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Srčna
prostovoljka

Veselo in bučno
v novo leto 2020

Jeseniška ekologinja in
naravovarstvenica Alma
Nuhić je mesec dni
preživela v zavetišču za
divje živali v Belizeju v
Srednji Ameriki.

Ves december je bil v občini
Jesenice v znamenju številnih
prireditev različnih organizatorjev
za vse generacije.
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Prva deklica se je
rodila na Jesenicah

Brezplačni prevozi
za starostnike

Prva Gorenjka in tudi prva deklica v Sloveniji je letos prišla na svet na Jesenicah. Prvega januarja ob
drugi uri zjutraj sta se mamica Karmen Mohorč in očka Jure Markič razveselila Sofie.
Marjana Ahačič

Občina Jesenice bo predvidoma od sredine
marca naprej prek projekta Prostofer starejšim
občanom zagotavljala brezplačen prevoz po
opravkih.
Urša Peternel
Prostofer, projekt zavoda
Zlata mreža, je eden od pro
jektov, ki na celovit način
rešuje problematiko mobil
nosti starejših občanov,
predvidoma od sredine mar
ca naprej pa ga bo za starejše
občane Jesenic brezplačno

Silvestrska noč v porodni
šnici Splošne bolnišnice Je
senice je bila za petčlansko
ekipo babic, sester in zdrav
nika letos kar živahna, sta
nam na praznični četrtek
prijazno razložili sestri Bre
da Sodja in Barbara Žbogar,
ki sta letos na oddelku preži
veli oba praznična dneva.
V porodnišnici so se v torek,
31. decembra, še zadnjega
novorojenčka v letu 2019
razveselili malo pred deveto
zvečer: zadnja od petih
otrok, rojenih na zadnji dan
starega leta, dveh dečkov in
treh deklic, je bila deklica
Naja. Le nekaj ur za tem, na
tančno ob dveh zjutraj, pa je
na svet prišla prva novoro
jenka na Gorenjskem in
tudi prva deklica v letu 2020
v Sloveniji, dobra dva kilo
grama težka Sofia Markič.
Kot je dan po porodu poveda
la mamica Karmen Mohorč
iz Doslovč pri Žirovnici, je na
slivestrovo zjutraj še mislila,
da prihaja zgolj na pregled, a
so zdravniki ugotovili, da bo
treba porod kar sprožiti, zato
je ostala v bolnišnici. »Jure je
ob pol polnoči prišel k meni v
bolnišnico, da s čajem na

zdraviva novemu letu, in rav
no takrat se je začelo zares.«
Odpeljali so jo v porodno
sobo, kjer se je nato ob 2. uri
1. januarja 2020 rodila 2220
gramov težka Sofia.
V Splošni bolnišnici Jesenice
so lani zabeležili 745 porodov,

kar je nekaj manj kot leto po
prej, ko so jih imeli 854. Na
svet je prijokalo 356 deklic in
399 dečkov, zabeležili so tudi
deset parov dvojčkov. Ena od
sester na oddelku je tudi v
lanskem letu pridno beležila
statistiko imen pri njih roje

nih otrok. Med fantki je bilo
največ Filipov in Lukov, po 14,
sledijo imena Lovro in Era
zem (po 10), Nik (9), Maks in
Nace (po 7) ter Bor, Jaka,
Mark, Oliver in Žan (po 6).
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ZANIMIVOSTI

MLADI

Novi ravnatelj šole

Stanovanja za mlade

Župani med dijaki

Gaber Klinar je po upokojitvi
Branke Ščap prevzel vodenje
Osnovne šole Toneta Čufar
ja Jesenice.

Občina Jesenice pripravlja
vse potrebno, da bi na ob
močju, ki je zajeto v Občin
ski podrobni prostorski na
črt Partizan, lahko zgradili
dve večstanovanjski stavbi.

Častna članica društva
je postala Sonja Ravnik
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na brezplačno številko 080
10 10. V komunikacijskem
centru nato zabeležijo nje
gove podatke in lokacijo pre
voza. Po najavi prevoza klic
ni center obvesti prostovolj
nega voznika o prevozu in to
sporoči uporabniku, za kate
rega se opravi prevoz. Vozi
lo zagotavlja občina, prav

Voznike, ki želijo postati prostoferji in so občani
občine Jesenice, vabijo, da to sporočijo na
Občino Jesenice, kontaktna oseba je
Aleksandra Potočnik na telefonski številki
04 586 32 78 ali elektronskem naslovu
sandra.potocnik@jesenice.si.

Prva, ki se je v letu 2020 rodila na Gorenjskem, in prva deklica v Sloveniji je bila mala
Sofia, ki je mamico Karmen Mohorč in očka Jureta Markiča iz Doslovč razveselila v
porodnišnici na Jesenicah. / Foto: Tina Dokl

zagotavljala tudi Občina Je
senice. Projekt je namenjen
vsem tistim starejšim, ki ne
vozijo sami, nimajo sorodni
kov in imajo nizke mesečne
dohodke pa tudi slabše pove
zave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Prostofer jim omo
goča lažjo dostopnost do
zdravniške oskrbe, brezplač
ne prevoze do javnih usta
nov, trgovinskih centrov ipd.
In kako deluje? Uporabnik,
ki potrebuje prevoz, pokliče

tako je poskrbljeno za zava
rovanje tako voznika kot
tudi sopotnikov. Klicni cen
ter je na voljo za rezervacije
prevozov vsak delovnik med
8. in 18. uro, rezervacijo pre
voza pa je treba najaviti vsaj
tri dni pred izvedbo storitve.
Vozniki prostovoljci bodo
prevoze opravljali od pone
deljka do petka med 8. in
16. uro, izjemoma pa se lah
ko prilagodijo potrebam.
5. stran

5. stran

Dobitnice srebrnih znakov
so Dubravka Karadžić Šmi
tran, Ivanka Tkalec, Marta
Smodiš in Stanka Fabijan.

Kaj bodo župani ponudili di
jakom, da se bodo po za
ključku šolanja vrnili v do
mači kraj in tam našli prilož
nost za razvoj kariere?
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Občina Jesenice bo za izvajanje projekta Prostofer
zagotovila električno vozilo.
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Občinske novice
Spodbujanje
soodločanja občanov

Pregled dela v 2019

S plesnimi koraki in v dobri
družbi smo tudi na Jesenicah vstopili v novo leto. Prehod smo izkoristili za pregled opravljenega dela v lanskem letu, nekoliko bolj
ležerni praznični dnevi pa
so nam omogočili, da smo
začutili nekaj zadovoljstva
po opravljenem delu v lanskem letu. Prvi delovni dan
v novem letu sta se praznično vzdušje in ležerno obdobje nepreklicno končala,
hkrati je nastopil čas za snovanje načrtov, postavljanje
ciljev, razdelitev nalog med
sodelavce v občinski upravi.
Še naprej ostaja eden najpomembnejših ciljev mojega
delovanja spodbujanje sodelovanja in povezovanja v
lokalni skupnosti ter krepitev odnosov med občankami
in občani na eni strani ter
Občino Jesenice na drugi.
Eden od ciljev, ki se ga bomo
s sodelavci lotili v letošnjem
letu, je vzpostavitev participativnega proračuna, ki
pomeni možnost soodločanja občanov o porabi dela proračunskih sredstev. Odločitev Občinskega sveta, ki je
na decembrski seji ob obravnavi proračuna odločil, da v
proračunu za letošnje leto
ne potrdi predvidenih sredstev za financiranje izvedbe
aktivnosti za uvedbo participativnega proračuna, me je
neprijetno presenetila. Presenetila zato, ker je sodeč po
razpravah in glasovanjih ob
različnih točkah dnevnega
reda lani občinski svet pogosto izkazoval močno razvit
socialni čut ter razumevanje
pomena kohezivnosti v

Decembra je minilo eno leto, odkar je delo v novem mandatu začel občinski svet v sedanji sestavi,
župansko mesto pa je prevzel župan Blaž Račič, katerega najožjo ekipo sestavljajo tudi podžupana
Miha Rebolj in Miha Rezar ter direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič. V kabinetu župana so
pripravili pregled opravljenega dela v tem obdobju, ki ga v nadaljevanju povzemamo.
Urša Peternel
Izobraževanje in šolstvo –
investicije

Župan Blaž Račič
predlogu proračuna in ki so
bila nato na zgoraj omenjenem glasovanju odvzeta,
smo želeli pridobiti znanja
in izkušnje organizacij, ki
že poznajo to področje. Žal
smo zdaj bolj kot ne prepuščeni sami sebi. Prepričan
sem, da znanja lahko usvojimo, izkušnje pa še moramo pridobiti. Ne glede na
vse ostaja tveganje, da se
pojavijo napake. Napakam
se želimo izogniti zato, da
bomo aktivnosti lahko izvedli korektno, da bodo želje
in potrebe občanov prepoznane in (upam, da v dobršnem delu) tudi uresničene.
Skratka, končni rezultat
mora biti takšen, kot si ga
vsi želimo, in sicer da
ustvarimo močno in povezano skupnost, participativni proračun pa je mehanizem, da to dosežemo.
Nepomembno ni niti dejstvo, da moramo strokovno
in korektno izpeljati postopke za uveljavitev participativnega proračuna in da na

Participativni proračun je eden od mehanizmov
za krepitev sodelovanja, za krepitev odnosov
med občani in občino.
lokalni skupnosti. Ob glasovanju se je na žalost izkazalo, da ni povsem tako.
Participativni proračun je
eden od mehanizmov za krepitev sodelovanja, za krepitev odnosov med občani in
občino ter za gradnjo zaupanja v lokalni skupnosti. Slednje se mi pri uresničevanju
politik zdi še posebej
pomembno. Vzpostavitev
participativnega proračuna
je zahtevna naloga. Za uresničitev postavljenega cilja so
poleg dela, materialnih in
finančnih sredstev potrebna
tudi posebna znanja, kar ob
izvajanju številnih rednih
nalog za občinsko upravo
predstavlja velik zalogaj.
Občine se zato pogosto odločajo, da neposredno izvedbo
aktivnosti, povezanih s participativnim proračunom, prepuščajo organizacijam, ki se
s tem profesionalno ukvarjajo. Največkrat se tudi izkaže,
da je poraba sredstev za ta
namen več kot ekonomsko
upravičena in učinkovita.
S sredstvi, ki smo jih v
občinski upravi predvideli v

ta način občanom pošljemo
pomembno sporočilo, da
ukrep daje rezultate.
Hkrati moramo zelo paziti
na to, da bodo participativni
proračun občani sprejeli za
svojega, da ga bodo prepoznali kot učinkovit mehanizem razvoja v skupnosti in
da bomo tudi na ta način
utrjevali zaupanje v delo
občinske uprave in v celotno
skupnosti. Skratka, napak si
ne smemo privoščiti.
Kot rečeno, želimo vzpostaviti ustrezni mehanizem, ki
bo občankam in občanom
omogočil, da izrazijo svoje
potrebe, občinski upravi pa
jasneje prepoznavati te potrebe. Na podlagi pobud in
predlogov občanov se bomo
nato posvetili iskanju in uveljavljanju rešitev. Verjamem,
da lahko na ta način (z)gradimo zaupanje v skupnosti.
Priložnost izkoriščam tudi
za poziv občankam in občanom, da spremljajo naše
dejavnosti na področju uveljavljanja participativnega
proračuna in se vključijo v
aktivnosti.

