družbe,« je
poudaril Račič in ministrstvi
prosil za točne informacije o
predvidenih posegih, terminskem planu, načinu financiranja ter ne nazadnje o
možnosti nadgradnje gorenjske železniške proge
tudi na območju občine Jesenice. V letih 2020 in 2021,
ko bo proga na območju občine Jesenice zaradi prenove
železniškega predora Karavanke zaprta, bi namreč država nujno morala uresničiti več od predvidenega.

terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Poleg tega mora
mesto biti geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega
območja.
"Jesenice takrat niso izpolnjevale pogoja števila delovnih mest, saj je bilo teh
7174. Jesenice navedenega
pogoja še vedno ne izpolnjujejo, saj imajo (na dan priprave odgovora) 7219 delovnih mest," je pojasnil direktor občinske uprave Gregor
Hudrič.

Bogata ljubiteljska
kulturna dejavnost
Izvedbo letošnjega programa so pri JSKD
Jesenice začeli z izvedbo srečanja folklornih,
pevskih in instrumentalnih manjšinskih etičnih
skupin.
Janko Rabič
Pri Območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice so v lanskem
letu v celoti izvedli načrtovane območne in regijske prireditve ter se vključevali v
druge dejavnosti s področja
ljubiteljske kulture. Pomembno so spodbujali kul-

močnih in regijskih srečanjih. Na podlagi ocenjevanja strokovnjakov so se najboljše uvrstile na srečanja
na državni ravni. Lani so
bili to: mešani in ženski
pevski zbor Vox Carinola Jesenice, Kvintet Vintgar z
Blejske Dobrave, godčevska
skupina Suhe hruške KUD
Triglav Javornik - Jesenice
in Gledališka šola Gledali-

Nastop folklorne skupine KPŠH Vuk Karadžić
turno ljubiteljsko ustvarjalnost in zagotavljali strokovno ter organizacijsko podporo društvom, klubom in
skupinam.
»V letu 2019 se je nadaljeval trend uspešnega in kvalitetnega delovanja ljubiteljskih skupin,« poudarja vodja Območne izpostave Petra
Ravnihar. »Na celotnem
območju, ki ga pokrivamo v
občinah Jesenice, Kranjska
Gora, Jesenice in Žirovnica,
v triindvajsetih društvih aktivno deluje 55 različnih
skupin. Med najbolj razvejane sodi področje vokalne
glasbe s petindvajsetimi
zbori, gledališka in lutkovna
dejavnost s petnajstimi skupinami. Folklorna dejavnost
obsega deset folklornih skupin, skupino godcev ljudskih viž in skupino pevcev
ljudskih pesmi. Ostale skupine so s področja instrumentalne glasbe ter likovne,
fotografske in literarne dejavnosti. V lanskem letu so
vse skupine svojo ustvarjalnost predstavljale na ob-

Z vami že 25 let

šča Toneta Čufarja Jesenice.
Območna izpostava je lani
uspešno sodelovala z drugimi akterji s področja kulture v lokalni skupnosti. V
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Jesenice so izvedli osrednjo prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku, z društvi so z desetimi prireditvami obeležili
Teden ljubiteljske kulture,
sodelovali pri izvedbi Čufarjevih dni.
Izvedbo letošnjega programa območnih in regijskih
prireditev so začeli 31. januarja v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku z izvedbo srečanja folklornih,
pevskih in instrumentalnih
skupin manjšinskih etičnih
skupin z območja občin Jesenice in Radovljica. Nastopilo je deset skupin KŠD
Biser Jesenice, MKD Ilinden Jesenice in KPŠH Vuk
Karadžić iz Radovljice. Strokovni spremljevalki srečanja sta bili dr. Vesna Bajić
Stojiljković in Neva Trampuš.
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Ob osmem februarju priznanja
ljubiteljskim ustvarjalcem
Priznanja Zveze kulturnih društev Jesenice so prejeli ljubiteljski kulturni ustvarjalci Aleksander Novak, Stane Vidmar in članice krožka ročnih del Društva
upokojencev Javornik - Koroška Bela.
Janko Rabič
Dvorana gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah je bila
8. februarja prizorišče osrednje prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v
občini Jesenice.
Slavnostni govornik, dolgoletni jeseniški gledališki
igralec, lanskoletni dobitnik
Linhartove listine za podro-

čje ljubiteljske kulture Ivan
Berlot, je spomnil na vizionarske verze dr. Franceta
Prešerna o slovenski identiteti, samostojnosti in lastnem jeziku ter iz bogatih
lastnih izkušenj poudaril
vlogo ljubiteljskih gledaliških igralcev.
Na prireditvi je predsednik
Zveze kulturnih društev
Jesenice Miloš Možina izro-

čil priznanja zaslužnim ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem.
Aleksander Novak je prejel
priznanje za delo in
pomembne dosežke ter
mentorsko delo na področju
ljubiteljske fotografije. Stane Vidmar je priznanje prejel za dosežke na področju
ljubiteljske fotografije in
organizacijsko delo v Foto-

Kvintet Vintgar je na prireditvi premierno, prirejeno za pevski kvintet, zapel tudi
Prešernovo pesem O Vrba.

grafskem društvu Jesenice.
Članice krožka ročnih del
Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela pa so bile
nagrajene za ustvarjalno
delo v več kot štiridesetih
letih dejavnosti.
Program domoljubno obarvanih pesmi, navezanih na
znano Prešernovo pesem
Glosa, so izvedli člani pevskega kvinteta Vintgar z

Blejske Dobrave skupaj z
voditeljem in recitatorjem
Bojanom Pogačnikom. Premierno so, prirejeno za pevski kvintet, zapeli Prešernovo pesem O Vrba.
Za skupno izvedbo prireditve so poskrbeli Zveza kulturnih društev Jesenice,
Območna izpostava JSKD
Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.

Je pa prijeten praznični
večer, zelo nabit z domovinskimi čustvi, žal imel lepotno napako. Le okrog devetdeset obiskovalcev v dvorani
verjetno ni bilo v čast prazniku kulture, in to v občini,
ki se ponaša z izjemno
poklicno in ljubiteljsko
ustvarjalnostjo na res
pomembnem družbenem
področju.

Dobitniki priznanj s predsednikom Zveze kulturnih društev Jesenice Milošem Možino.
Namesto Aleksandra Novaka je priznanje prevzel njegov brat Peter Novak.

Številke o grozljivem
obsegu
V Občinski knjižnici Jesenice je do 29. februarja na ogled razstava Slovenci
v nemških koncentracijskih taboriščih.
Maša Likosar
Monika Kokalj Kočevar je
kustosinja za drugo svetovno vojno v Muzeju novejše
zgodovine Slovenije in se
ukvarja predvsem z zbiranjem življenjskih zgodb.
Magistrirala je s temo
Gorenjsko domobranstvo,
kasneje pa se je posvetila
preučevanju zgodb prisilnih
mobilizirancev v nemško
vojsko na Gorenjskem.
Kokalj Kočevarjeva je avtorica več tematskih razstav,
med njimi tudi omenjene
razstave v jeseniški knjižnici, ki jo je v okviru svoje
dejavnosti v letu 2016 pripravil Muzej novejše zgodovi-

ne Slovenije. Ta hrani predmete, fotografije, dela in
dokumente nekdanjih taboriščnikov v sedmih zbirkah:
zbirki predmetov iz zaporov
in taborišč; osebnih predmetov in dokumentov; zemljevidov; plakatov; ustnih
virov; fotografski zbirki in
likovni zbirki. "Zbirka predmetov iz zaporov in taborišč
obsega 1077 predmetov iz
nemških in italijanskih
zaporov in taborišč. Že leta
1952 je Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu
Muzeju narodne osvoboditve predmete taboriščnikov,
ki so jim bili odvzeti ob prihodu v nemška taborišča.
Ob odhodu domov so jih

prevzeli nacionalni taboriščni odbori in predali Štabu za
repatriacijo. 528 predmetov,
za katere niso našli lastnikov oziroma se lastniki niso
javili, pa so predali muzeju.
Veliko gradiva je muzej pridobil tudi ob pripravi občasne razstave Okupatorjevi
zapori in taborišča leta
1960," je zapisala Monika
Kokalj Kočevar.
Na potujoči razstavi lahko
preberemo, da je bil sistem
zaporov in taborišč za politične in gospodarske nasprotnike znotraj nacistične
države vzpostavljen leta 1933
s prihodom Adolfa Hitlerja
na oblast. Zapisano je tudi
število Slovencev v nemških

Občasno potujočo razstavo Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih bodo v
Občinski knjižnici Jesenice gostili do 29. februarja. / Foto: Primož Pičulin
koncentracijskih taboriščih.
"Po podatkih Komisije za
bivše politične zapornike,
internirance in izgnance pri
ZZB NOV je bilo v nemških
koncentracijskih taboriščih
21.234 Slovencev," beremo
na panojih in še: "Grozljivi
obseg dvanajstletnega siste-

ma nacionalističnih nemških taborišč najbolje predstavijo številke: 18 milijonov
zaprtih ljudi, 11 milijonov
umrlih, med njimi največ
Judov (5,1 milijona) in sovjetskih vojnih ujetnikov (3,3
milijona). Ob koncu vojne
naj bi bilo tako v Tretjem

rajhu še 6 milijonov prisilnih delavcev, 2 milijona vojnih ujetnikov in 750.00
taboriščnikov iz različnih
koncentracijskih taborišč.
Ob 60 milijonih žrtev druge
svetovne vojne predstavljajo
taboriščniki skoraj eno petino."
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Začel pri treh letih
Dvajsetletni Erik Svetina z Jesenic, član Hokejskega kluba SIJ Acroni Jesenice, je bil z enajstimi goli
in enajstimi podajami četrti na klubski lestvici po točkah, doseženih v Alpski ligi.
Matjaž Klemenc
Zadnje kolo Alpske lige se je
za vas razpletlo sanjsko, z
zmago proti Bregenzerwaldu in ob pomoči Lustenaua
ste se uvrstili v končnico. Je
bilo kaj nervoze pred odločilno tekmo?
Ne, sploh ne. V tekmo smo
šli zelo sproščeno. Vedeli
smo, da je Bregenzerwald
slabša ekipa od nas. Manjkalo jim je nekaj dobrih igralcev, v ekipi pa je bilo nekaj
igralcev iz njihove selekcije
U18. Ko smo še tretjič zadeli
v polno, je bilo jasno, da
smo mi svoje delo opravili.
Nismo bili odvisni samo od
sebe. V veliko pomoč nam je
bil še Lustenau, ki nam je z
zmago proti Fassi omogočil
direktno uvrstitev v končnico.
Po porazu doma proti Olimpiji se je končnica zdela izredno daleč.
Proti Olimpiji smo res odigrali slabo. Ni bilo videti
nobene energije, prave želje po uspehu. Po tekmi je
bilo veliko razočaranje tako
pri vodstvu kot tudi v ekipi.
Po porazu smo imeli kar
nekaj sestankov. Kljub vsemu še nismo izgubili upanja, čeprav smo bili le na
trinajstem mestu. Vedeli
smo, da nas le niz zmag še
lahko pripelje do želenega
cilja.
Po tekmi proti Olimpiji ste
odigrali še tri tekme, ki so se
končale po 60 minutah brez
zmagovalca. Za razliko od
predhodnih tekem ste vse te
tri tekme dobili, kar vam je
verjetno še dodatno dvignilo
samozavest.
Res je. Med sezono smo
imeli kar nekaj dobljenih te-