Občina Jesenice je v letu
2019 nadaljevala energetsko
sanacijo Osnovne šole (OŠ)
Toneta Čufarja. V sklopu
investicije bosta zamenjani
streha in fasada, vrednost
celotne investicije pa znaša
čez milijon evrov. Na OŠ
Koroška Bela so bila zamenjana dotrajana okna na t. i.
novem delu šole, na OŠ Prežihovega Voranca so bili urejeni prostori arhiva za potrebe računovodstva, na OŠ Poldeta Stražišarja pa streha nad
garderobami telovadnice. V
Vrtcu Jesenice je Občina
Jesenice v enoti Angelce Ocepek na Tavčarjevi 3a obnovila
razdelilno kuhinjo in prostore za razvojni oddelek. V
poletnih mesecih so bila izvedena tudi gradbena dela na
vročevodnem priključku za
enoto Cilke Zupančič na
Koroški Beli, kjer bo z novim
šolskim letom vgrajena tudi
nova hišna toplotna postaja.
Vrednost vseh omenjenih
investicij skupaj znaša približno 1,5 milijona evrov.
Hkrati je Občina Jesenice
začela pripravo projektne
dokumentacije za energetsko sanacijo enote vrtca
Angelce Ocepek, v sklopu
katere je predvidena izvedba
nove fasade, strehe, oken ter
prezračevanja. V izdelavi je
tudi projektna dokumentacija za sanacijo telovadnice na
OŠ Poldeta Stražišarja, medtem ko je projektna dokumentacija za energetsko
sanacijo t. i. 70-letne šole OŠ
Koroška Bela že izdelana.
Terminski plan izvedbe
omenjenih investicij je odvisen od finančnih sredstev v
občinskem proračunu v
nadaljnjih letih, so poudarili
na Občini Jesenice.

Ostalo s področja
družbenih dejavnosti
V letu 2019 se je nadaljevala
obnova Ruardove graščine,
vrednost katere je 2,2 milijona evrov. Graščina je del
muzejskega kompleksa Stara Sava, ki je bil v prvih
mesecih leta razglašen za
kulturni spomenik državnega pomena.
Občina Jesenice je v letu
2019 namenila skoraj
440.000 evrov sredstev za
podporo programom in projektom društev na področju
kulture, mladih in mladinskega dela, športa, izobraževanja ter socialnega varstva.
Prav tako je Občina Jesenice
zagotovila pogoje ter tudi
samo izvajanje negospodarskih javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja,

kulture, športa in zdravstvenega varstva ter finančno
podprla programe na področju socialnega varstva.
Občina Jesenice je prav tako
izvedla oziroma sodelovala
pri izvedbi Kviza o zgodovini
mesta Jesenice, 32. Čufarjevih dni, bralnega kluba in
programa za otroke v Občinski knjižnici Jesenice, izdaji
Jeseniškega zbornika 2019,
organizaciji 10. pohoda na
Golico, športnih in ostalih
programov Zavoda za šport
Jesenice ter Mladinskega centra Jesenice. V sodelovanju z
Zdravstveno-vzgojnim centrom Zdravstvenega doma
Jesenice je že četrtič organizirala tudi Dan zdravja.

Gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem
Občina Jesenice je upravičencem preko javnega razpisa o
dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v
občini Jesenice namenila
150.000 evrov. Preko javnega
razpisa o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
občini Jesenice je zagotovila
23.000 evrov.
Preko javnega razpisa za
sofinanciranje turističnih
programov v občini Jesenice
za leto 2019 je namenila
7000 evrov, preko javnega
razpisa za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice pa 23.000 evrov.
Občina Jesenice je v letu 2019
izvedla tudi javni razpis za
izbiro izvajalca za postavitev
osmih brezplačnih wifi točk
po občini. V sklopu projekta
Zelene rešitve so dokončali
ureditev vaškega jedra na
Blejski Dobravi, v sklopu projekta Kulinarično popotovanje pa kupili opremo za izvedbo prireditev oziroma promocijskih aktivnosti (lesene sestavljive stojnice, promocijske
senčnike in mobilne koše).
Preko projekta Alpe Adria
Karavanke je Občina Jesenice uredila turno gorskokolesarsko pot, postavila usmerjevalno signalizacijo in v
Kurirskem domu na Pristavi
uredila Gorskokolesarski
učni center s kolesarsko
opremo in poligonom.
Obnovila je tudi Naravoslovno in rudarsko učno pot Trilobit, uredila razgledišče
Špica na Mežakli, obnovila
panoramsko tablo v Španovem vrhu in turistično informacijsko tablo v Plavškem
Rovtu, postavila obvestilno
tablo na parkirišču v Planini
pod Golico ter tablo, ki
označuje najdbo meteorita
na Mežakli. Oktobra se je
uradno odprla krožna poho-

dniška pot Juliana, ki obkroža Julijske Alpe, zanjo pa je
Občina Jesenice na svojem
območju postavila usmerjevalno signalizacijo. Občina
Jesenice je v letu 2019 pristopila tudi k pripravi Strategije razvoja turizma v občini
Jesenice, v kateri bo opredelila potenciale in določila
možne izvedbene ukrepe za
nadaljnji razvoj turizma.

Cestna in komunalna
infrastruktura
Občina Jesenice je v letu
2019 zaključila gradnjo
komunalne infrastrukture v
naselju Murova. Z izvedbo
projekta, vrednost katerega
je znašala skoraj milijon
evrov, so zagotovili ustrezno
infrastrukturo za odvajanje
komunalne odpadne vode za
80–90 dodatnih stanovanjskih objektov s čez 200 prebivalci. Zaključila je tudi z
rekonstrukcijo še zadnjega
odseka ceste na deponijo
Mala Mežakla ter asfaltirala
cesto proti betonarni na
Hrušici. Zaključuje se tudi
rekonstrukcija regionalne
ceste R2, ki jo Občina Jesenice sofinancira v višini približno pol milijona evrov. V
Planini pod Golico je Občina
Jesenice zaključila gradnjo
prvega odseka vodovoda Planina pod Golico–Plavški
Rovt–Žerjavec. V sklopu
modernizacije cest je v Planini pod Golico rekonstruirala tudi cesto pod cerkvijo.
Na Cesti bratov Stražišarjev
je začela gradnjo komunalne
infrastrukture, na Cesti
Franceta Prešerna pa gradnjo prometne infrastrukture.
Za zadnjo je v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice,
širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« prejela sklep o sofinanciranju s
strani EU in Republike Slovenije v višini približno
350.000 evrov. Na Murovi,
na delu Ceste Toneta Tomšiča, na Javorniškem nabrežju
in na Ulici Franca Benedičiča so uredili cestno razsvetljavo, na Hrušici, Plavžu,
Svetinovi in Cesti Toneta
Tomšiča pa obnovili dele
obstoječe fekalne kanalizacije. Na Blejski Dobravi so uredili stezo za pešce iz naselja
Saple mimo podjetij Acron
in Sumida do križišča z
občinsko cesto Blejska Dobrava–Lipce. Za izvedbo projekta »Poslovna cona Jesenice, 2. faza«, tj. gradnjo industrijske ceste od Lidla proti
objektu Hidrie, je Občina
Jesenice pridobila gradbeno
dovoljenje in uspešno kandidirala na Dogovor za razvoj
regije ter iz tega naslova prejela 900.000 evrov sofinanciranja.

Okolje in prostor
V letu 2019 je Občina Jesenice pripravila spremembe
in dopolnitve Zazidalnega
načrta Poslovna cona Jesenice, ki bo omogočil hitrejši
razvoj poslovnih dejavnosti
na opuščenih območjih
Železarne Jesenice in izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Pripravila je tudi
predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan. Občina Jesenice je tudi redno
izvajala aktivnosti v zvezi s
spremljanjem masnih pobočnih premikov v zaledju
Koroške Bele. Vzpostavljen
je bil monitoring na plazovih Čikla in Urbas, zgrajena
je bila nova dovozna cesta
do novih zaplavnih pregrad
v zaledju Koroške Bele,
hkrati pa je Občina Jesenice
aktivno sodelovala pri sprotnem obveščanju krajanov
glede izvedbe vseh aktivnosti.
Ob objektu Mladinskega
centra Jesenice na Ulici
Viktorja Kejžarja so uredili
otroško igrišče Katja, hkrati pa začeli tudi dela na
otroškem igrišču Biba na
Plavžu.

Reševanje problematike
odpadkov
V letu 2019 je Občina Jesenice posvetila veliko pozornosti reševanju problematike ravnanja z odpadki na
območju CERO Mala
Mežakla. Znano je, da koncesionar Ekogor na območju Male Mežakle brez najemne pogodbe ali pogodbe o
podelitvi stavbne pravice
odpadke skladišči tudi na
bližnji nepremičnini v lasti
Občine Jesenice. Posledica
so nakopičene smeti, ki –
če niso primerno obdelane
in zbalirane – povzročajo
tudi dodatne emisije smradu. Občina Jesenice se problematike vsekakor zaveda
in jo, na čelu z županom,
obravnava kot prioritetno.
Poleg nenehnega kontakta
s koncesionarjem želi pospešiti reševanje problematike tudi na državni ravni.
Pri zunanji revizijski hiši
so naročili tudi revizijo
gospodarske javne službe
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe
med Občino Jesenice in
podjetjem Ekogor. Na podlagi ugotovitev iz poročila
so pripravili predloga dveh
odlokov, ki bosta osnova za
spremembe koncesijske
pogodbe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor, a je
občinski svet točki umaknil
z dnevnega reda.
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Novi ravnatelj šole

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA O
DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
PODEŽELJA ZA LETO 2020

Gaber Klinar je po upokojitvi Branke Ščap prevzel vodenje Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.