Kako ste zadovoljni s svojimi predstavami v Alpski
ligi?
Podobno kot je igrala ekipa,
sem igral tudi sam. Bolj je
šlo proti koncu rednega
dela, bolje sem igral. Potrebovali smo čas, da je trener
našel prave napade in da
smo se uigrali.
Lansko leto sta vas trenirala
Gaber Glavič in Marcel Rodnam. Letos je trener Mitja
Šivic. Kako ste jih vi videli?
Šivic in Rodman sta si zelo
podobna. Šivic si od nas
želi, da gremo na tekmo
spočiti, a dobro pripravljeni.
Za razliko od Šivica in Rodmana smo pri Glaviču več
trenirali. Drsalno smo bili
izredno močni.
Med ligo je bilo kar nekaj
reprezentančnega odmora.
Vam to ustreza?
Meni osebno to ustreza, saj
se lahko v tem času dobro
regeneriraš.

Jesenice so gostile predzadnji kvalifikacijski turnir za
olimpijske igre 2022, ki
bodo na Kitajskem. Poleg
Slovenije so na turnirju nastopile še Litva, Hrvaška in
Japonska. V prvih dveh tekmah so »risi« gladko zmagali. Litvo so premagali z 12
: 2, Hrvaško pa s 7 : 0. Tekma z Japonsko je odločala o
prvem mestu. Slovenci so

Jeseniški hokejisti od sezone 2013/2014 sodelujejo v
Alpski ligi. V teh šestih sezonah so se vedno uvrstili v
končnico. V prvi sezoni so
izpadli v četrtfinalu, v naslednjih petih sezonah pa se je
njihova pot končala v polfinalu. Letos, kar se tiče neposredne uvrstitve med šest
najboljših, ni izgledalo nič
rožnato. Roko na srce – Jeseničani niso igrali slabo.
Izgubljali so tekme, ki so se
zdele že dobljene, točke so
izgubljali v kazenskih strelih oz. podaljških. Nadigrani
so bili le v gosteh proti Zel
lam Seeju, ko so izgubili z
10 : 3 in v domačem porazu
0 : 7 proti Olimpiji. Prav po
tej tekmi, ko je bila končnica

kilometre daleč, je prišlo do
zasuka. Igralci so si odkrito
povedali, kar jim je ležalo na
duši. Začeli so nizati zmage
in tako v garderobi kot na
tribuni je bil prisoten vse večji optimizem. Marsikatera
ekipa bi po tako pomembni
tekmi, kot je za Jesenice tekma z Olimpijo, po takem
porazu padla v »črno luknjo«. Jeseničani so šli v
drugo smer. Dobesedno so
se pobrali kot feniks iz pepela. Po sramotnem porazu z
Olimpijo so Jeseničani nanizali osem zmag (Dunaj 6 : 1,
Kitzbühel 5 : 2, Gardena 3 :
0, Vipiteno 5 : 1, Linz 6 : 0,
KAC 4 : 0, Lustenau 6 : 1,
Bregenzerwald 7 : 0). Dvakrat so zmagali po kazenskih strelih (Asiago 2 : 1,
Feldkirch 2 : 1) in dvakrat v

tekmo dobili s 6 : 2, a za
zmago so se morali dobro
potruditi, saj so se Japonci
pokazali kot žilav nasprotnik. Kot zmagovalci turnirja so se varovanci selektorja
Matjaža Kopitarja uvrstili na
zadnji kvalifikacijski olimpijski turnir. Ta bo na Norveškem. Poleg gostiteljev in
Slovencev se bosta za edino
vstopnico za olimpijske igre
borili še Danska in Južna
Koreja.

Športno plezanje
Jeseničani izkoristili domači teren
Erik Svetina
Kdaj ste se prvič srečali s hokejem?
Začel sem zelo zgodaj, pri
štirih letih. Prvi trener je bil
Bojan Brun, ki nas je učil
osnove drsanja in začetne
osnove s palico in ploščkom.
Resen hokej se je začel pri
Gabru Klinarju. Hokeja se
nikoli nisem naveličal in z
veseljem ga igram še danes.
Kateri trener je na vas pustil
največji vtis?
Zagotovo Aleš Sodja, saj
sem pod njegovim vodstvom delal približno deset
let.
Vseskozi igrate na mestu
napadalca?
Vseskozi, kot desno ali levo
krilo.
Ste imeli problem preskoka
iz mladinske v člansko vrsto?
S tem ni bilo problema. Če bi
namesto v Alpsko ligo prišel
v EBEL, bi to verjetno predstavljal problem. Vseeno, v
ligi EBEL si želim igrati.

Kje vidite svoje prednosti,
na čem morate še delati?
Zelo rad imam v posesti plošček, saj imam dober pregled nad igro. Popraviti moram igro v obrambi in delati
na moči.
Igrali ste že za mlajše reprezentančne selekcije. Zdaj je
verjetno cilj še zadnja stopnička, članska reprezentanca?
Seveda je želja, da v nekaj
letih postanem stalni član
reprezentance. Prej pričakujem že kakšen vpoklic,
saj so manjši reprezentančni turnirji priložnost tudi
za tiste, ki niso stalni reprezentanti.
Kaj si še želite doseči v hokeju?
Želim si igrati v boljši ligi,
v Nemčiji, na Švedskem, na
Češkem. Igra se dober hokej in temu primerno je
tudi plačilo. Sam sem se že
pri 17 letih preizkusil na
Češkem, a nisem prestal
preizkušnje.

Še sedmič zapored v končnico
Matjaž Klemenc

Podmežakla je gostila kvalifikacijski turnir za
olimpijske igre 2022.
Matjaž Klemenc

kem, pa smo jih na koncu
izgubili. Nismo in nismo
znali tekme mirno pripeljati
do konca. Igrali smo podaljške, kazenske strele in razen
na tekmi s Salzburgom na
vseh drugih ostali brez druge točke.
Katera ekipa v ligi vas je najbolj navdušila?
Zagotovo ljubljanska Olimpija z dobrimi starejšimi,
izkušenimi igralci. Skozi celotno ligo so prikazali dobro
igro in dobro pripravljenost
in so zasluženo na vrhu. Samozavest z lanske sezone so
unovčili na tistih tekmah, ki
so jih sebi v korist zaključili
v končnicah rednega dela ali
v podaljšku oz. kazenskih
strelih.

Slovenski hokejisti
na Norveško

podaljšku (Zel lam See 4 : 3,
Cortina 3 : 2). Izgubili so le
v gosteh s Pustertalom s 4 :
1. V zadnjem kolu je bila
nujna zmaga s slabim Bregenzerwaldom. Jeseničani
so z zmago s 7 : 0 z odliko
opravili nalogo. Na drugi
strani pa jim je pomagal še
Lustenau, ki je premagal
Fasso. Po rednem delu alpske lige je na vrhu Olimpija
z 81 točkami. Sledijo Rittner, 75, Pustertal, 75, Cortina, 62, Asiago, 60, in šeste
Jesenice, prav tako 60 točk.
Jeseničane čakajo po dve
tekmi s prej naštetimi petimi ekipami za čim boljšo
pozicijo pred odločilnimi
boji (prve štiri ekipe izbirajo
nasprotnika in imajo odločilno tekmo doma). V razigravanje, od mesta 1 do 6,

gredo ekipe z naslednjimi
točkami: Olimpija 4, Rittner
3, Pustertal 2, Cortina 1, Assiago 0, Jesenice 0. Včeraj
so že igrali prvo tekmo z
Olimpijo. Jutri doma gostijo
Pustertal.
Zadnja okrepitev v jeseniških vrstah je francoski vratar Antoine Bonvalot, ki je
zagotovo pripomogel k direktni uvrstitvi v končnico.
Jeseničani pa so se okrepili
tudi v strokovnem kadru, na
mesto športnega direktorja
je stopil Marcel Rodman, ki
je bil v lanski sezoni glavni
trener članske ekipe. Omenimo še, da so se Jeseničani
z dvema zmagama proti Slaviji Junior pričakovano uvrstili v finale državnega prvenstva, kjer jih čaka Olimpija.

Prvo soboto v februarju je bilo, kar se tiče športnega plezanja, na Jesenicah živahno. Športnoplezalni odsek Jesenice je
bil gostitelj pete tekme zahodne lige v hitrostnem plezanju.
Približno 170 plezalcev in plezalk, na lanski prireditvi jih je
bilo nekaj več, se je merilo v petih ženskih in petih moških
starostnih kategorijah. Jeseničani niso bili samo dobri gostitelji. Več kot odlični so bili tudi v steni. Na koncu se lahko
pohvalijo s šestimi zlatimi medaljami in enim bronom. Uvrstitve med deseterico po kategorijah: starejše cicibanke: 1.
Liza Babič, 4. Maša Ahec, 5. Špela Fliser, 7. Tinkara Sedžek;
starejši cicibani: 6. Jure Rekelj Ussai; mlajše deklice: 1. Tinka
Rakar, 3. Sara Božič; starejše deklice: 1. Rosa Rekar; starejši
dečki: 1. Maj Savorgnani, 4. Ajdin Dautovič; kadetinje: 1.
Mija Šimnic, 4. Maša Božič, 5. Neža Babič; kadeti: 1. Emil
Dautovič.

Namizni tenis
Dva poraza doma
Namiznoteniške igralke Jesenic so dvakrat igrale doma in
obe tekmi izgubile. S 5 : 0 jih je premagala ekipa Letrika, s 5
: 1 pa ekipa Kema. Edino jeseniško zmago je dosegla Nuša
Bolte. Jeseničanke ostajajo na predzadnjem, devetem mestu, z dvema točkama. Jutri gostujejo pri vodilni ekipi 1. ženske namiznoteniške lige, ekipi Ljubljana.