Pomočnica ravnatelja ostaja Sabina Rekar, nova
pomočnica pa je postala Mateja Cuznar Zadnik.

nov izziv. S šolo je sicer že
vse življenje tesno povezan,
saj jo je obiskoval tudi sam,
nekateri sedanji učiteljski
kolegi so ga tudi poučevali.
"Prvič po osemnajstih letih
moje delovno mesto ni več
šolska telovadnica. A ker to
delo rad opravljam, bom še
naprej nadomeščal kolege
pri pouku športa," je dejal
Klinar, ki je bil v mladosti

rega se najmlajši učenci en
dan v tednu učijo v naravi,
šola sodeluje tudi v projektu
trajnostne mobilnosti in
spodbuja učence, da v šolo
hodijo peš. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest do težav prihaja zlasti zjutraj, ko
starši pripeljejo otroke v
šolo in vrtec. A ker šolski
okoliš obsega petsto metrov
zračne linije, si ravnatelj

Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpi
sa, so:
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo
predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekme
tijsko dejavnost na kmetiji,
Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu,
Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede
lave in trženja,
Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kme
tijskih in gozdarskih programih,
Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.
Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v
sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, ter na spletni strani Občine Jesenice:
www.jesenice.si.
Rok za prijavo: 28. 2. 2020

Gaber Klinar je novi ravnatelj Osnovne šole Toneta Čufarja
Jesenice.
želi, da bi čim več otrok v
šolo prihajalo peš.
Veliko delajo na bralni pismenosti, načrtno krepijo
socialne veščine in dobro
sodelujejo z lokalnim okoljem, bližnjim domom starostnikov ... So pa tudi ena
redkih šol, ki ima šolski bazen, ki ga s pridom izkoriščajo za učenje plavanja.
Sicer pa novega ravnatelja

čaka še en velik izziv, to je
zaključek obsežne energetske sanacije šole, ki naj bi se
po preteklih zapletih z izvajalci pozno spomladi vendarle zaključila. Kot pravi
ravnatelj, se dosedanji ukrepi (menjava oken in nova
fasada) že poznajo, saj je v
učilnicah topleje, znaten pa
bo tudi prihranek pri porabi
energije za ogrevanje.

CENTER PONOVNE RABE

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

KJER ŽE UPORABLJENI IZDELKI DOBIJO NOVO PRILOŽNOST
Po nekaterih ocenah naj bi
vsak posameznik razpolagal z
vsaj petimi kilogrami še upo
rabnih izdelkov na leto, ki so
doslej končali med odvrženi
mi odpadki na prepolnih od
lagališčih. Da bi zmanjšali koli
čine tovrstnih odpadkov,
odlično priložnost predstav
ljajo centri ponovne rabe, ki
so namenjeni prenovi, obnovi
in pripravi še uporabnih izdel
kov za vnovično uporabo. Če
ste tudi vi med tistimi, ki bi
želeli živeti in delovati trajnos
tno, ste vabljeni k obisku Cen
tra ponovne rabe, ki se nahaja
na Cesti maršala Tita 49 na
Jesenicah, in pobrskate med
še uporabnimi oziroma pre
novljenimi izdelki. Tovrstni
centri nas učijo živeti trajnos
tno in odgovorno, hkrati pa
omogočajo delovna mesta
težje zaposljivim osebam. V
tujini so takšne trgovine (cen
tri) nekaj povsem običajnega,
v Sloveniji pa se na tem po
dročju razvijamo šele zadnjih
nekaj let.
Vsakodnevno Center ponov
ne rabe obiščejo tisti, ki v cen
trih najdejo veliko retro pred
metov za dom. Vemo, da je

vedno večji poudarek na kul
turi bivanja, in s takšnimi kosi
lahko v naših domovih ustva
rimo prijetne in tople kotičke.
Lahko pa tam kupimo rablje
na oblačila, ki niso draga in
nosijo zanimivo zgodbo.
S ponovno uporabo izdelkov
ohranjamo naravne vire in su
rovine, zmanjšujemo količino
odloženih odpadkov na odla
gališčih, podaljšujemo živ
ljenjsko dobo predmetom,
povezujemo lokalno sku
pnost in ustvarjamo nova de
lovna mesta v lokalnem oko
lju. To so temelji krožnega
gospodarstva, ki se osredoto
ča na zagotavljanje trajnosti
okolja, gospodarstva in druž
be. Trajnostna družba je vklju
čujoča družba, v kateri ima
vsak posameznik, tudi tisti z
omejitvami, pravico do prila
gojenega delovnega mesta in
pravičnega plačila za opra
vljeno delo. V lokalnem oko
lju je mogoče s pravim pove
zovanjem in spodbujanjem
trajnostnih praks zagotavljati
vključujoče zaposlovanje.
Z majhnimi spremembami
pri razmišljanju in vrednote
nju lahko čisto vsak izmed

Blaž Račič
župan

www.jesenice.si

Z novim letom je ravnatelj
Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice postal Gaber Klinar. Dolgoletna ravnateljica
Branka Ščap, ki je šolo vodila kar 23 let, sicer pa je bila
na šoli zaposlena 41 let, se je
upokojila. Kot je dejal Klinar, je "stopil kar v velike
čevlje", saj mu je dosedanja
ravnateljica predala urejeno
šolo, hvaležen pa ji je tudi,
ker je poskrbela, da ga je
uvedla v novo delo.
Novi ravnatelj je domačin,
Jeseničan, po izobrazbi je
profesor športne vzgoje, na
šoli pa je zaposlen od leta
2003. Od predlani je opravljal tudi delo pomočnika
ravnateljice. Kot je povedal,
se je za mesto ravnatelja odločil zato, ker je v tem videl

aktiven hokejist, nekaj časa
tudi profesionalni, zdaj pa
še vedno dela kot trener
mlajših kategorij pri HD Hidria Jesenice. "Delo z mladimi hokejisti mi je hobi,
sprostitev in veselje, zato ga
nameravam opravljati še naprej," je dejal.
Večjih sprememb v šoli, ki
ima 700 učencev in 88 zaposlenih, za zdaj ne načrtuje, poudarja predvsem vrline, kot so spoštovanje, strpnost in zaupanje na relaciji
učitelji–učenci–starši. Kot
pravi, ima včasih občutek,
da starši učiteljem ne zaupajo tako, kot bi jim lahko in
kot si ti s svojim strokovnim
znanjem tudi zaslužijo.
Med prednostmi šole Klinar
poudarja odlično organizirano učno pomoč, projekt
Gozdna šola, v sklopu kate-

Proračun Občine Jesenice
Na spletni strani Občine Jesenice je objavljen proračun za
leto 2020, ki ga je potrdil občinski svet na decembrski seji.
V njem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki
ter drugi izdatki občine za eno leto.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Urša Peternel

Občina Jesenice bo 17. januarja 2020 objavila Javni raz
pis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij
stva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto
2020.

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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Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Ines Dvoršak (predsednica),
Urša Peternel, Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si

nas postane odgovoren po
trošnik. Ponovna uporaba na
mreč ni le enkratno dejanje,
ampak filozofija – odnos do
stvari. Ko nečesa, česar ne po
trebujemo več ali je poškodo
vano, ne vidimo zgolj kot od
padek, ampak stvar, ki jo je še
mogoče uporabiti, smo že
naredili prvi korak k uresniče
vanju filozofije ponovne upo
rabe, ki temelji na spoštova
nju rabljenih izdelkov in nji
hovi vnovični uporabi.
Z nakupovanjem v Centru
ponovne rabe boste podprli

tudi delovna mesta za osebe
iz ranljivih skupin.
V Centru ponovne rabe pro
sijo, da v trgovino prinašate
le izdelke, ki so še uporabni
in čisti. Strgane in umazane
obleke oddajte v zbirni cen
ter v zabojnik za tekstil. Če
pa imate predmete, ki so še
uporabni, a jih ne potrebuje
te več, jih lahko oddate v
Zbirni center Jesenice, kjer
se nahaja moder zabojnik za
zbiranje še uporabnih pred
metov.
Pripravila: Maja Kržišnik

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 1/letnik XV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 5, ki je izšel 17. januarja 2020.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
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Mnenja, občinske novice
Prejeli smo

Odgovor
V zadnji številki Jeseniških
novic z dne 20. 12. 2019 je bilo
objavljeno pismo bralca Daniela Dvoršaka, ki v svojem pismu
sprašuje o zasedenem parkirišču pred Občino Jesenice in o
pomenu prekinjene črte na cestišču na odseku od križišča pri
Zdravstvenem domu Jesenice
do križišča pri SKB banki.
V zvezi z zasedenim parkiriščem pred Občino Jesenice odgovarjamo, da večjo zasedenost
obeh parkirišč, takoj zgornjega
kot spodnjega, v zadnjem času
ugotavljamo tudi sami, vendar
se pri tem težko strinjamo z
navedbami bralca, da sta parkirišči bolj zasedeni samo
zaradi zaposlenih Občine Jesenice. Število le-teh je namreč
enako kot leta poprej, hkrati pa
so se potovalne navade izboljšale v smislu večje trajnostne
mobilnosti (povečalo se je denimo število zaposlenih, ki se v
službo vozijo skupaj ali pa z
drugimi načini prevoza, npr. z
avtobusom ali v toplejših mesecih s kolesom). Da niso (samo)
zaposleni Občine Jesenice tisti,
ki v zadnjem času bolj obremenjujejo parkirišče, je razvidno
tudi iz samega časa, ko se parkirišča dejansko napolnijo. Pri
tem pa naj pojasnimo tudi to,
da so od decembra 2018 parkirna mesta na zgornjem parkirišču, levo od vhoda v stavbo
Občine, rezervirana prav za
stranke Občine Jesenice in jih
zaposleni Občine Jesenice ne
uporabljamo. Ker število parkirnih mest v bližini upravnega centra, torej Občine, Upravne enote in Pošte, ocenjujemo
kot zadostno, verjamemo, da

strankam parkiranje ob teh
stavbah vseeno ne povzroča
velikih težav.
V zvezi z vprašanjem bralca
glede pomena prekinjene črte
na cestišču na odseku od križišča pri Zdravstvenem domu
Jesenice do križišča pri SKB
banki, pa pojasnjujemo, da je
bila projektna dokumentacija
za rekonstrukcijo ceste R2 izdelana v 2011, pred izvedbo del
pa se je 2017 novelirala. Z
novelacijo projektne dokumentacije se je izkazalo, da je na
območju rekonstrukcije zadostna širina ceste za uvedbo razširjenega robnega pasu, namenjenega za kolesarje. Ker je
odsek prekratek za uvedbo
kolesarskega pasu in še ni
ustreznih možnih povezav na
kolesarske steze (niti teh na
tem območju še ni), je robni
pas označen s prekinjeno črto
ob robu vozišča. Ko bodo zagotovljeni pogoji za kolesarsko
stezo skozi mesto Jesenice na
daljšem odseku, bo le-to možno
umestiti tudi na tem odseku.
Blaž Račič, župan