Hokej mladi
Zmaga in poraz
Po izpadu v četrtfinalu državnega prvenstva proti Slaviji Junior so hokejisti ekipe Hidria Jesenice odigrali dve tekmi v
Mednarodni ligi s polovičnim uspehom. Doma so s 4 : 3
premagali True Celje, v gosteh pa s 5 : 3 izgubili s kranjskim
Triglavom. V sredo so igrali v Zagrebu proti Mladosti. Do
konca rednega dela gostujejo pri novosadski Vojvodini in
igrajo doma proti Slaviji Junior.

Odbojka
Obakrat 3 : 0
Odbojkarice ekipe Mladi Jesenice, ki igrajo v 3. ligi zahod, so
odigrale dve negotovi, izenačeni tekmi. Obe sta se končali s
3 : 0, a s to razliko, da so enkrat zmagale, enkrat pa izgubile.
V gosteh so premagale Kostak Elmont (25, 21, 14). Doma so
izgubile v gorenjskem derbiju z ekipo Bled (-22, -25, -24). Po
15. kolih Bled vodi na lestvici z 39 točkami. Mlade Jesenice
so pete z 22 točkami. Jutri gostujejo v Novi Gorici pri drugi
ekipi GEN I-Volley.

Košarka
Jeseniški košarkarji se bodo potegovali za 2. ligo
Zadnji dve tekmi rednega dela so košarkarji Enos Jesenice
odigrali polovično. Pomembno zmago so dosegli v 13. kolu,
ko so doma s 75 : 65 premagali Ježico. V zadnji tekmi rednega dela so gostovali v derbiju kola v Litiji. Gostitelji so bili za
odtenek boljši in na koncu slavili minimalno zmago z 90 :
88. Poraz na srečo ni bil tragičen. Jeseničani so ostali na
drugem mestu, se s tem uvrstili v ligo od 1 do 6 in se bodo
potegovali za napredovanje v 2. ligo. Lestvica rednega dela
3. lige Center: 1. Litija, 26 točk, 2. Enos Jesenice, 23, 3. Grosuplje, 22, 4. Kolpa-Črnomelj, 22, 5. Cedevita Olimpija mladi, 20, 6. Ježica, 20, 7. Krvavec Meteor, 18, 8. Calcit, 17.
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Adventisti sedmega
dne na Jesenicah
Na Jesenicah deluje tudi manj znana Krščanska adventistična cerkev, ki prireja Šolo boljšega življenja
v Kolpernu.
Urša Peternel
"V Sloveniji je naša cerkev
prisotna že več kot sto let,
šteje pa 550 odraslih in krščenih vernikov. Na Jesenicah je vernikov okrog štirideset, aktivnih med dvajset
in trideset. Prostore imamo
na Kejžarjevi 15, prav v rojstni hiši Viktorja Kejžarja,"
pripoveduje Daniel Aleksin,

pastor Krščanske adventistične cerkve, ki deluje tudi na
Jesenicah. Verniki se srečujejo ob sobotah, ko v molitvenem domu poteka bogoslužje. V prvem delu imajo
sobotno šolo, v kateri proučujejo nauke iz svetopisemske knjige in se pogovarjajo
o prebranem, temu pa okrog
enajste ure sledi molitev,
pridiga in pesmi. Pridigarji

niso samo pastorji, temveč
to nalogo opravljajo tudi laiki, je povedal Aleksin, ki
sicer kot pastor pokriva
zahodno regijo, kamor
poleg Jesenic sodijo še
Kranj, Ljubljana, Kočevje in
Koper.
In v kaj verujejo adventisti?
So protestantska verska skupnost, ki za edini temelj svoje vere sprejemajo Sveto

pismo. Verujejo, da je Bog
po šestih dneh stvarjenja
sedmi dan počival, in ta sedmi dan je sobota. Zato se
imenujejo tudi adventisti
sedmega dne. So pričakovalci resničnega drugega Jezusovega prihoda, nimajo praznikov, za božično-novoletne praznike denimo pripravljajo koncerte, predavanja
... Izogibajo se alkoholu,

Epiduralna analgezija je
porodnicam znova na voljo
V jeseniški bolnišnici upad števila rojstev v lanskem letu pripisujejo tudi dejstvu, da so od avgusta
naprej imeli težave z zagotavljanjem epiduralne analgezije. Ta je zdaj porodnicam znova na voljo.

Marsikoga je presenetil
podatek, objavljen na začetku leta, da se je lani število
porodov v Splošni bolnišnici
Jesenice zmanjšalo, našteli
so jih 745, kar je manj kot
leto poprej, ko so jih imeli
854. Kaj je razlog za zmanjšanje, smo vprašali v Splošno bolnišnico Jesenice.
Kot so nam pojasnili, so v
zadnjih letih v številnih slovenskih porodnišnicah bele-

porod pri nas odločale tudi
porodnice iz drugih krajev
po Sloveniji. V letu 2019 pa
je bilo tudi pri nas opaziti
manjši upad porodov v primerjavi z letom poprej. Od
meseca avgusta smo imeli
težave z zagotavljanjem epiduralne analgezije, od septembra dalje pa epiduralna
analgezija ni bila več na voljo. Tako smo v zadnjih
mesecih beležili močnejši
upad porodov zaradi nezagotavljanja epiduralne anal-

Epiduralna analgezija ostaja brezplačna,
zagotavljajo jo 24 ur na dan.
žili trend upadanja porodov.
"Nasprotno smo v porodnišnici Jesenice število porodov povečali, saj so se za

gezije," je pojasnila Maja
Valjavec iz bolnišnice.
A kot je poudarila, se v letošnjem letu porodnice ponov-

tobaku, mamilom, skratka
vsemu, kar škoduje telesu.
Po besedah Daniela Aleksi-

Nosečnice se morajo vsaj dva tedna pred rokom
poroda za epiduralno analgezijo dogovoriti s
porodničarjem in anesteziologom. Vse
informacije lahko dobijo vsak torek ob 13. uri na
ginekološko-porodniškem oddelku Splošne
bolnišnice Jesenice.
no lahko odločijo za lajšanje
porodnih bolečin z epiduralno analgezijo.
"Glede na to, da je lajšanje
porodne bolečine s pomočjo
epiduralne analgezije dosegljivo v vseh porodnišnicah
po Sloveniji in tudi drugod
po Evropi, ne želimo, da bi
bile naše porodnice prikrajšane. Zato smo uvedli določene spremembe pri uvajanju epiduralne analgezije, ki
zagotavljajo še večjo kakovost in varnost porodnic. Od

januarja naprej zato ponovno nudimo možnost lajšanja porodne bolečine s pomočjo epiduralne analgezije,"
je povedala Valjavčeva.
Kot je dodala, pa porodnice
morajo imeti opravljen razgovor o epiduralni analgeziji. Razgovori potekajo vsak
prvi torek v mesecu na ginekološko-porodniškem oddelku. "Epiduralna analgezija
ostaja brezplačna, zagotavljamo jo 24 ur na dan," je še
dodala Maja Valjavec.

vanji Tanje Antonič Svetina,
v prihodnje bodo gostili
Tino Markun, ki bo predsta-

Ena od posebnosti adventistične cerkve je obred
krsta: ne krstijo dojenčkov, temveč vernike, ki so
dovolj stari, da se lahko sami odločijo za krst.
Krst poteka po svetopisemskem načinu, ko
vernika povsem potopijo v vodo. Krstilnica je v
Ljubljani, občasno pa obredi krsta potekajo tudi
v naravi, na Gorenjskem so bili denimo v
preteklosti v jezeru Kreda in pri slapu Grmečica
v Bohinju.
na so poleg katolicizma edina krščanska "veja", ki je
prisotna po vsem svetu, veliko adventistov je zlasti v
Severni in Južni Ameriki,
na Filipinih, v Braziliji ... Po
svetu deluje veliko adventističnih bolnišnic in šol, vse
od vrtca do univerze. Velik
poudarek dajejo zdravi prehrani, dobrim medsebojnim
odnosom, duhovnosti ...
Tudi zato že nekaj let organizirajo Šolo boljšega življenja, ki poteka tudi na Jesenicah, v Kolpernu. V tem sklopu se je nekaj dogodkov že
zvrstilo, med drugim preda-

Skupina jeseniških adventistov / Foto: arhiv Krščanske adventistične cerkve

Urša Peternel

Pastor Daniel Aleksin / Foto: Primož Pičulin

vila metodo Marie Kondo
Kako pospraviti enkrat za
vselej. Sledila bodo predavanja na temo zdravja, o zdravju na naraven način bosta
govorila Jasmina in Miha
Petavs. Temu bo sledilo še
nekaj potopisnih predavanj.
Kot je dejal Daniel Aleksin,
so vsa predavanja brezplačna in namenjena vsem
občanom.
Jeseniški adventisti se vsako
leto s knjigami predstavljajo
tudi na Jožefovem sejmu,
letos načrtujejo, da bodo
postavili zdravstveno stojnico.

Tadej Golob v
jeseniški knjižnici
Urša Peternel
V Občinski knjižnici Jesenice
so gostili pisatelja, novinarja,
kolumnista in alpinista Tadeja Goloba. Je avtor romana
Svinjske nogice, mladinskega pustolovskega romana
Zlati zob, biografij več znanih Slovencev ter kriminalk
Jezero, Leninov park in Dolina rož. Prav po kriminalki
Jezero je nastala tudi televizijska serija z inšpektorjem
Tarasom Birso v glavni vlogi.
V pogovoru z Moniko Sušanj

je avtor razkrival skrivnosti
pisanja kriminalnih zgodb,
ki so postale takšne uspešnice. Zanimivo je, da je v zgodbo romana Jezera vključil
tudi pokopališče na Blejski
Dobravi, ki ga je obiskal, pri
čemer se je v sklopu priprav
na pisanje pogovarjal tudi z
vodjo pogrebno pokopališke
službe v Jeku Dunjo Murn in
Rokom Lehnerjem, ki dela
na pokopališču. Po starih
kartotekah so poiskali tudi
mesto, kjer pokopavajo otroke brez znanih staršev.

Tadej Golob v pogovoru z Moniko Sušanj / Foto: Anja Benedik
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Pravi odgovor je:
Nimaš kaj!
Jeseničan Davor Georgiev je napisal knjigo z naslovom »Nimaš kaj!«.
Urša Peternel
»Življenje vam ne bo vedno
prineslo samo pozitivnih situacij, a pomembno je, kako
se nanje odzovete. Pravi od-

govor je: Nimaš kaj!« Tako
pravi 22-letni Davor Georgiev z Jesenic (zadnji dve leti
sicer živi na Obali), avtor
knjige z naslovom Nimaš
kaj!, ki je lani izšla v samo-

Knjiga ima 128 strani, razdeljena je na 28 kratkih poglavij,
ki jih ni treba brati po vrsti.

založbi. V njej skozi svojo
zgodbo in življenjske primere bralce želi popeljati na
pot bolj pozitivnega življenja, z manj odvečnimi skrbmi in obremenjevanja.
»Vsi imamo dnevne skrbi,
zaradi katerih se obremenjujemo. Na več kot 73 odstotkov teh skrbi sploh nimamo vpliva, a nam vseeno
kvarijo dneve. Ugotovil sem,
da odvečne skrbi vplivajo na
naše zdravje, počutje, obnašanje, odnose in celo življenjsko dobo. In zato sem
napisal to knjigo: ker sem
pri svojih dvajsetih letih čisto spontano odkril, da se
lahko s pomočjo besedne
zveze 'nimaš kaj' rešimo odvečnih skrbi. In takrat je vse
postalo lažje,« razlaga avtor,
ki ustvarja pod vzdevkom
Davor Boki.
Kot pravi, je imel precej težko otroštvo, a mu je uspelo
vse negativno preobrniti v
pozitivno. »Ko je moja
mami prebrala knjigo, je jo-

kala, ko je skozi moje oči
videla, kako sem doživljal
svoje otroštvo. A sem ji rekel: Mami, brez vsega tega
ne bi bilo knjige! Verjamem,
da se nam vse stvari zgodijo
z razlogom, in če nisi bil nikoli v nevihti, ne boš nikoli
znal ceniti sonca in pomagati drugim,« pravi. In čeprav
v šoli ni nikoli blestel v pisanju spisov, je pri pisanju
knjige užival in vanjo vložil
vso svojo pozitivno energijo.
Knjiga ima 128 strani, razdeljena je na 28 kratkih poglavij, ki jih ni treba brati po
vrsti. Ko imaš denimo slab
dan, prebereš poglavje o
tem in dan se takoj spremeni v najboljšega.
Davor pravi, da knjiga prinaša veliko energije in pozitivne motivacije, njena posebnost pa je tudi v tem, da se,
ko jo prebereš, šele začne ...
»Knjiga ima res pozitivno
energijo, ki jo želim prenesti
vsem bralcem. Pripravljam
pa tudi že drugo knjigo, ki bo

Andrej Maver: razpet med resnim
in veselim
Janko Rabič

Desetletja poleg službe razpet med različnimi dejavnostmi, resnimi in veselimi,
sposoben organizator, mojster ročnih spretnosti, iznajdljiv, pa hkrati prijeten in
vedno pozitivno naravnan.
To je osemdesetletni Andrej
Maver iz Planine pod Golico. Po mami po rodu iz tega
kraja, po očetu iz Baške grape. Nekaj selitev je bilo v
mlajših letih, bivanje na Jesenicah in na Hrušici. Kasneje je naredil vikend pri
Jeriču v Planini pod Golico
in ga potem spremenil v stanovanjsko hišo. Od takrat
naprej je zapriseženi »rovtar«, s koreninami.
Izučil se je za mizarja in začel delati v Železarni. Tam
je doživel hudo nesrečo, k
sreči se je potem vse dobro
izteklo. Ob delu je naredil
večerno ekonomsko šolo,
največ časa, do upokojitve
leta 1990, je bil zaposlen v
Carinarnici Jesenice. S prvimi dejavnostmi in vključitvijo v družbene tokove se je
začel ukvarjati kmalu po prihodu iz takratne Jugoslovanske ljudske armade.
»Tam sem se izučil za telegrafista in kasneje to pridobljeno znanja koristno uporabljal doma,« pripoveduje
Andrej. »Bil sem član Radio

kluba YU 3DNA na Koroški
Beli, potem sem se vključil v
sistem obveščanja na področju zaščite in reševanja in
bil trideset let v občinskem
štabu za obveščanje. Tudi s
funkcijami sem se srečal kar
zgodaj. Najprej sem bil v
sindikatu na Carinarnici Jesenice, pa potem v takratni
samoupravni interesni skupnosti za otroško varstvo v
občini Jesenice.« Zakaj to
družbeno koristno delo?
»Kar nekako čutiš potrebo,
da moraš narediti še nekaj
več za družbeno skupnost,
kjer živiš in delaš.«
Tokratni zapis med ustvarjalci časa kot nalašč sodi v
februarski čas, ko marsikdo
za kakšen dan ali dva odloži
delovna bremena s sebe in
se prepusti pustnim norčijam in vragolijam. Andrej je
zagotovo eden najbolj dejavnih in prepoznavnih členov
vesele druščine v namišljeni
občini Španov vrh, kjer že
več kot pol stoletja pripravljajo daleč naokoli znani
smuk za trofejo Svinjska
glava. »To je kar za roman
dogodivščin. Od vsega začetka sem zraven, 56 let. Bil
sem vse, petkrat župan naše
namišljene občine Španov
vrh, večkratni zmagovalec
smuka za Svinjsko glavo.

Davor Georgiev, Jeseničan, ki živi na Obali / Foto: osebni arhiv
imela še globljo vsebino,« je
še napovedal avtor, ki si že od
trinajstega leta sam služi denar, je tudi ustanovitelj spletnega portala za gledanje filmov Slokino, v zadnjem času

Ustvarjalci

časa

Andrej Maver
Vedno je bilo kup zadolžitev. Izdelam sem okoli sto
mask, ne le zase, tudi za
druge. Po novem letu je bilo
v moji delavnici živo kot le
kaj. Delali smo iz vseh mogočih materialov. Vsa naša
družina je bila potem v maskah.« Kakšne posebne dogodivščine? »Spomnim se,
da smo tovorili velik boben
v Črni Vrh. Navezali smo ga
na voz in z bikom vlekli v
breg. Ker je bilo meter snega in zameti, je vol obstal,
zato smo ga morali odkopati iz snega, da je šlo lahko

naprej. Vesel sem bil vsake
dobre maske, ki se mi je posrečila. Ko sem izdelal konja lipicanca, so nekateri
naprej mislili, da je res pravi, in se čudili, kako je zašel
tja gor.«
Velik je Andrejev prispevek
pri delu domačega turističnega društva, kjer so bili povezani s to prireditvijo, saj
je bila sekcija Svinjska glava
del društva. »V desetih letih
smo veliko naredili za razvoj kraja. Sam sem izdelal
vse informacijske table.« Bil
je tudi član sveta KS Plani-

pa se ukvarja tudi s spletno
prodajo. V prihodnje se vidi
kot motivacijski govorec, trenutno pa dela na novi družabni igri, za katero pravi, da
bo povezala Slovenijo.

(24.

del)

na pod Golico, ne gre pa
prezreti še enega področja,
kjer se je razdajal z vsem srcem. Je velik ljubitelj fotografije, zvesto še danes lovi
v objektiv motive. Ima več
kot devetsto fotografij s prireditve Svinska glava, v Kosovi graščini je pred leti pripravil samostojno razstavo.
Deset let je bil predsednik
Foto kluba Jesenice, imel
deset samostojnih razstav
in sodeloval na skupinskih.
Bil je pobudnik Foto galerije v Mercator centru. Izdelal
je panoje in zvrstilo se je že
več kot sto razstav.
In kaj še dodati omembe
vrednega? »Za cerkvene orgle sem ob obnovi domače
cerkve naredil omaro, ki je
bila visoka kar sedem metrov. Tudi z glasbo sem se
malo ukvarjal. Pri znameniti hruščanski godbi sem nekaj časa igral klarinet.«
Vse je Andrej vedno zmogel
ob razumevanju družine.
Znali so ves čas ustvarjati
pravo družinsko harmonijo,
ki vlada še danes. Težko je
bilo pred sedmimi leti, ko se
je poslovila žena Majda,
vendar čas mora teči naprej.
Ima dve hčeri, Katjušo, ki je
stara triinpetdeset let, in Andrejo, ki ima šestinštirideset
let.
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Mladi
Mehka vezava,
526 strani

30
EUR

Izraz na obrazu pove
nešteto zgodb

+ poštnina

Konec januarja so v Mladinskem centru Jesenice odprli fotografsko razstavo Portret. Razstava je
končni rezultat mladinskega fotografskega natečaja za mlade ustvarjalce, ki ga je Center tokrat prvič
zastavil skupaj s Fotografskim društvom Jesenice.
Maša Likosar

T
NOVOS
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,
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.
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Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.

246 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Z željo, da bi mlade spodbudili k fotografskemu ustvarjanju, jim dali podporo, da
svoja dela tudi pokažejo, se
seznanijo s pravili fotografskih natečajev in dobijo
mogoče tudi dodatno potrditev s strani tistih, ki se s
fotografijo ukvarjajo že dalj
časa, amatersko ali profesionalno. V ta namen so konec
preteklega leta razpisali
mladinski fotografski natečaj s starostno omejitvijo do
29 let, katerega pobudnik in
vodja je bil Nik Bertoncelj.
Prispelo je 337 fotografij 108
različnih avtorjev iz cele Slovenije, tema pa je bila portret. "Izraz na obrazu, še
posebej na očeh, nam lahko
pove nešteto zgodb. S svojim fotoaparatom so mladi
fotografi posneli trenutek
zgodbe, ki se zgodi skozi

»Všeč mi je, da je
razstava mladinska in
ni v klasičnih okvirjih,
da je nekoliko
drugačna. Tudi mi z
malo več kilometrine
se iz vaših del lahko
kaj naučimo,
predvsem novih
pogledov in prijemov,
ki jih starejši nismo
vajeni,« je dejal
predsednik FD
Jesenice Stane
Vidmar.

pogled portreta," so zapisali
organizatorji razstave, vodja
Mladinskega centra Jesenice Ana Miklavžič pa je še
dodala: "Zelo smo bili presenečeni nad izjemnim odzivom mladih, kvaliteto njihovih del, žanrsko raznolikostjo in široko ustvarjalnostjo.
Fotografije so prava paša za
oči." Miklavžičeva je še
povedala, da nameravajo v