Plazovi nad
Koroško Belo –
odziv
Zgodba o borbi krajanov
Koroške Bele, da bi zavarovali
svoja življenja ter vas pred grozečimi zemeljskimi plazovi,
ima že kar dolgo brado. Ob
močnem pritisku krajanov,
civilne iniciative in posledičnem posluhu države ter občine
so se nekatere zadeve le premaknile in začela se je realizacija vsaj nekaterih od številnih predlaganih ukrepov Geološkega zavoda. Pristojni so
ukrepe krajanom predstavili

na sestanku, ki je bil 7. decembra 2019 v naši osnovni šoli. O
njem so v zadnji izdaji poročale tudi Jeseniške novice.
Mnenja o ustreznosti ter obsežnosti ukrepov so seveda različna, pomembno pa je, da se
z njimi nadaljuje in se jih v
celoti realizira. Krajani Koroške Bele smo z njimi seznanjeni in bomo njihovo realizacijo
budno in natančno spremljali.
Gre namreč za našo varnost.
Ob tem pa vseeno moramo opozoriti na nerealizacijo osnovnih ukrepov za zavarovanje
naših življenj: 1.) Izdelava
načrta zaščite in reševanja ter
evakuacijskih poti v primeru
nevarnosti ter 2.) vzpostavitev
sistema alarmiranja. Gre za
ukrepa, ki bi morala biti sprejeta med prvimi, in to ne glede na
razpoložljiva finančna sredstva, saj gre za neposredno varovanje naših življenj.
Žal se z njimi že predolgo
odlaša. Poglejmo si kronologijo, pa naj si vsak sam ustvari
mnenje sam:
8. maj 2017 – predstavitev projekta Recall – izpostavili smo
zahteve po takojšnjem ukrepanju občine in države za zavarovanje naših življenj;
16. april 2018 (skoraj leto dni
kasneje) – zbor krajanov –
ponovljene zahteve za zagotovitev ukrepov za zavarovanje
vasi, saj se zadeva še ni premaknila z mrtve točke;
19. junij 2018 (leto in mesec
po predstavitvi ukrepov) –
predstavitev ukrepov, ki jih je
predlagal Geološki zavod, med
njimi sta bila tudi ukrepa
izdelava načrta zaščite in
reševanja ter evakuacijskih
načrtov. Civilna iniciativa je
istočasno pozvala k takojšnji
vzpostavitvi alarmnega sistema. Predstavniki občine in
države so zagotovili, da » … se

glede obeh ukrepov že izvajajo
določene aktivnosti …«;
24. oktober 2018 (leto in pet
mesecev po predstavitvi ukrepov) – operativni sestanek glede plazišč nad Koroško Belo
(prisotni: Občina, UZR,
MOP, Geološki zavod). Iz
zapisa sledi, da je »... načrt
zaščite in reševanja v izdelavi
…« ter da »… UZR za leto
2019 načrtuje prenovo siren
javnega alarmiranja, pri
čemer bo Koroška Bela prednostno obravnavana ...«;
20. november 2019 (leto in pol
po predstavitvi ukrepov) – pismo ministra Lebana našemu
krajanu, v katerem navaja, da
» … je načrt zaščite in reševanja še vedno v izdelavi …« in
da bo » … v naslednjem letu
(2019) Koroška Bela prednostno obravnavana v sistemu
prenove alarmiranja …«;
7. december 2019 (dve leti in
pol po predstavitvi ukrepov) –
predstavitev ukrepov krajanov
na obeh plazovih v OŠ Koroška
Bela. V Jeseniških novicah lahko preberemo, da je »… poveljnik štaba CZ glede evakuacijskih načrtov pojasnil, da gre pri
tem za del celotnega načrta
ukrepanja, ki je že v pripravi
…«. Prav tako lahko preberemo, da je »… vodja UZR v Kranju predstavil načrt za vzpostavitev alarmiranja, za katerega
pa še ni zagotovljeno financiranje s strani države …«.
V dveh letih in pol po predstavitvi skrb vzbujajočih ugotovitev, iz katerih izhaja, da se ob
določenih pogojih plazovi lahko kadarkoli sprožijo, je vse
skupaj še vedno »v pripravi«
ter še vedno »ni zagotovljeno
financiranje«, pa čeprav gre
za ključna ukrepa za varnost
nas in naših družin.
Predstavnike občine in države pozivamo, da oba ukrepa

realizirajo v najkrajšem
možnem času.
Robert Sušanj, Andrej
Palovšnik in Tomaž
Zaveljcina v imenu
Civilne iniciative
»Plazovi nad Koroško Belo«

Prva zima ...
nekje drugje
Zrem skozi okno. Na zamrznjene veje, na bela polja in gozdove. Sneg naletava, roke mi
greje skodelica čaja. Tišina in
spokoj sta okoli mene. Na mizi
gori svečka, v ozadju utripajo
lučke novoletne smrečice. Prva
zima nekje drugje. Nekje, kjer je
sedaj moj dom. Nekje, kjer so
ljudje prijazni, a govorijo drug
jezik. Nekje, kjer smo si ustvarili novo gnezdo, polno topline in
družinske ljubezni. Razmišljam dalje. Nomadi. Kaj nismo
ljudje vedno bili v lovu za boljšim? Ali pa smo le imeli radi to
idejo? Ne vem. Zakaj so moji
starši nekoč odšli od doma?
Bojda za boljšim jutri. In ta
boljši jutri so tudi našli. Imeli
so možnost izbire. In so izbrali.
Tako kot sem zdaj izbrala jaz.
Boljše, zase, za svoje otroke.
Upam. Čas bo pokazal svoje. A
jih gledam, svoje otroke. Srečni
sta. Smejita se. Govorita ta tuj
jezik, še vedno se lomita, a sta
iz dneva v dan boljši. Otroci
imajo nekaj, kar nam, velikim,
manjka. Tisto otroško brezbrižnost. Kar ne gre z usti, gre pa z
roko in nogo, če je treba. Na
igrišču odmeva smeh mojih
otrok, pomešan s smehom drugih. Treba je biti srčen, jezik se
najde, tako ali drugače. Odrasli
pač kompliciramo, tako to je.
Kako bo in zakaj pa čemu?
Rodila sem se med gorami, v
ozki dolini železarskega mesta.

Tam rastla in odrastla. Izgubila prvi zob, se naučila voziti
kolo, doživela prvo ljubezen.
Vse. Spoštovala domovino,
vstala ob Zdravljici in s ponosom uporabljala ta jezik ljubezni in njegovo dvojino. In to bo z
menoj nekoč umrlo. Ponos, da
sem bila del te male, drage
domovine. A na koncu ... ne
vem. Ni mi dala izbire. Ali pa
je jaz nisem videla. In na koncu se človek utrudi od iskanja,
iskanja tega boljšega. Kaj ni
neki cilj vedno strmeti k izboljšanju? Ali pa so sanje preveč
pogoltne? Samo skomignem z
rameni, ne vem. Človeku ni
dano vsega vedeti, mora poskusiti in doživeti. A vsaj očitati si
ne bom mogla, da nisem poskusila. Sem. In bom. Na tej poti
spoznavam predvsem sebe, svoje šibkosti, svojo moč. Začela
sem se doživljati drugače …
veliko bolj človeška sem, kot sem
mislila. Morda pa je bil namen
te poti spoznati sebe ... toliko
možnosti je, zakaj je to tako,
kot je .. pač je. Pika in konec.
Tu sem, kjer sem. In življenje
me čaka. Čaka, da ga izkoristim. Da ga napolnim z novimi
spomini. Novimi dogodivščinami in novimi ljudmi. Srce je
samo neskončna shramba …
srčnost in človečnost. Sedaj in
zdaj, pa jutri in v prihodnosti
… pa jok in solze in smeh, vse to
gre zraven, in konec koncev
smo samo ljudje, zakaj bi nas
bilo sram tega?
Čaj se je ohladil, sneg še vedno
naletava. Zima je. Prva od
mnogih tukaj. Tukaj, kjer je
sedaj moj in naš dom. Življenje, bodi mi prijatelj … z roko v
roki čez bela polja v novi dan.
Kdaj? Takoj sedaj!
Brigita Bratkovič
Stankić

Trajnostna mobilnost

Jeseničani si želijo boljših površin za pešce in
kolesarje, uporaba javnega prometa slaba
Občina Jesenice se vsako leto pridruži aktivnostim ob Evropskem tednu mobilnosti. V sklopu teh aktivnosti je bila letos v sodelovanju s Fakulteto za
zdravstvo Angele Boškin izvedena tudi anketa o navadah Jeseničanov, povezanih z njihovimi potovalnimi navadami in načini prevoza.
Zdravje posameznika in
zdravo življenjsko okolje sta
nedvomno povezana, koliko
smo posamezniki sami pripravljeni k temu prispevati,
pa so razkrili rezultati ankete, ki so jo lani v okviru
Evropskega tedna mobilnosti izvedli predstavniki Občine Jesenice in jeseniške
Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin.
Anketo je – osebno na več
jeseniških lokacijah ali prek
spleta – izpolnilo 180 ljudi,
starih med 12 in 73 let (povprečna starost anketirancev
je bila 42,3 leta), med katerimi je bilo 27 odstotkov moških in 73 odstotkov žensk,
večinoma z Jesenic ali njihove okolice. Iz ankete izhaja,
da anketiranci večino oprav-

kov po Jesenicah še vedno
opravijo z avtom (61 odstotkov), dobra tretjina (35
odstotkov) peš, le štirje
odstotki anketiranih pa uporabljajo javni prevoz. V zvezi
s tem rezultati kažejo, da ga
54 odstotkov anketirancev
nikoli ne uporablja, 34
odstotkov ga uporablja občasno, šest odstotkov pogosto
in šest odstotkov dnevno.
V anketi so pripravljavci
anketirance spraševali tudi o
oceni stanja površin za pešce in kolesarje. Rezultati so
pokazali, da slaba desetina
anketirancev površin za pešce sploh ne uporablja, dobrih 36 odstotkov jih ocenjuje
za pomanjkljive, medtem ko
jih več kot polovica meni, da
so zadostne. V zvezi z upo-

rabo kolesa iz ankete izhaja,
da ena petina anketirancev
ne kolesari, dobrih 62
odstotkov pa jih je navedlo,
da so kolesarske površine
pomanjkljive.

da bi se pogosteje vozili s
kolesom, če bi bilo več urejenih kolesarskih stez po
Jesenicah.
Občina Jesenice je leta 2017
sprejela Celostno prometno

Na vprašanje, v katerem primeru bi anketiranci
mestni promet uporabljali pogosteje, jih je več
kot polovica odgovorila, da v primeru, če bi bil ta
pogostejši, če bi bil cenejši oziroma če bi bile
linije ustreznejše, postajališča pa privlačnejša.
Sedeminpetdeset odstotkov
anketirancev je omenilo, da
bi pogosteje hodili peš v primeru bolj urejenih površin
za pešce na Jesenicah (širši
pločniki, klopce, pitniki,
parki), en odstotek več pa,

strategijo (CPS) Občine Jesenice, strateški dokument na
področju razvoja urbane
mobilnosti in pomoč pri
vzpostavitvi trajnostnega
prometnega sistema. Že
takrat je torej stopila na pot

bolj celostnega prometnega
načrtovanja, zato se zaveda
pozitivnih učinkov, ki jih prinaša trajnostna mobilnost, a
seveda ostaja dejstvo, da je še
veliko priložnosti za temeljito izboljšanje prometnega
sistema in s tem večjo kakovost bivanja v občini.
Občina je bila v preteklih
letih vključena v nekatere
evropske projekte trajnostne
mobilnosti (IDAGO, Julius,
City Impulses, Interreg idr.),
znotraj katerih je izdelala
dokument Prometna študija
in prometni model za avtobusni in kolesarski promet v
sklopu projekta IDAGO,
organizirala brezplačni avtobus IDAGO, vzpostavila sistem avtomatizirane izposoje
koles JeseNICE bikes itn.