Prejemniki nagrad in diplom z vodjo Mladinskega centra Jesenice Ano Miklavžič in članom
žirije Matjažem Vidmarjem (na sliki levo) / Foto: Primož Pičulin
prihodnje natečaj ponoviti,
le z drugačno temo.
Vse sprejete fotografije, teh
je bilo 167, je pregledala žirija, ki so jo sestavljali Sara
Ros iz Fotografskega društva
(FD) Portorož in Barbara
Toman ter Matjaž Vidmar iz
Fotografskega društva Jesenice. Določili so prejemnike
nagrad in diplom, ki so jih
podelili na odprtju razstave.
"Fotografije so odražale starost in izkušenost avtorjev.
Videti je bilo, da so se nekateri s fotografijo in fotoaparatom srečali prvič. Nagrajeni

avtorji pa so bili po letih starejši in že seznanjeni z opremo in digitalno obdelavo
fotografije," je povedal Matjaž Vidmar in še dodal: "Mladim fotografom bi svetoval,
naj o fotografiji premislijo, si
zanjo vzamejo čas, naj poskušajo, in če bo od stotih
fotografij deset dobrih, bodo
uspešni." Prvo nagrado je
prejela Valentina Stanković
za fotografijo Svet, drugo
Alen Milavec za fotografijo
Friendship in tretjo nagrado
David Filipović za fotografijo
Bale 2. Diplome pa so dobili

Razstava Portret je v Mladinskem centru Jesenice na ogled do konca marca. / Foto: Primož Pičulin

Informativna dneva
Urša Peternel
Danes, v petek, in jutri, v
soboto, potekajo informativni dnevi za vpis v srednjo
šolo. Na Gimnaziji Jesenice
učence in njihove starše
vabijo danes ob 9. in 15. uri
in jutri ob 9. uri. Uvodni del

Neja Mele, Adam Sabljaković, Luka Banfi Veselko,
Mateja Jakac in Žan Osim.
Naziv najuspešnejši avtor za
najvišjo ocenjeno kolekcijo
fotografij si je prislužil David
Filipović.
Razstavo tridesetih fotografij
je slavnostno odprl predsednik FD Jesenice Stane Vidmar, ki je pohvalil organizatorje za odlično izpeljan natečaj in seveda avtorje fotografij.
Razstava je na ogled v času
uradnih ur Mladinskega
centra Jesenice vse do konca
marca.

bo potekal v telovadnici, sledile pa bodo predstavitve
predmetnih področij v učilnicah in ogled šole. V času
predstavitev bodo starše
povabili na druženje ob kavi
in čaju v večnamenskem
prostoru. Za novo šolsko
leto so razpisali tri splošne

gimnazijske oddelke in enega športnega ter maturitetni
tečaj.
Na Srednji šoli Jesenice bo
predstavitev šole in programov potekala prav tako v
treh terminih, danes ob 9.
in 15. uri in jutri ob 9. uri.
Za novo šolsko leto je razpi-

sanih 16 prostih mest dveletnega programa Pomočnik
v tehnoloških procesih, en
oddelek (26 mest) triletnega
programa Mehatronik operater, en oddelek (28 mest)
štiriletnega programa Strojni tehnik, trije oddelki (84
mest) štiriletnega programa
Tehnik zdravstvene nege in
dva oddelka (56 mest) programa Vzgojitelj predšolskih otrok.
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Ječmenova kava in
piškoti v obliki narcis
Na sejmu Alpe Adria so se predstavljale tudi
Jesenice.
Urša Peternel
Od 29. januarja do 1. februarja je na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani potekal 31. sejem Alpe Adria. Na
njem so se preko Združenja
zgodovinskih mest Slovenije predstavljale tudi Jesenice. Predstavnice TIC Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice Nena Koljanin,
Nina Hribar in Snežana Iliev so gostom sejma predstavljale lokalno ponudbo kulturnega turizma, na stojnici
pa so gostje lahko poskusili
tudi ječmenovo kavo ter piškote v obliki narcise. "Odziv obiskovalcev je bil odličen, saj so bili navdušeni
nad vonjem in okusom kave,
predvsem pa so imeli občutek, da so se vrnili v čas svojega otroštva, ko so mame

S TIC Jesenice so nam
sporočili nov znesek
turistične takse,
pobrane v letu 2019.
Ta je znašala 31.427
evrov.
pripravljale takšno kavo v
domači kuhinji. Okusni piškoti v obliki narcise, ki so
jih za nas spekli v Slaščičarni
Metuljček na Jesenicah, pa
so zaokrožili celotno zgodbo
mesta jekla in narcis," je povedala Nena Koljanin.
Na stojnici so obiskovalci
spraševali o novem razgledišču Špica na Mežakli, o pohodnih poteh v Karavankah
in kolesarskih povezavah z
ostalimi destinacijami na
Gorenjskem.

Nov razstavni prostor
na Občini Jesenice
Občina je lokalnim avtorjem, društvom in šolam ponudila dodaten prostor, kamor bodo lahko na
ogled postavili svoje izdelke z različnih umetniških področij.
Urša Peternel
Na Občini Jesenice, pred
prostori kabineta župana, je
zaživel nov razstavni prostor, ki bo namenjen predstavitvam umetniških izdelkov različnih avtorjev. Prvo
razstavo so pripravili v Fotografskem društvu Jesenice,
na ogled pa so fotografije
članice društva Danice Novak. Razstavo, poimenovano
Ljudje, so uradno odprli župan Blaž Račič, avtorica razstave Danica Novak in predsednik Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar,
z glasbenim vložkom pa jo
je popestrila učenka Glasbene šole Jesenice Ana Račič.
Župan Blaž Račič je ob odprtju razstave povedal, da je
Občina Jesenice razstavni
prostor uredila zato, ker je
hotela lokalnim avtorjem,
društvom in šolam ponuditi
dodaten prostor, kamor
bodo lahko na ogled postavili svoje izdelke z različnih

Razstavni prostor pred kabinetom župana: prva je na ogled fotografska razstava Danice
Novak. / Foto: Nik Bertoncelj
umetniških področij in tako
širiti lepoto umetnosti.
»Hkrati pa bomo na ta na-

Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov

V nedeljo, 1. marca, bo ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma
na Slovenskem Javorniku gostovala gledališka skupina KUD
Gaj z Zgornje Polskave. Uprizorila bo komedijo domačega
avtorja Francija Tušarja Medeni teden.

Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov bo v petek,
28. februarja, ob 11. uri v konferenčni dvorani Kolperna potekala predstavitev poklica turistični vodnik. Organizatorja
sta TIC Jesenice in Občina Jesenice. Lokalni turistični vodniki bodo na zanimiv način predstavili naravne in kulturne
znamenitosti Jesenic, značilnosti in zanimivosti poklica turistični vodnik ter aktivnosti za preživljanje prostega časa v
občini. Dogodek je namenjen tako ponudnikom namestitvenih zmogljivosti kot ostalim občanom, ki jih zanima turistična ponudba Jesenic in poklic turističnega vodnika.

Jutri, v soboto, ob 19.30 bo v kulturnem domu na Slovenskem Javorniku potekala območna revija odraslih pevskih
zborov in malih pevskih skupin Eno pesem č'mo zapet.

Poročni sejem
je odpovedan
Zaradi bolezni med razstavljavci so bili v
Gornjesavskem muzeju Jesenice prisiljeni
odpovedati Poročni sejem 2020.
Urša Peternel
Iz Gornjesavskega muzeja
Jesenice so v torek sporočili,
da Poročnega sejma 2020, ki
je bil predviden za jutri, soboto, 15., in nedeljo, 16. februarja, žal ne bo. Razlog je bolezen med razstavljavci. Zato
so se po besedah koordinatorke Nine Hribar odločili, da
sejma letos v tako okrnjeni
zasedbi ne bodo izpeljali. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Vse tiste, ki si vseeno želijo skleniti zakonsko zvezo
v edinstvenem fužinarskem naselju na Stari Savi
na Jesenicah ali pa tam
imeti poročno slavje, vabijo, da se obrnejo na Gornjesavski muzej Jesenice
ali se oglasijo v Kolpernu
in z veseljem jim bodo pomagali pri načrtovanju in
realizaciji tega pomembnega življenjskega dogodka.

meni le birokracije, temveč
bodo v njej našli tudi marsikaj lepega.«

Komedija Medeni teden na javorniškem odru

Eno pesem č'mo zapet

Stojnica Jesenic na sejmu Alpe Adria

čin obiskovalcem, ki pridejo
na občino, pokazali, da stavba Občine Jesenice ne po-

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault

Že za

13.790 €*

Paket zimskih pnevmatik*
Obvezno in osnovno kasko
zavarovanje za 99 €**
5 let podaljšanega jamstva***

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi
prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011):
00,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Kuhanje je zabavno
Na kuharskih delavnicah Dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica Društva Žarek otroci in mladi
spoznavajo kuharske spretnosti in veščine, sodelujejo pri pripravi jedi in te z veseljem okusijo.
Maša Likosar
Kuharske delavnice temeljijo na celostnem razumevanju zdravega in kvalitetnega načina prehranjevanja.
Potekajo dvakrat tedensko
od 16. ure dalje v prostorih

Društva žarek, ki so v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Jesenice. "Menimo, da so prav otroci in
mladostniki še posebej
izpostavljeni vplivom okolice in družbe. Za njihov telesni in fizični razvoj je pot-

rebna zdrava, živa hrana,
voda in zrak, obenem tudi
razumevanje o zdravem
načinu prehranjevanja,
kamor sodi tudi redno uživanje vsaj treh obrokov dnevno," je pojasnila Veronika
Šuštar, strokovna vodja

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Dnevni center dnevno obišče od 20 do 35 uporabnikov. Tu kvalitetno preživljajo prosti čas,
poleg kuharskih delavnic pa lahko obiščejo tudi ustvarjalne in socialne delavnice, filmske
popoldneve, razbremenilne pogovore ... / Foto: Tina Dokl

Dnevnega centra, ki delavnico vodi ob petkih, v ponedeljek pa kuhalnico skupaj
z otroki in mladostniki vrtita mladinski svetovalki
Almira Salkić in Barbara
Omrzel.
Udeleženci kuharske delavnice raziskujejo, eksperimentirajo, se učijo o osnovnih živilih, receptih, metodah in spoznavajo različne
okuse. "Pomembno nam je,
da otroci spoznajo, da je
korenček drugačnega okusa, barve in teksture kot
paradižnik, da obstaja razlika med ananasom in jabolkom, da je pomembno, da
jemo raznoliko hrano, in da
je kuhanje zabavno," pojasnjuje Šuštarjeva in nadaljuje: "Otroci doma pogosto
niso vpeti v kuharske aktivnosti, zato jih tu vključimo
v vse procese, od nakupovanja, kuhanja in postrežbe
na mizo. Takoj jih postopamo seznanimo z vsemi
osnovnimi zakonitostmi
kulinarike." Njihova kuharska srečanja so tudi tematsko obarvana, sledijo letnim
časom, praznikom, ob roj-

Mlade kuharice in kuharji so ob našem obisku pripravljali
testenine z bolonjsko omako. Postregli so jih vsem
prisotnim uporabnikom Dnevnega centra. / Foto: Tina Dokl
stnih dnevih spečejo torto.
Pozornost posvetijo tudi tradicionalni slovenski kuhinji, pripravljali so že ajdove
žgance, ker pa so njihovi
uporabniki različnih narodnih pripadnosti, se lotijo
tudi priprave njihovih tradicionalnih jedi. "Težimo k
premostitvi predsodkov. Ko
otrok sprva pravi 'fuj, tega
pa ne bom poskusil', ga
usmerimo in navajamo k
celostnemu razmišljanju o
raznovrstnih in pestrih prehranjevalnih navadah,"
pove Veronika Šuštar in še
doda, da njihovi uporabniki
najraje pripravljajo sladke
jedi in tiste, pri katerih lahko čim več sodelujejo.