Prav tako je bila vključena v
čezmejni projekt Alpe-Adria
park doživetij, katerega del
sta tudi v preteklem letu
vzpostavljena karavanška
gorska kolesarska povezava
ter gorskokolesarski učni
center na Pristavi. Od leta
2016 Občina Jesenice sodeluje tudi v evropskem tednu
mobilnosti, v sklopu katerega so vsako leto izvedene
promocijske in ozaveščevalne aktivnosti, izdelala pa je
tudi nekaj strateških dokumentov, ki so v ospredje
postavili trajnostni razvoj
prometa v mestu in primestnih naseljih.
Prometno načrtovanje in
trajnostna mobilnost ostajata tudi v letu 2020 ena od
prioritet Občine Jesenice.
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Občinske novice

Stanovanja za mlade

Prva deklica se je
rodila na Jesenicah

Občina Jesenice pripravlja vse potrebno, da bi na območju, ki je zajeto v Občinski podrobni
prostorski načrt Partizan, lahko zgradili dve večstanovanjski stavbi, v katerih bi uredili šestinštirideset
neprofitnih najemniških stanovanj za mlade.

1. stran

Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so na decembrski seji v prvi
obravnavi sprejeli predlog
Odloka o občinskem po
drobnem prostorskem načr
tu (OPPN) Partizan v ponov
ni prvi obravnavi. Gre za
pomemben prostorski doku
ment, na osnovi katerega bo
Stanovanjski sklad Republi
ke Slovenije lahko na obmo
čju med TVD Partizanom in
stavbo čistilnice zgradil dva
nova večstanovanjska objek
ta. V njih naj bi pridobili 46
neprofitnih najemniških sta
novanj, prednost pri najemu
pa naj bi imeli mladi in mla
de družine.
Prostorski dokument je na
seji občinskega sveta pred
stavila Evgenija Petah iz pod
jetja Protim Ržišnik in Perc.
Gre za 2,5 hektarja veliko
območje med stavbo TVD

Partizan in parkiriščem ob
krožišču, na zahodni strani
je omejeno s Cesto železar
jev, na vzhodni pa s potokom
Ukova. V skladu z občin
skim prostorskim načrtom
so na območju dopustne tr
govske in storitvene dejavno
sti ter stanovanja. Pretežni
del območja je že pozidan,
poleg stavbe TVD Partizan
so tu še objekt kemične či
stilnice, nekdanje meščan
ske šole in en večstanovanj
ski objekt. Nepozidanih pa je
še osem tisoč kvadratnih me
trov, zemljišča so v pretežni
lasti Stanovanjskega sklada,
ki že več let želi zgraditi dva
večstanovanjska objekta. Ta
naj bi stala vzporedno z regi
onalno cesto, imela naj bi
skupno kletno etažo ter pri
tličje plus dve oziroma tri
etaže. V objektih bi uredili
46 stanovanj, in sicer za ne
profitni najem.

Stanovanjski sklad je tudi lastnik zemljišč na
koncu Tomšičeve ulice, območje ureja Zazidalni
načrt Straža, predvidena je bila gradnja
dvojčkov. A sklad bi na tem območju želel
graditi večstanovanjske objekte, če bi bila možna
sprememba zazidalnega načrta. Enako velja za
skladova zemljišča v Podmežakli, na območju
Pod krajam, kjer naj bi bil sklad prav tako
zainteresiran za sprejem OPPN, ki bi omogočil
gradnjo večstanovanjskih objektov za neprofitni
najem.
Za blokoma je po prostor
skem dokumentu predvidena
ureditev 3600 kvadratnih me
trov velikega mestnega parka,
gradnja nove pešpoti od Ceste
železarjev do Kejžarjeve ulice,
ureditev brežine potoka Uko
va, gradnja dveh novih ce
stnih priključkov s Cesto žele
zarjev in Delavsko ulico. Ob
močje je delno že komunalno

Tako naj bi bila videti nova večstanovanjska objekta. Idejno zasnovo je izdelal Protim
Ržišnik Perc, naročnik oziroma investitor pa je Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

opremljeno, omrežje pa bo
treba dopolniti.
V skladu z OPPN Partizan
se bo ohranila stavba TVD
Partizan, ki je zaščitena, do
pustna bo obnova in spre
memba namembnosti.
V razpravi so občinski svetni
ki podprli projekt gradnje
dveh novih večstanovanjskih
objektov, saj da na Jesenicah
primanjkuje najemniških
stanovanj. Občinski svetnik
Tomaž Tom Mencinger pa je
ob tem predlagal, naj v pritli
čju objektov uredijo prostore
za knjižnico.
Občinske svetnike je tudi
zanimalo, kaj bo z objektom
bivše kemične čistilnice; in
vestitor po pojasnilu še pri
dobiva ustrezna soglasja,
naj bi pa v pritličju uredil
mladinski hotel, v nadstro
pjih pa stanovanja.
Dopolnjen osnutek OPPN
Partizan bodo zdaj posredo
vali nosilcem urejanja pro
stora, zatem pa naj bi doku
ment predložili v dokončno
potrditev občinskemu svetu,
predvidoma konec prihod
njega leta.

Med novorojenimi deklica
mi je bilo lani najbolj prilju
bljeno ime Zala, sledita
Hana in Zarja (ter Ajda in
Julija, nato pa imena Ema,
Gaja, Lina, Mila, Neža in So
fia.
Kot sta še povedali Breda
Sodja in Barbara Žbogar, v
jeseniško porodnišnico še
vedno prihajajo mame iz
vse Slovenije. "Skoraj vse
pri porodih spremljajo oče
tje," sta povedali izkušeni
sestri, ki pravita, da po vseh
letih še vedno radi prihajata

na delo in da sta se tudi na
to, da sta v službi za prazni
ke, že zdavnaj navadili.
"Smo dobra, povezana eki
pa, delo pa je zanimivo in
raznoliko, tako da čas vedno
hitro mine," pravita.
Breda Sodja je posebej preda
na skrbi za novorojenčke, za
radi njih, pravi, vsak dan po
sebej rada pride v službo.
"Mlade mame pa imajo od
nekdaj enake skrbi. Poskuša
mo jim prisluhniti in jih ra
zumeti, jim pomagati. Naj
večkrat pa potrebujejo pred
vsem potrditev, kadar so v
dvomih," sta povedali sestri.

Brezplačni prevozi
za starostnike
1. stran
Občina Jesenice je trenu
tno v fazi nakupa električ
nega vozila za namene iz
vedbe tega projekta. Hkrati
pa k sodelovanju vabi obča
ne, ki bi želeli postati pro
stovoljni šoferji in tako
tudi na ta način prispevati
k skupnosti. Prostovoljni

šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovolje
nje in je v svojem prostem
času pripravljen pomagati
tistim, ki prevoze potrebu
jejo. Storitev se bo za obča
ne Jesenic začela izvajati v
sredini marca, o točnem
začetku pa bo Občina Jese
nice javnost še posebej ob
vestila.

Z vami že 25 let

Urša Peternel
Občina Jesenice je s 1. janu
arjem 2020 ukinila zgornjo
starostno mejo za starše, ki
ob izpolnjevanju drugih po
gojev lahko uveljavljajo pra
vico do dodatnega znižanja
plačila vrtca zaradi najetega
stanovanjskega kredita.
Občina Jesenice je do sedaj
pravico do dodatnega zniža
nja plačila vrtca zaradi najete
ga stanovanjskega kredita, ob
izpolnjevanju ostalih pogojev,
omogočala staršem, starim
do trideset let, ne glede na sta
rost ostalih otrok v družini, in
staršem, starim do vključno
35 let, če nihče od otrok v dru
žini ni bil šoloobvezen. Od 1.
januarja 2020 dalje pa lahko

pravico do dodatnega zniža
nja plačila vrtca zaradi najete
ga stanovanjskega kredita
uveljavljajo starši, stari do tri
deset let, ne glede na starost
drugih otrok v družini, starši,
ki so starejši od trideset let
(torej brez starostne omejitve
35 let) pa ob pogoju, da nihče
od ostalih otrok v družini ni
starejši od deset let (zvišal se
je starostni pogoj za ostale
otroke v družini). Za starše,
stare trideset let, oziroma
otroka, starega deset let, se
štejejo vsi, ki dopolnijo to sta
rost v letu, ko se uveljavlja
pravica do dodatnega zniža
nja plačila vrtca. Starši pravi
co do dodatnega znižanja pla
čila vrtca zaradi najetega sta
novanjskega kredita pravilo

ma uveljavljajo hkrati s pravi
co do znižanega plačila vrtca
(z vlogo za uveljavljanje pra
vic iz javnih sredstev). Pristoj
ni center za socialno delo na
podlagi vloge izda odločbo, s
katero odloči tudi o dodatnem
znižanju plačila vrtca.
Pri tem na Občini Jesenice
poudarjajo, da center za so
cialno delo lahko veljavno
odločbo spremeni oziroma
nadomesti z novo le v prime
ru, ko nastopijo spremembe,
ki v skladu z zakonom o uve
ljavljanju pravic iz javnih
sredstev predstavljajo razlog,
da center na novo odloči o
posamezni pravici. Te spre
membe so sprememba števi
la oseb ali upravičencev,
sprememba ali vključitev v

vzgojno-izobraževalni oziro
ma visokošolski zavod, spre
memba statusa učenca, dija
ka ali študenta in spremem
ba vrste periodičnega dohod
ka. Zato lahko starši, ki že
imajo veljavno odločbo, pra
vico do dodatnega znižanja
plačila vrtca uveljavljajo šele
ob prenehanju veljavnosti
odločbe ali v primeru, ko na
stopijo zgoraj omenjene
spremembe.
Več informacij in prikaz po
sameznih primerov uveljav
ljanja pravice do dodatnega
znižanja vrtca zaradi najete
ga stanovanjskega kredita
lahko občani najdejo tudi na
spletni strani Občine Jeseni
ce (www.jesenice.si), pod
obvestili za javnost.

www.gorenjskiglas.si

Sprememba pri dodatnem
znižanju plačila vrtca

7

,90

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Kultura
Rozine rozince ali zakaj sem roza?
Pesniška, šegava, šaljiva, ostra, odštekana, brbljava, zaguljena
in jezikava potička pesnika, dramatika, igralca in prevajalca
Andreja Rozmana - Roze bo na voljo v Gledališča Toneta
Čufarja v sredo, 29. januarja, ob 19.30 v izvedbi Linhartovega
odra – KUD Radovljica. Enodivjanko, posladkano z baloni, v
kateri je vse od boga do krokodila, od besede do vesolja, od
Urške do povodnega moža, pečejo igralci: David Ahačič, Januša Avguštin, Goga Granatir, Petra Kržan, Urša Langus, Andraž
Pavlič, Lojze Ropret, Matic Stocca, Mojca Škofic in Borut
Verovšek. Režijski mikser uporablja Alenka Bole Vrabec.