Ko smo jih obiskali na petkovi kuharski delavnici, so
pripravljali testenine z
bolonjsko omako. Mlade
kuharice in kuharji so nam
pojasnili, da za pripravo
potrebuješ poleg testenin
še mleto meso, paradižnikovo omako in čebulo. Ravno čebula je bila tista, ki
jim je povzročala največ
težav; a ne sam proces rezanja – saj se zavedajo, da
morajo biti z nožem zelo
previdni, da se ne urežejo
–, temveč solze, ki jih je
povzročilo rezanje čebule.
"Kuhanje je zabavno in
poučno, še bolje pa je na
koncu pripravljene jedi
pojesti," so dejali.

13

Jeseniške novice, petek, 14. februarja 2020

Zanimivosti
Nogavice za stanovalce
Članice sekcije Razkrite roke so spletle petdeset parov nogavic za
stanovalce jeseniškega doma starostnikov.

Na Hrušici oživljajo
jeseniški karneval
Prihaja pustni čas in Hrušičani so se odločili, da bodo lokalno prireditev
Pokop pusta na pepelnično sredo nadgradili s tradicijo, ki jo je Hrušica
nekoč imela.
Andraž Sodja

Članice sekcije Razkrite roke z darilom za stanovalce doma

Janko Rabič
Pri Človekoljubnem dobrodelnem društvu Up že vrsto
let izvajajo različne humanitarne projekte. Za lepo gesto
so na prestopu v novo leto
poskrbele članice sekcije
Razkrite roke. Sestavlja jo
petnajst žensk z Jesenic in
okolice, ki se sestajajo v prostorih Hiše sreče, kjer plete-

jo in kvačkajo uporabne izdelke. Na pobudo Stoje Sokolove so izdelale petdeset
parov nogavic iz prave domače volne za stanovalce
Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice.
Ob predaji se je v imenu
vseh stanovalcev zanje lepo
zahvalila predstavnica doma
Darja Kosančič. Vodja sekcije Razkrite roke Hasna Du-

gonjić je povedala, da bodo
sedaj začele izdelovati copatke za novorojenčke v jeseniški bolnišnici. Društvo se je
vključilo tudi v mednarodno
pomoč prizadetim ob katastrofalnih požarih v Avstraliji, v Hiši sreče pa so je pod
vodstvom Kriste Trobec zbirali pomoč iz Slovenije. Z
Jesenic so jo potem odpeljali
na oddaljeni kontinent.

V prejšnjem stoletju je bila
Hrušica v pustnem času
znana po zelo zanimivih in
dobro pripravljenih pustnih
povorkah, ki so redno prihajale tudi na Jesenice. Od zadnje takšne letos mineva
trideset let. Pustna satira in
norčavost je bila vedno rdeča nit takih povork. Bolj kot
so bile domiselne in bolj kot
so bile vezane na aktualno
politiko in dogajanje, več
smeha so požele.
Tradicionalno je Hrušica
ohranila skoraj vsakoletno
povorko s pokopom pusta
na Pepelnično sredo. Letos
pa so se odločili, da bo poudarek na pustni soboti, in to
na veliko, dolgo, široko in
pompozno. Priprave so v
polnem teku, entuziazma
ne manjka. Kot pravijo v
KŠD Hrušica, je veliko navdušencev, ki tešejo, gradijo,

zabijajo, barvajo, rišejo, pišejo in krasijo vozove za povorko. Teh bo v sprevodu
precej, rdeče niti dogodka
pa ne želijo izdati. Tako bo
po cesti od Hrušice do Čufarjevega trga na Jesenicah,
tja grede čez Tavčarjevo cesto in nazaj grede čez Bokalovo, potovala cela kolona
traktorjev s tematsko, na hudomušen način predelanimi
in nadgrajenimi vozovi s
pripadajočo ekipo in vsemi,
ki bodo želeli biti zraven.
Na Čufarjevem trgu bo od
12. do 13. ure povorka obstala in pripravila zabavno-šaljiv, neresen ter kritično samoironičen, neponovljiv
program. Ob 13. uri se vračajo nazaj na Hrušico, na Plac.
Tam se bo od 16. ure dalje
pod šotorom odvijal ne preveč strogo kulturen program
za otroke, izbor najboljših
mask za odrasle in otroke,
zvečer in pozno v noč pa bo

ples v maskah, za kar bo poskrbela glasbena skupina
Full gas. Kot pravi Elizabeta
Kejžar, predstavnica pustne
oblasti, se bo dogodek zaključil s pokopom pusta na
pepelnično sredo, 26. februarja, ko bo ležal na parah v
poslovilni vežici v Pizzeriji
Trucker na Hrušici. Od 10.
ure dalje vabijo vse, da ga
pridejo kropit. Pogreb bo od
17. ure dalje v sprevodu v ožjem družinskem krogu, kamor so vabljeni vsi. Pokopan bo na Placu, kjer je tako
veselo žuriral. Vse pustne
maske in vse, ki to niso, zabavljači, šaljivci in hudomušneži, predvsem pa ljudje
dobre volje, vabijo, da se pridružijo sprevodu, programu
na Čufarjevem trgu in seveda žurki na Hrušici.
Kdor bo zamudil, naj sam
sebi pripiše. Ponavljali ne
bodo, pravijo. Vsaj v tem
letu ne.

MARCEL RODMAN: S POLNO PODMEŽAKLO
JE LAŽJE, VEDNO JE BILO IN VEDNO BO!
Marcel Rodman, legenda jeseni
škega in slovenskega hokeja, je s
1. februarjem prevzel funkcijo
športnega direktorja in general
nega sekretarja kluba. Pred ključ
nim delom sezone smo z njim
opravili kratek intervju.

22
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Dan
veselih
ust

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu
staršev ali kot skupine najkasneje do 20. 2. 2020.
21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

www.visitkranj.com

V svoji karieri kot igralec in
tudi kot trener ste izkusili različna hokejska okolja. Glede
na to, da bo ena izmed vaših
nalog tudi dvig hokeja na Jesenicah v organizacijskem
smislu, v katerem klubu bi rekli, da ste se naučili največ veščin, ki vam bodo pri tem pomagale? Kateri klub je bil za
vas najbolj organiziran?

Verjetno sem se v praksi naučil
največ v Zagrebu, tam sem bil
najbolj vpet v organizacijski del.
No, v Zagrebu sem se prav goto
vo naučil tudi, katerih stvari kot
klub ne smemo početi. Kot igra
lec pa mislim, da sem bil najbolj
navdušen nad organizacijo na
Dunaju.
Kako so vašo novo vlogo sprejeli fantje v garderobi?
To bo verjetno bolj vprašanje za
njih, ampak že takoj prvi dan sem
jih v garderobi pozdravil in jim
čestital za zadnje obdobje. Moja
vrnitev v klub pa za zdaj še nima
nekega vpliva na samo gardero

bo, vendar so moja vrata vedno
odprta za vsakogar.
Vemo, da se je v preteklosti ekipa na Jesenicah sestavljala zelo
pozno. Ali s predsednikom morda razmišljata v smeri, da bi ekipo za naslednjo sezono začela
sestavljati nekoliko prej?
Na to temo sva se večkrat pogo
varjala, še preden sem se sploh
vrnil na Jesenice. Ekipa za nasled
njo sezono bo letos prav gotovo
sestavljena veliko prej. Po moji
oceni je to nuja, saj za sabo pote
gne celo vrsto pozitivnih stvari.
Celoten intervju si lahko preberete na
spletni strani www.hddjesenice.si.

RAZPORED PRIHAJAJOČIH DOMAČIH TEKEM:

Sobota, 15. 2., ob 18.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Pustertal Wölfe
Četrtek, 20. 2., ob 19.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam
Sobota, 22. 2., ob 18.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro
Sobota, 29. 2., ob 18.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – Asiago Hockey
Ponedeljek, 2. 3., ob 20.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

SOBOTA

Pozdravljeni, Marcel, pred
kratkim ste se v jeseniški hokej
vrnili kot športni direktor in
generalni sekretar. Ob svoji
predstavitvi na novinarski konferenci ste že omenili, kaj bodo
vaše glavne naloge. Za vse
naše bralce se dotakniva še vaših ciljev v prihodnosti, kar se
tiče jeseniškega hokeja.
Moji cilji so predvsem dolgoroč
ne narave, kajti čez noč se ne da
veliko narediti. Poglavitni dolgo
ročni cilji pa so predvsem to, da
se jeseniškemu hokeju povrne
dobro ime. Da bodo Jesenice
spet bolj ponosne na svoj klub.
Rad bi sčasoma dosegel to, da si
bodo mladi hokejisti želeli igrati
za prvo moštvo, ne pa da bodo
že pri 15 letih bežali v tujino.
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Zanimivosti
SUDOKU JN 3

Sudoku s končno rešitvijo
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1

Srčki na sto in en način

8
7

Za vse, ki jih imamo srčno radi vse dni, in ne samo na valentinovo. »Kjer srce srcu govori, tam ni
prevar in ne laži!« (domači pregovor)

6 3
2
5
6 7
2 9
8 1
3
Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je: SVETUJEMO PRAVO IZBIRO OČAL. Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Titova 50, Jesenice, tel. 04
586 24 16, in Železniška 7, Lesce, tel. 04 531 89 34. Vabljeni,
da jih obiščete za brezplačne preglede vida – okulistične
preglede, nudijo prijazno in strokovno postrežbo. Podarjajo
tri nagrade: nakup ali storitev v poslovalnici v vrednosti 50
evrov: Nada Zupan, Breg; v vrednosti 40 evrov: Pavlina Markun, Kranj; v vrednosti 30 evrov: Slavko Pajntar, Blejska
Dobrava. Čestitamo, za nagrade se oglasite v Optiki Berce.

Jelka Koselj

Medeni srčki

Iz treh vrst piškotnega testa
in z domiselnim okraševanjem srčkov lahko ustvarimo
nešteto variant.

Potrebujemo: 15 dag masla,
50 dag bele, navadne ali pirine
moke, 15 dag sladkorja, 15 dag
na 40 stopinj segretega medu,
2 jajci, 1 žličko jedilne sode, 2
žlici začimb za medenjake.

Čajni srčki
Potrebujemo: 16 dag masla,
10 dag sladkorja v prahu, 32
dag bele moke, 1 jajce, 1 rumenjak, 1 vaniljev sladkor, pol
pecilnega praška, ščepec soli.
Priprava: Iz sestavin zgnetemo testo. Na hladnem naj
počiva 2 uri. Nato ga razvaljamo 3 mm debelo. Z
modelčkom izrežemo srčke
in pečemo pri temperaturi
180 stopinj C približno 10
minut. Namažemo jih z
marmelado in zlepimo po
dva skupaj. Lahko pa jih zvaljamo 5 mm debelo in spečemo. Ohlajene glaziramo
tako, da sladkor v prahu
zmešamo z malo malinovca
ali pomarančnega soka in
srčke namažemo s to glazuro. Posujemo jih še z mako-

vimi semeni ali mrvicami.
Okrasimo jih lahko tudi s
stopljeno jedilno čokolado v
topli kopeli (10 dag jedilne
čokolade in za oreh masla).

Priprava: Iz sestavin zgnetemo testo. Na hladnem
naj počiva več ur ali čez
noč. Nato ga razvaljamo
pol prsta debelo in izrežemo srčke. Pečemo jih pri
temperaturi 180 stopinj C
približno 12 minut. Ohlajene okrasimo z belim
ledom (1 beljak, 20 dag
sladkorja v prahu, 1 žlica
limoninega soka) ali kuverturo iz bele čokolade s
suho brusnico v sredini.

Čokoladni srčki
Potrebujemo: 25 dag masla,
20 dag sladkorja, 40 dag bele
moke, 1 jajce, 1 rumenjak, 8
dag čokolade v prahu, 1 vaniljev sladkor, pol pecilnega praška in ščep soli.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 24. februarja 2020,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

Sponzor križanke je E-SPECIALISTI, d. o. o., Cesta maršala Tita 17 (bivša pošta), na Jesenicah. Prodajajo kartuše in tonerje
za vse vrste tiskalnikov. Vso ponudbo si lahko pogledate na spletni strani WWW.E-KARTUSE.SI, za dodatne informacije so
vam na voljo po tel.: 031 364 184 ali pa na e-poštnem naslovu info@e-kartuse.si. Za naše reševalce so namenili pet nagrad
po 10 evrov za nakup kartuš ali tonerjev v svoji trgovini. Vljudno vabljeni.
AVTOR:
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NASVETI IN
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E-SPECIALISTI
WWW.EKARTUŠE.SI
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GRŠKIH POVELJNIKOV
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SADEŽ
031 364 184

MANJŠA
SLADKOVODNA
RIBA

MATERIJA,
TVAR

NENAZORNOST,
NEJASNOST
IVAN
HETRICH

FRANCOSKA
ŠANSONJERKA
(EDITH)

NAŠA UMET.
ZGODOVINARKA MIJA,
POROČENA
GORENČIČ
HRVAŠKI
SKLADATELJ IN
DIRIGENT
(JAKOV)
POLITIČNA
ALI VOJAŠKA
ZVEZA
DRŽAV

SLOVARČEK:

HRUP, TRUŠČ
ŠPANSKO
MESTO OB
REKI DUERO

RIMSKA BOG.
PLODNOSTI

SLIKAR, KI
UPODABLJA
POKRAJINO

2

GOST NA
SVATBI

3

OKRASNI
KAMEN,
KALIJEV
GLINENEC

ŠVICARSKI
PIANI. MADŽ.
RODU (GEZA)
UM. SNOV ZA
TEKALIŠČA
PRIPADNIK
JUDOVSKE
VERE, ŽID

PREBIVALEC
FINSKE

VIŠINA
RAVNE
POVRŠINE
VLADIMIR
NAZOR

1

6

8

DESNI
PRITOK
LJUBLJANICE

14

VIŠAVJE V
ANGOLI
MUSLIMANSKO
MOŠKO IME

TOMAŽ
CERKOVNIK

DEL NOGE
POD
GLEŽNJEM

SPEV
IME NAŠE
SMUČARSKE
SKAKALKE
KLINEC

11

4

EGIPTOVSKI
POLITIK
(GAMAL
ABDEL)

DOMOVINA
(ZASTAR.)

IME
PISATELJA
SELIŠKARJA
BALKANSKO
SUKNO

GNILOST

VZDRŽNOST

IMW HOKEJISTA
ŽUPANČIČA

RUSKI
POTOVALNI
VOZ ZA LJUDI
LEV
TOLSTOJ

PISATELJ,
DRAMATIK
(DRAGO)
SKUPEK
ŠOTOROV

AVTOMOBIL- MORJE MED
SKA OZNAKA
DVEMA
GORICE
KOPNINAMA

IZVRŠNI
SVET

SENIOR,
NESTOR
NIKELJ
TON, DAN
PRED
IZVEDBO
SKLADBE

Priprava: Med v ponvi
segrejemo, dodamo maslo,
sladkor in dišave, malo
ohladimo, nato vmešamo
še jajci in moko z jedilno
sodo. Testo naj nekaj ur ali
čez noč počiva. Testo razvaljamo pol prsta debelo in
izrežemo srčke. Položimo
jih na pekač, pogrnjen s
papirjem za peko, 2-krat
premažemo z razžvrkljanim jajcem, obložimo z
orehi in oreščki, lahko tudi
s kandiranim sadjem ali
mrvicami. Pečemo jih približno 12 minut pri 180
stopinjah. Nenamazane in
ohlajene srčke lahko glaziramo z 20 dag sladkorja v
prahu, 4 žlicami vode in
ščepcem ingverja v prahu.

IME IGRALCA
RANERJA
PALICA BOGA
DIONIZA

MRLIČ

7

MLADA
RASTLINA,
NAMENJENA
PRESAJANJU

GLAS PRI
RIGANJU
NEKDANJI
IZRAELSKI
PREMIER
(JICAK)
OLEG VIDOV

12

NEKDANJA
PAPEŽEVA
KRONA

9

NIKALNICA

15

VODILO,
GIBALO

TARANTAS: ruski potovalni voz, OTER: priimek naše zgodovinarke (Mija), GRAF: nekdanja nemška tenisačica (Steffi), ARIA: spev,
ADULAR: okrasni kamen, ABSTRAKTNOST: nenazornost, ANDA: švicarski pianist madžarskega rodu (Geza), BIE: višavje v Angoli

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 3 / 2020
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA

Dogodki od 14. do 28. februarja

Prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 Družabne igre
Zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00 Ustvarjalne delavnice
Zadnji torek v mesecu ob 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Petek, 14. februar
Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše
GIMNAZIJA JESENICE, SREDNJA ŠOLA JESENICE ob 9. in 15. uri

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 Ustvarjalne delavnice

SREČANJE BRALNEGA KLUBA (vodi Monika Sušanj)

Zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ura pravljic z grofico

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 Žrebanje nagrajencev knjižne
uganke

Sobota, 15. februar
Informativni dan za učence osnovnih šol in njihove starše

Aktivnosti za osnovnošolce

GIMNAZIJA JESENICE, SREDNJA ŠOLA JESENICE ob 9. uri

Eno pesem č'mo zapet 2020 – revija odraslih pevskih
zborov in skupin

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA – v
prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

Nedelja, 16. februar
Vaša – naša matineja ZLATI KAMENČKI, predstava za
otroke v izvedbi KUD Dramšpil Ribnica

Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih ob 16. uri
Ustvarjalni četrtki ob 16. uri

V sredo, 26. februarja, ob 18. uri se začenja prvi del
Dramskega festivala Gimnazije Jesenice.

Pogovorne urice ob sredah ob 17. uri
POČITNIŠKI TEDEN OD 17. 2. DO 21. 2. OD 8. DO 14. URE – različne
prostočasne aktivnosti

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Ponedeljek, 17. februar
Potopisno predavanje S KOLESOM PO EVROPI, predavatelj
Tone Kos
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Četrtek, 20. februar
Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: Jurij Sinobad
»Miklova Zala«
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri

Sobota, 22. februar
Pustna POVORKA
Hrušica Jesenice – od 10.30 dalje
Čufarjev trg – zabavni program 12.00–13.00
Pustna POVORKA Jesenice–Hrušica od 13.00 dalje
Hrušica PLAC – program za otroke, izbor najboljših mask, zabava z
bendom FULL GAS – od 16. ure dalje

Veliko jeseniško pustovanje z MCJ
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, ob 16. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

Program aktivnosti za čas zimskih počitnic med 17. 2. 2020
in 21. 2. 2020

MLADINSKI CENTER JESENICE

Nedelja, 23. februar
MOJ KINO
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Ponedeljek, 24. februar
Predavanje z digitalno fotografijo MEHIKA, predavateljica
Katarina Kos
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Vsaka druga sreda v mesecu: ob 18. uri – STIK Jesenice – Podporna
skupina za LGBT-osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem

Počitniško kegljanje: vsak dan med 12.00 in 13.00
Igranje namiznega tenisa: torek, sreda in četrtek med 18.00 in 20.00

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

Spoznaj košarko in se druži s priljubljenim Lipkom: sreda, 19. 2.
2020, med 10.00 in 12.00, telovadnica OŠ Prežihovega Voranca

Športna dvorana Podmežakla
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska
liga v kegljanju
Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga
v odbojki

Razstave
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Do 3. 3. 2020, od torka do petka, med 10. do 12. ter 16. in 18. uro:
Slikarka Marjanca Dakskofler Savinšek: Jeseničanka v Parizu, muzejsko-likovna razstava

Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

KOLPERN V FUŽINARSKEM NASELJU STARA SAVA

Pustovanje s plesom
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 18. uri

Vsak petek ob 18. uri: MCJOGA, vodena vadba z Ano Pirih – obvezne
prijave na anapirih@gmail.com

Počitniško rekreacijsko drsanje: vsak dan med 15.00 in 16.30 *termin
začetka aktivnosti se lahko spremeni glede na urnik ostalih aktivnosti
v dvorani