Zaključila mojstrski
razred harmonike
Jeseničanka Neža Torkar je zaključila študij na Visoki šoli za glasbo Franz Liszt v Nemčiji. Mojstrski
razred je najvišja stopnja glasbenega izobraževanja v Nemčiji. Na zaključnem koncertu so jo tudi
tokrat spodbujali družina in prijatelji z Jesenic.
Urša Peternel

Praznična gledališka otroška predstava
Mladinska sekcija gledališča AKSA je v prazničnih decembrskih dneh razveselila najmlajše z igro Frana Milčinskega z
naslovom Vesela igra o žalostni princesinji. Režiser Franci
Tušar je zaradi pomanjkanja domačih igralcev za posamezne
vloge igralce našel kar v širši okolici. Poleg učencev Osnovne
šole Koroška Bela so nastopili učenci Osnovne šole 16.
decembra Mojstrana in učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja
iz Gorenje vasi. Premiera igre je bila v domači dvorani na
Slovenskem Javorniku v prazničnih dneh lepo sprejeta in obiskana, sedaj z igro pripravljajo tudi več gostovanj. Najprej
bodo nastopili v Gorenji vasi, od koder so štirje nastopajoči
igralci, potem pa še na nekaterih osnovnih šolah.

Harmonikarka Neža Torkar
je v decembru končala študij
na Visoki šoli za glasbo Franz
Liszt Weimar v Nemčiji.
Mojstrski razred, kar je najvišja stopnja glasbenega izobraževanja v Nemčiji, je zaključila z "bravurozno umetniško stvaritvijo". Zaključni
koncert je potekal v dveh
delih. V prvem delu je imela
solo koncert z naslovom Igra
senc, kjer je predstavila različne zvočne sence harmonike. V drugem, komornem
delu izpita z naslovom Harmonika PLUS pa je k skupnem muziciranju povabila
čelistko Romano Šimbera in
klarinetista Moritza Schneidewendta. Vsak koncert je

ocenjevala 10–15 članska
komisija, ki je vsakič enoglasno potrdila, da je Neža izpit
opravila z odliko.
Na vse pomembne zaključke študija so jo v Nemčijo
prišli podpirati tudi družina
in prijatelji. Vsakič je bil
organiziran izlet z avtobusom v Weimar. Tako so jo
obiskali tudi decembra na še
zadnjem pomembnem koncertu, ki je pomenil zaključek študija.
Neža je prve sprejemne izpite na Visoki šoli v Weimarju
leta 2009 opravljala za
diplomski študij. Kasneje je
z najvišjo oceno diplomirala
v razredu prof. Ivana Kovala, leta 2016 magistrirala ter
istega leta opravila sprejemne izpite za mojstrski raz-

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA
RAZPISA ZA TURISTIČNE PRIREDITVE
Obveščamo vas, da bil dne 6. 12. 2019 na spletni strani
www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2020.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe
turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in
promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni.
Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša
23.000,00 evrov.

BLAŽ RAČIČ,
župan

www.jesenice.si

Rok za oddajo vlog je podaljšan do torka, 4. februarja
2020.
Na vse pomembne zaključke so Nežo prišli z Jesenic v
Nemčijo spodbujat družina in prijatelji.

V komornem delu zaključnega izpita je Neža Torkar k
skupnemu muziciranju povabila tudi čelistko Nežo
Šimbera.
red. V preteklosti je nanizala
uspehe na velikih mednarodnih tekmovanjih, med drugim je zmagala na prestižnem svetovnem tekmovanju
HAUSPOZ v Španiji – Arrasate, kjer je prejela posebno
nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Je tudi
3. nagrajenka mednarodnega tekmovanja harmonikarjev v Klingenthalu v Nemčiji
leta 2017.
Veliko sodeluje z različnimi
skladatelji in ostalimi glasbeniki ter si prizadeva predstavljati harmoniko kot koncertni inštrument na velikih
odrih. V ta namen sodeluje
v različnih zasedbah, s čelistko Romano Šimbera redno nastopata kot Duo Accellorandom in sta zmagovalki
prestižnih tekmovanj v Castelfidardu in v Pulju. V
nemškem Klingenthalu sta
maja 2018 zasedli 2. mesto.
Neža je tudi članica ansambla za sodobno glasbo Via

nova iz Turingije. Krstno
izvajajo dela različnih nemških in drugih tujih skladateljev in koncertirajo na festivalih za sodobno glasbo po
Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji, Južni Koreji, na Poljskem …
Sodeluje tudi z vokalno skupino Gallina v projektu
Glasba za Ravensbrück, ki je
posvečen slovenskim taboriščnicam v drugi svetovni
vojni. V letošnjem letu z
vokalno skupino pripravljajo nov projekt.
Redno koncertira po Sloveniji, Nemčiji, Španiji, Belgiji,
Italiji, sodelovala je z Rotary
Clubom Ljubljana – Barje,
Glasbeno mladino ljubljansko, s Festivalom Ljubljana,
pri snemanjih na Radiu Slovenija, na Glasbenih nedeljah
v Unionu, z Glasbeno mladino Slovenije in drugimi.
Za svoje dosežke v času študija je prejela tudi priznanje
župana občine Jesenice.

Spopad harmonik

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Urša Peternel

sob., 18.01.2020, ob 19.30
Prodaja vstopnic: tajništvo od pon. do pet. od 8. do 13. ure, info: 04/583 31 00.

Na oder jeseniškega gledališča prihaja "Spopad harmonik". Edinstveni duo sestavljata Miha Debevec in Dejan
Kušer, vrhunska ustvarjalca
z mednarodnimi referencami, ki s harmoniko preigravata unikaten in raznolik
glasbeni program. Njun
repertoar obsega vse od
domiselnih priredb popularne, klasične in etno glasbe z različnih koncev sveta,
s posebnim poudarkom na
virtuoznosti in občuteni
interpretaciji. Med drugim
izvajata skladbe Abbe,
Mozarta, Piazzolle, pa vse
tja do Metallice in skupin
Europe, Status Quo ter

Avsenik. Glasbenika »podirata« stereotipe o harmoniki kot o nekakšnem manjvrednem »gostilniškem«
glasbilu, s katerim je mož-

no izvajati le preprosto ljudsko in narodno-zabavno
glasbo, in mu določata neko
povsem novo vrednost in
dimenzijo.
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Šport

Trener in tekmovalec
Ivo Danilov z Jesenic, ustanovitelj Karate kluba Panda, je v klubu v vlogi trenerja in tekmovalca.
Matjaž Klemenc
Kdaj ste se prvič srečali s karatejem?
S karatejem sem se prvič srečal leta 1991 na Jesenicah, v
Karate klubu Mladina, pri
trenerju Mehmedu Džananoviću, mojstru karateja 7.
DAN. Klubu sem ostal zvest
18 let. Prvi večji uspeh sem
dosegel leta 1995, ko sem postal državni prvak v katah.
Dve leti kasneje sem bil še
državni prvak v borbah. Na
služenju vojaškega roka sem
spoznal še nekatere druge
borilne veščine. S tem sem si
razširil obzorje in bolje razumel nekatere gibe. Po vrnitvi
iz vojske, leta 1998, sem naredil izpit za črni pas 1. DAN,
leta 2002 pa sem opravil še
izpit za črni pas 2. DAN. Ob
treningih sem se udeleževal
seminarjev, na katerih so
predavali mojstri karateja.
Od leta 1993 do leta 2010
sem se udeležil različnih tekem v shotokan karateju in
večkrat postal državni prvak v
tej borilni veščini. Leta 2017
sem naredil izpit za črni pas
6. DAN. Starost 39 let je pogoj, da lahko opravljaš izpit
za ta pas. Z uspešno opravljenim izpitom sem bil eden
najmlajših v Evropi.
Zdaj imate svoj klub.
Ko sem dosegel določeno stopnjo znanja, tako kot tekmovalec kot tudi kot trener
otrok, sem se odločil, da ustanovim svoj klub z imenom
Karate klub Panda. Treba je
bilo še opraviti izpit za strokovnega delavca 1 in 2, da
sem lahko samostojno vodil
klub. Začel sem leta 2009 v
Gorjah. Lansko leto sem na
pobudo staršev ustanovil še

Ivo Danilov s sinovoma Leom in Patrickom, ki sta oba
člana reprezentance / Foto: družinski arhiv
klub na Jesenicah. Včlanil
sem se v dve zvezi, v Slovensko zvezo tradicionalnega karateja in v Fudokan, ki ga vodita Vladim in Ilija Jorga, ki
prihajata iz Srbije. Karate v
obeh zvezah je podoben. Z
vstopom v Fudokan se nam
je odprla možnost za vstop v
reprezentanco. Sam sem
sprejel izziv, da vidim, koliko
sem sposoben trenirati otroke za tako visok nivo. Oba
moja sinova Patrick in Leo
sta del reprezentance. Zraven je tudi Danijel Hudorovac, ki je v ekipi s posebnimi
potrebami.
Kako uspešen je Karate klub
Panda?
Imamo državne prvake, že
peto leto zapored, v različnih kategorijah. Naslove dr-

žavnega prvaka smo želeli
še nadgraditi. Leta 2016
smo se udeležili evropskega
prvenstva v Italiji. Iz našega
kluba so tam nastopili trije
otroci in osvojili smo eno
peto mesto. Naslednje leto
smo se udeležili svetovnega
prvenstva v Romuniji. Na
prvenstvu, kjer je nastopilo
več kot 3000 tekmovalcev,
so tri naša peta mesta imela
svojo težo. To nam je dalo še
večji zagon in na prepričevanje otrok sem se tudi sam še
enkrat podal v tekmovalne
vode. Leta 2018 je bilo
evropsko prvenstvo pri nas v
Portorožu, kjer se je začela
naša zgodba o uspehu. Iz
našega kluba je na prvenstvu nastopilo pet tekmovalcev, domov pa smo se vrnili
kar s sedmimi medaljami.

Moj starejši sin Patrick, takrat je imel 13 let, je postal
evropski prvak v svoji kategoriji. Leto dni mlajši Leo je
osvojil dve srebrni medalji.
Sam sem tekmoval v kategoriji starejši člani in osvojil
bron. Bron si je priboril tudi
Ekrem Muninović, ki je nastopil v kategoriji veterani.
Uspeh je z dvema zlatima
medaljama dopolnil Danijel
Hudorovac, ki je tekmoval v
kategoriji s posebnimi potrebami. Zelo uspešni smo
bili tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji.
Za prvenstvo smo se dobro
pripravljali, a da nismo šli v
Stuttgart številnejši, so bila
vzrok finančna sredstva. Na
koncu smo šli iz našega kluba štirje. Patrick je osvojil
zlato in bronasto medaljo,
Leo je osvojil komplet vseh
treh medalj, Danijel je bil še
dvakrat zlat, sam pa sem
osvojil zlato in srebrno medaljo. Trenutno imamo v
klubu aktualne svetovne,
evropske in državne prvake.
Koliko članov štejeta kluba v
Gorjah in na Jesenicah?
Nismo velik klub. Vse skupaj nas je okrog trideset članov. Štirje tekmujemo, ostali se s karatejem ukvarjajo
ljubiteljsko.
Je kakšen pogoj, da lahko
postaneš član Karate kluba
Panda?
Sploh ne. Predznanje ni potrebno. Tako v Gorjah kot na
Jesenicah imamo dva treninga. S plačano članarino ima
vsak možnost, da na teden
opravi štiri treninge. Hočem,
da je v klubu disciplina, in
tisti, ki jim to ni všeč, že
sami zapustijo naše vrste.

Poraz v derbiju hitro pozabljen
V zadnjem obdobju Jeseničani navdušujejo v Alpski ligi in uvrstitev na šesto mesto po rednem delu
je povsem realna.
Matjaž Klemenc
Tik pred božično-novoletnimi prazniki je bil za jeseniške hokejske navijače zelo
pomemben čas. Zadnji petek pred prazniki je bil gost
Podmežakle največji tekmec
»železarjev«, ljubljanska
Olimpija. Zeleno-bele so Jeseničani pričakali po domačem porazu po podaljšku z
ekipo Salzburg. Derbi je vedno nekaj posebnega. Dodobra napolnjena Podmežakla
z okrog 2500 gledalci je bila
navdušena že na samem
uvodu. Jeseničani so začeli
»na juriš«, a hiter gol, ki so
ga dosegli, je bil upravičeno
razveljavljen. Začetni nalet
je hitro zbledel in v nadalje-

vanju smo praktično videli
samo Olimpijo. Še dva gola
Olimpije na začetku druge
tretjine sta dokončno pokazala, kam bodo šle točke.
Glede na prikazano je bila
zmaga Olimpije s 7 : 0 popolnoma zaslužena. Poraz
jeseniškim hokejistom ni
vzel volje. Od te tekme smo
gledali prebujene, učinkovite Jesenice. V devetih tekmah so šestkrat zmagali
(Dunaj 6 : 1, Kitzbühel 5 : 2,
Gardena 3 : 0, Vipiteno 5 : 1,
Linz 6 : 0, KAC 4 : 0), dvakrat zmagali po podaljšku
(Zell am See 4 : 3, Cortina 3
: 2) in izgubili le proti Pustertalu z 1 : 4. Po tem porazu je bila tekma proti ekipi
Zell am See prelomnica.

Mirno lahko rečemo, da
smo v prvih 40 minutah, gostje iz Zell am Seeja so vodili z 2 : 3, videli eno najslabših domačih predstav. Zadnja tretjina je bila boljša.
Najprej jim je uspelo izenačiti, v podaljšku pa tekmo
dobiti.
S sobotno zmago v gosteh
proti celovškemu KAC-u so
se močno približali šestemu
mestu.
Položaj na lestvici po sobotnih tekmah, ki je zanimiv
za Jeseničane: 4. Cortina 55
točk (30 tekem), 5. Lustenau
53 (31), 6. Feldkirch 53 (30),
7. Asiago 50 (29), 8. HDD
SIJ Acroni Jesenice 50 (30),
9. Fassa 50 (30), 10. Salzburg 49 (31), 11. Vipiteno 48

(31), 12. Zel lam See 45 (31).
Po porazu z Olimpijo je bila
končnica videti le kot "pobožna želja". Ko boste brali te
vrstice, bo znan že rezultat
iz včerajšnjega večernega
gostovanja pri konkurentu
za končnico Asiagu. Kaj še
čaka jeseniške hokejiste do
konca rednega dela? Jutri
igrajo doma z Lustenauom,
29. 1. gostujejo v Feldkirchnu, 1. 2. pa v zadnji tekmi
rednega dela gostijo Bregenzerwald.
Jeseničani so v ponedeljek
igrali prvo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva z
MK Bled. Tekmo so po pričakovanju dobili z 8 : 1. Povratna tekma bo 20. 1. na
Bledu.

Hokej
Hidria Jesenice solidno
Po reprezentančnem odmoru so mladi hokejisti Hidrie Jesenice nadaljevali solidno v mednarodni hokejski ligi. V petih tekmah so trikrat zmagali in dvakrat izgubili. Doma so premagali Mladost s 7 : 2 in Vojvodino s 4 : 3 ter izgubili s Triglavom s
6 : 1. V gosteh so premagali True Celje z 8 : 2 in izgubili s
Slavijo Junior s 4 : 0. Trenutna lestvica v mednarodni hokejski
ligi: 1. Slavija junior 41 točk (19 tekem), 2. Triglav 36 (16), 3.
Crvena zvezda 33 (16), 4. Vojvodina 22 (19), 5. Mladost 20
(14). 6. Hidria Jesenice 19 (16), 7. True Celje 9 (20). Danes
Hidria Jesenice gostuje pri Crveni zvezdi. V državnem prvenstvu je ekipa Hidria Jesenice osvojila šesto mesto. V prvi četrtfinalni tekmi so gostovali pri Slaviji. Vodili so z 2 : 0, a na
koncu tesno izgubili s 4 : 3. Druga tekma bo 20. januarja na
Jesenicah, morebitna tretja tekma pa 21. januarja v Zalogu.

Judo
Judo turnir za mladince v Celju in zaključni turnir
doma
V Celju je potekal turnir Ivo Reya, na katerem je nastopilo
več kot sedemdeset judoistov iz Srbije, Kosova, Črne gore in
Slovenije. Dobro se je odrezal član Judo sekcije Partizan Jesenice Mark Krajzel, ki je nastopil v kategoriji do 66 kg. V
prvih dveh borbah je zmagal. Najprej je premagal Viktorja
Vukeliča iz Judo kluba Vojvodina. Sledila je zmaga proti Rašku Karamanu, prav tako iz Judo kluba Vojvodina, v finalu je
izgubil proti Lovru Kavčiču iz Judo kluba Z'dežele Sankaku.
Za konec leta je Judo sekcija Partizan Jesenice pripravila že
dvaindvajseti turnir Veseli december, ki je namenjen najmlajšim. Nastopilo je več kot sedemdeset judoistov iz Italije, Avstrije in Slovenije. Stopničk domačih tekmovalcev ni
manjkalo. Prvo mesto so osvojili: Zala Novak, Alina Medič,
Lan Klukovič, Hana Medič, Taid Kananovič, Tevž Mencinger, Mark Alex Brestovac, drugo mesto: Andraž Mencinger,
Lovro Košir, Marcel Klinar, Adam Erjavec, Bekteshi Amuar,
Tine Klinar, Florjan Janc, Jon Babič, Aljaž Hering, Lidija Hering, tretje mesto pa: Leja Jerman, Jan Alijaj, Din Medič,
Uroš Vukeljič, Mark Zlatanov, Žan Luka Brestovac, Alexander Graj, Manuel Ajderič, Davor Vogrič in Makar Malinin.
Med šestimi ekipami so Jeseničani osvojili prvo mesto.

Namizni tenis
Zmaga proti Preserju
V prvi ženski namiznoteniški ligi je bilo odigranih že deset
tekem. Jeseničanke so jih devet izgubile, eno tekmo pa so
dobile. Doma so izgubile z Vesno s 5 : 0, z Ljubljano s 5 : 0,
s Kajuh Slovanom s 5 : 2 (zmaga Nuša Bolte, Mojca Smolej)
in z Inter diskontom (Nuša Bolte). V gosteh so bile poražene proti Inter diskontu s 5 : 1 (Barbara Jančič), Letriki s 5 : 1
(Nuša Tome), Logatcu s 5 : 1 (Mojca Smolej) in proti Arrigoni s 5 : 2 (Nuša Bolte, Barbara Jančič). Edino zmago so
dosegle doma, ko so s 5 : 3 (Nuša Bolte 2, Mojca Smolej 2,
Barbara Jančič) premagale Preserje. Na vrhu lestvice sta Ljubljana in Arrigoni z 18 točkami. Jeseničanke so z dvema točkama na predzadnjem, devetem mestu. Po odmoru bo nadaljevanje naslednji konec tedna, ko bodo Jeseničanke gostovale pri ekipi Vesna.

Strelstvo
Prva tekma po novem letu v Ljubljani
Na prvi tekmi po novem letu so se strelci merili v Ljubljani
na tretjem krogu državne lige. Od tekmovalcev Strelskega
društva Triglav Javornik - Koroška Bela se je izkazal Anton
Korbar, ki je dosegel že tretjo zaporedno zmago. Uvrstitve
strelcev Triglav Javornik - Koroška Bela med deseterico po
kategorijah: državna mladinska liga, standardna zračna puška 40 strelov: 1. Anton Korbar, 9. Matevž Pogačar; ekipa v
postavi Anton Korbar, Matevž Pogačar in Lovro Klinar je
osvojila četrto mesto; standardna zračna puška, mladinci,
60 strelov: 6. Ernest Eman Babača. Na Pokalu Slovenije s
standardno zračno puško člani, 60 strelov, je bil Anže Presterl šesti. Ekipa v postavi Anže Presterl, Anton Korbar, Ernest Eman Babača je osvojila četrto mesto.