Do nadaljnjega od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure in v času
javnih prireditev v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 92:
UJETI POGLEDI: Kozolci, gostujoča regijska fotografska razstava

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice
Vsak ponedeljek v mesecu od 16.30 Angleške igralne urice
Vsak torek v mesecu od 17.00 Nemške igralne urice

MLADINSKI CENTER JESENICE

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ure pravljic; pravljico prvi
četrtek v mesecu pripoveduje grofica

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: ogled razstave fotografij
»VIETNAM« fotografa Nika Skerbiša, ki je po potepanju po Vietnamu
v objektiv ujel apnenčaste osamelce, riževe terase in obraze staroselcev

Zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 18.45 Lepo je biti bralec
Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 Brihtina pravljična dežela

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Zadnji petek v mesecu ob 17.00 Berem s kužkom

Pripravil: TIC Jesenice

Sreda, 26. februar
LinkedIn
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji Plavž 24e,
Jesenice; ob 9. uri
Prijave na hermina.biscevic@ragor.si ali 04/581 34 13

Skupina za samopomoč onkoloških bolnikov
ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, ob 18. uri

9. Dramski festival Gimnazije Jesenice (1. del)
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Četrt leta
zastonj – 25 %

Izberite
letošnje

darilo

Dragi naročniki, v letu 2020
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna
naročnina brez popusta znaša 194,25 evra.

steklenica
Četrtek, 27. februar
Triki poslovnega oblačenja in vedenja za konkurenčnejši
nastop na trgu

univerzalno
čistilo + mikrokrpa

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji Plavž 24e,
Jesenice; ob 10. uri

nakupovalna vreča +
kava 250 g

Prijave na jasmina.bagar@ragor.si ali 04/581 34 18

Koncert Slovenskega kitarskega kvarteta
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

avtomatski
dežnik

Petek, 28. februar
Srečanje turističnih ponudnikov
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 11. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak torek ob 10. uri

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

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo
kar 25-odstotni popust, kar pomeni
prihranek v višini 48,56 evra, za letno
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!
To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine
boste lahko v naših prostorih tudi popili kavico ter izbrali eno od daril na fotografiji.
Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet.
od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure, v petek
do 15. ure. Se vidimo!

16

Jeseniške novice, petek, 14. februarja 2020

jeseniške novice
Vpis v vrtec in
dnevi odprtih vrat
1. stran
Kot je povedala ravnateljica
Vanja Kramar, bo vpis tokrat
prvič potekal na lokaciji na
Cesti Cirila Tavčarja 3a (in
ne več na upravi vrtca pri
šoli kot doslej), kjer imajo
na voljo večji prostor. Razpisali so dnevni program, ki
traja od šest do devet ur, in
prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami,

imajo stalno prebivališče v
občini Jesenice, in otroci, ki
se v vrtec vpisujejo zadnje
leto pred vstopom v šolo.
Črtali pa so kriterij, po katerem je starš, ki je vpisal dva
ali več otrok, dobil dodatne
točke; družine z enim otrokom so bile namreč s tem v
neenakopravnem položaju.
Poleg tega je bila dosedanja
ureditev premalo natančna
glede možnosti vključevanja

»Prilagajali bomo oddelke, tako da bomo lahko
sprejeli čim več otrok,« je napovedala
ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar.
ki prav tako traja od šest do
devet ur. Po besedah Vanje
Kramar tokrat niso razpisali
poldnevnega in izmeničnega programa, saj zanju že
vrsto let ni bilo zanimanja
oziroma potreb.
Lani je bil vpis zelo velik,
zato se je morala sestati
posebna komisija za sprejem otrok v vrtec, ki je na
osnovi pravilnika oblikovala
prednostno listo. Kar nekaj
otrok je tako ostalo brez prostora v vrtcu. Ob tem velja
omeniti, da letos že velja
novi pravilnik za sprejem
otrok v vrtec. Še naprej bodo
največ točk dobili otroci, ki

otrok v posamezne enote in
je povzročala nezadovoljstvo
staršev tistih otrok, ki so
sicer sprejeti v vrtec, a ne v
želeno enoto. Po novem
imajo prednost vpisa v želeno enoto otroci, ki imajo v to
enoto že vključenega brata
ali sestro. S tem bodo omogočili, da starši ne bi vozili
otrok v dve različni enoti.
Ob vpisu pripravljajo tudi
dneve odprtih vrat po enotah. Vse informacije je
mogoče dobiti na spletni
strani Vrtca Jesenice, kjer
bodo od 18. februarja naprej
na voljo tudi vloge za sprejem v vrtec.

VRTEC JESENICE

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2020 ali kasneje
Vpis bo potekal v enoti Angelce Ocepek na
Cesti Cirila Tavčarja 3a, Jesenice,
v torek, 25. 2. 2020, od 7. do 16. ure,
v sredo, 26. 2. 2020, od 8. do 18. ure,
v četrtek, 27. 2. 2020, od 7. do 15. ure,
v petek, 28. 2. 2020, od 8. do 14. ure.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
PRILAGOJENI PROGRAM za otroke s posebnimi
potrebami, ki traja od 6 do 9 ur.
Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec
lahko dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si
(vloga bo na spletni strani dostopna od 18. 2. 2020 dalje),
v svetovalni službi Vrtca Jesenice ali ob vpisu v vrtec.

Protest za izgradnjo
novega zavetišča
Na Čufarjevem trgu na Jesenicah je potekal shod Za nujno izgradnjo zavetišča, ki bo delalo ZA živali.
Zavetišče Perun kljub podpori županov zapira vrata.
Urša Peternel
Nekaj več kot petdeset ljudi
je sodelovalo na shodu, ki ga
je 1. februarja na Čufarjevem trgu na Jesenicah pripravila Facebook iniciativa
Gorenjska potrebuje novo
zavetišče. Prvotno so nameravali protestirati proti zavetišču Perun, ki so ga imenovali kar »plačano mučenje
živali«. A potem ko se je
izvedelo, da je Branko Pirc
prekinil pogodbe tudi z
zgornjegorenjskimi občinami in bo zavetišče zaprl, so
shod čez noč preimenovali
in je potekal pod geslom Za
nujno izgradnjo zavetišča,
ki bo delalo ZA živali.
Navzočim na shodu (nekateri so s seboj pripeljali tudi
štirinožne pasje prijatelje) je
spregovorila Jadranka Juras,
aktivistka za zaščito živali iz
društva Lajka, ki je med drugim poudarila, da je neprimerno, da zavetišča za živali
vodijo samostojni podjetniki, ki jih vodi profitna naravnanost. Namesto tega bi po
njenem mnenju zavetišča
morala delovati po načelu
socialnega podjetništva, kjer
bi ves dobiček šel nazaj v
njihovo dejavnost, vodili pa
bi jih ljudje, ki imajo sočutje
in empatijo do živali. Podobna težava kot s Perunom je
tudi v drugih zavetiščih, je
dejala. Kot je dodala, je pra-

Navzočim je spregovorila Jadranka Juras, aktivistka za zaščito živali.
vilnik o zavetiščih zastarel,
sedanja praksa zavetišč v
Sloveniji se je izkazala za
zelo slabo, inšpektorji namreč menijo, da je bolje imeti
minimum od minimuma
kot nič. Kot je dodala, sta
dva ministra obljubila, da
bosta prepovedala evtanazijo zdravih mačk v zavetiščih,
a obljub nista izpolnila.
Jurasova je še menila, da je
skrb za zapuščene živali

Branko Pirc nam je povedal, da se je kljub
podpori, ki so mu jo izrazili zgornjegorenjski
župani, odločil, da zavetišče vseeno zapre.
Pritiski in celo grožnje so bili preveliki, je dejal.
»Grozijo ženi, hčerki, na Facebooku je prava
gonja, fotografirajo in sledijo vozilu, prerezali so
transparent ... Najbolj pa me boli, da želijo
prikazati, kot da sem neke vrste kriminalec,«
nam je dejal.

Na Občini Jesenice so potrdili, da so s strani
Branka Pirca prejeli uradno obvestilo o odpovedi
koncesijske pogodbe. »V nadaljevanju bo
Občina Jesenice pristopila k pogovorom s
koncesionarjem v zvezi s sporazumno
prekinitvijo koncesijske pogodbe, ki sicer velja
do konca leta, in k iskanju nadaljnjih rešitev za
izvajanje omenjene gospodarske javne službe.
Pirc kot razlog za odpoved sicer navaja
nameravano opustitev poslovne dejavnosti iz
poslovnih in osebnih razlogov,« so pojasnili.
tudi odgovornost države, ki
je zdaj to spretno prevalila
na pleča občin.
Udeleženci so bili enotni, da
leto 2020 mora biti leto lepšega ravnanja s tistimi, ki so
popolnoma nemočni. Kot je
v imenu organizatorjev shoda dejal Borut Fic, so zadovoljni, da je Branko Pirc prekinil pogodbe tudi z zgor-

njegorenjskimi občinami in
bo zavetišče zaprl. Zdaj si
želijo, da bi Gorenjska dobila novo, moderno zavetišče
za živali. Idejne zasnove
obstajajo že nekaj časa, Mestna občina Kranj je naročila
projektno dokumentacijo,
lokacija pa je izbrana. »Torej
je pomemben korak do realizacije le še investiranje

»Mačke so
drugorazredne živali v
zavetiščih, zanje ni
poskrbljeno, ne vemo,
kam se mačke, ki so
označene kot
prostoživeče, po
kastraciji in
sterilizaciji dobesedno
odmetavajo,« je dejala
Jadranka Juras.

V času rednega vpisa bodo po posameznih enotah
našega vrtca potekali
DNEVI ODPRTIH VRAT med 9. in 11. uro:
v torek, 25. 2. 2020, v enotah Angelce Ocepek (C. C.
Tavčarja 21) in DO Frančiške Ambrožič (Hrušica),
v sredo, 26. 2. 2020, v enoti Julke Pibernik (Tomšičeva 3),
v četrtek, 27. 2. 2020, v enoti Angelce Ocepek
(C. C. Tavčarja 3a),
v petek, 28. 2. 2020, v enotah Cilke Zupančič (Koroška
Bela) in DO Ivanke Krničar (Blejska Dobrava).
SPOŠTOVANI STARŠI IN DRAGI OTROCI,
DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM
VAS PRIČAKUJEMO!
Med protestniki je bilo tudi nekaj prijaznih štirinožnih pasjih udeležencev.

občin v gradnjo. In to naj se
zgodi čim prej! Dokler živali
ne bodo imele kvalitetnega
zavetja na Gorenjskem, ne
bomo tiho!« so še poudarili
protestniki.