Kegljanje
Nov poraz jeseniških kegljačev
Na uvodni tekmi kegljačev v letu 2020 je SIJ Acroni gostoval
pri drugi ekipi Konstruktorja in izgubil z 8 : 0. Jeseničani so
trdno na zadnjem mestu 1. B lige, šest točk za osmim oz.
devetim mestom.

Košarka
Poraz doma z Grosupljem
Uvod v leto 2020 je bil za košarkarje Enosa Jesenice slab. Po
seriji zmag so doma izgubili z Grosupljami s 70 : 72. Jeseničani po desetih odigranih tekmah ostajajo v 3. ligi Center na
drugem mestu s 17 točkami. Vodilna Litija jih ima 19.
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Zanimivosti
Igor Čošič z zmago in rekordom kegljišča

Hajni s fotografsko razstavo

Člani Kluba za kegljanje na asfaltu Sij Acroni Jesenice so na
kegljišču Podmežkla organizirali 26. Pokal mesta Jesenice in
15. Pokal Vojka Mikuliča. V finalu je med registriranimi tekmovalci zmagal Jeseničan Igor Čosič, ki tekmuje za Kegljaški
klub Postojna. S 686-timi podrtimi keglji je postavil tudi nov
rekord jeseniškega kegljišča. Z najboljšim rezultatom v predtekmovanju in finalu je osvojil tudi Pokal Vojka Mikuliča. Drugi je bil eden najuspešnejših slovenskih kegljačev Boris Benedik (tekmuje v nemški kegljaški ligi), tretji Jeseničan Aleš
Mavsar, ki tekmuje za Kegljaški klub Ljubelj, četrti pa prav
tako Jeseničan Kristjan Mijatovič, član ekipe kegljačev iz
Kamnika. Pri rekreativnih tekmovalcih je zmagal Andrej Čerin
iz Cerknice pred domačinom Brankom Bakičem. V skupni
ženski kategoriji je bila najboljša Jeseničanka Nataša Rozman, pri dečkih pa Erik Šulc, član ekipe Sij Acroni Jesenice.

Jeseniški glasbenik in pevec Hajni Blagne v sebi skriva več
talentov, med drugim mu tudi ljubiteljska umetnost ni tuja.
V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem
Javorniku je pred leti pripravil prvo slikarsko razstavo, v
decembru pa prijetno presenetil s prvo fotografsko razstavo
z naslovom Na predstavi v naravi. Skozi fotografski objektiv
je beležil utrip žive narave, ptic in drugih živali, predvsem v
domačem okolju. Kot je v spremni besedi k razstavi zapisal
umetnostni zgodovinar Marjan Čufar, je znal ujeti raznolike
trenutke radoživega, zvedavega in nikoli mirujočega življenja v naravi. Odprtje je z branjem svojih pesmi obogatil
domači legendarni vsestranski kulturni ustvarjalec Franci
Tušar, obiskovalci pa so si z zanimanjem ogledali razstavo.

OBČINA
JESENICE

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

Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 70 / 2019, z dne 29. 11. 2019) objavljam
naslednji

Javni razpis za sofinanciranje dela plačila
trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe, namenjene vzgoji
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport za leto 2020
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice.
2. Nameni, za katerega se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena sofinanciranju dela plačila trenerjem, ki iz
vajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2020.

Gornjesavski muzej Jesenice objavlja

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE
na Poročnem sejmu 2020,

3. Izvajalci programa in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
- vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mla
dine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2020, se lahko
prijavijo le športna društva.

ki bo potekal 15. in 16. februarja 2020
v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah.

Pogoji sodelovanja in dodatne informacije so vam
na voljo na telefonski št.: 04 583 34 92 in na e-naslovu
nina.hribar@gmj.si.

128 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.

Knjiga opisuje
zapleteno življenjsko
zgodbo našega
“zdomca” od skromne
naklanske hišice do
mogočnih kremeljskih
palač in ga obenem
uvršča v takratni čas
in življenjski prostor.
Dr. med. Jurij Kurillo
je delo zasnoval in
prispeval poglavja o
zgodovini evropske
medicine, o Gregorju
Voglarju, o
“terapevtskem”
postopku puščanja
krvi ter o usodnih
valovih kuge.

15
EUR

+ po

št ni n a
www.jesenice.si

www.gorenjskiglas.si

T
NOVOS

www.jesenice.si

Razpisna dokumentacija bo na spletni strani Gornjesav
skega muzeja Jesenice www.gmj.si dostopna od 13.
januarja 2020.
Pisne prijave z opisom ponudbe pošljite na naslov Gor
njesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, ali
na e-naslov nina.hribar@gmj.si najkasneje do 10. febru
arja 2020.
Prijavnice dobite na naslovu Gornjesavskega muzeja
Jesenice ali na spletni strani www.gmj.si. Število mest je
omejeno.

Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee prejšnjega odstav
ka se šteje pogodba, sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki:
–	ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno
zakonodajo na področju športa in
–	je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposob
ljenih delavcev v športu.
4. Višina razpisanih sredstev
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od
tega se polovica sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trener
jev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh) trenerjev v ostalih
športnih panogah.
4.1. Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00
EUR. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi
o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme pre
segati zneska v višini 20.000,00 EUR.
4.2. Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih pa
nogah
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje.
Sofinancirajo se 3 (trije) trenerji, ki po vrednotenju dosežejo najvišje
število točk. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v po
godbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme
presegati 6.666,66 EUR na posameznega trenerja. V kolikor dobi več
društev enako število točk, se sredstva razdelijo po enakih deležih.
5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa
v občini Jesenice so sestavni del razpisne dokumentacije (Ur. list RS, št.
82 / 2019 z dne 31. 12. 2019).

3.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
– da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
–	da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo
z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva
za to področje,
–	da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s pred
hodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne
dejavnosti ali pa da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je
posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na
področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državne
ga ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni pano
gi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
–	da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske po
goje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s
podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	
da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o
udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
–	da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebu
je vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
–	da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in fi
nančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu
nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, v ko
likor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
–	solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja
na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v
vlogi na javni razpis,
–	da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne po
ravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega
poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na
javni razpis,
–	da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo
vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen če je obseg
izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredel
jen). Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja in
–	da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine
Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in
plavalno panogo.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

3.2. Dodatni pogoji:
Za uvrstitev v ta program morajo društva, ki izvajajo pripravljalne pro
grame in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport:
–	imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s
strokovnim delavcem (trenerjem),
– se ukvarjati z olimpijskimi športi,
–	imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih
kategorijah in
–	športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno pr
venstvo.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije ob
veščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga
komisije izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v roku 8 (osem) dni od
vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbrani
mi vlagatelji.

7. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku
mentaciji.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje)
najkasneje do vključno srede, 5. 2. 2020. Prijava (vloga) mora biti
oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje be
sedilo: “Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2020 – sklic 410 – 3 /
2020 – ne odpiraj!”. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov
naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo prijave je v pomoč priložena že izdelana naslovni
ca, ki jo vlagatelji lahko prilepite na ovojnico za oddajo vloge na javni
razpis. Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zad
nji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16.30.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine
Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in ob
jave«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na
Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delovnik od
8.00 do 14.30 (pisarna II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobi
jo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti barbara.
toman@jesenice.si) in pri Gabru Šornu (tel. 04 /5884 665 ali po elek
tronski pošti zsj.programi@siol.net).
9. Datum obravnavanja vlog
Komisija bo v petek, dne 11. 2. 2020, odprla samo v roku dostavljene in
pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vlo
go, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec
javnega razpisa zavrže s sklepom.

Številka: 410 – 3 / 2020
Datum: 9. 1. 2020

ŽUPAN
Blaž Račič
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Častna članica društva je postala
Sonja Ravnik
Dobitnice srebrnih znakov so Dubravka Karadžić Šmitran, Ivanka Tkalec, Marta Smodiš in Stanka Fabijan.

V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice je v decembru potekala slavnostna podelitev
najvišjih priznanj Društva
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Letošnje dobitnice
srebrnih znakov so Dubravka Karadžić Šmitran in
Ivanka Tkalec iz Splošne
bolnišnice Jesenice, Marta
Smodiš s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in
Stanka Fabijan iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
Naziv častne članice pa je
prejela Sonja Ravnik. Kot so
zapisali v obrazložitvi, je priznanje prejela za dolgoletni
trud v izobraževalnem procesu na področju zdravstvene nege in za vsa prizadevanja tudi na drugih področjih,
ki so prispevala k prepoznavnosti poklica medicinske sestre. Po zaključeni gimnaziji
na Jesenicah je leta 1967 diplomirala na Višji šoli za

Foto: DMSBZT Gorenjske

Urša Peternel

Predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, nagrajenki Stanka Fabijan in Dubravka Karadžić Šmitran, predsednica
društva Alenka Bijol, nagrajenke Ivanka Tkalec, Marta Smodiš in Sonja Ravnik ter podpredsednica društva Zorica Panić
zdravstvene delavce v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu v Zdravstvenem
domu na Jesenicah je bilo
njeno prvo delovno mesto v

tamkajšnji patronažni službi. Leta 1968 se je zaposlila
na Srednji zdravstveni šoli
Jesenice, ki je imela takrat
svoje prostore v splošni bol-

nišnici. Učiteljski poklic na
področju zdravstvene nege
je ves čas opravljala z ljubeznijo do poklica in mladih
ljudi. Svoje bogato strokov-

Branka Ščap: predanost
pedagoškemu poklicu
Janko Rabič

Vstop v novo leto 2020 je za
62-letno Branko Ščap pomenil pomembno življenjsko prelomnico. Jeseničanka, ki sedaj prebiva na Hrušici, se je po enainštiridesetih letih in pol velike predanosti pedagoškemu poklicu
na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah upokojila.
»Še malo, pa bi na tej šoli
srečala Abrahama,« pripoveduje novopečena upokojenka. »Let se je res kar nabralo, saj sem bila najprej učenka te šole, potem učiteljica
razrednega pouka, pomočnica ravnateljice in največ,
triindvajset let, ravnateljica.
Morda ne povsem nepomembna ugotovitev: Ko
sem leta 1978 začela poučevati, je bila nova šola Toneta
Čufarja na Plavžu še gradbišče. Prav tako je bila sedaj,
ob mojem odhodu, zaradi
energetske prenove spet eno
veliko gradbišče. To zagotovo zelo otežuj normalno izvajanje pouka.«
Branka je po končani osnovni šoli odšla na pedagoško
gimnazijo v Tolmin, študij
nadaljevala na pedagoški
akademiji v Novi Gorici. Po
imenovanju za ravnateljico
je zaradi novih zahtev za to
delovno mesto študirala ob
delu in pridobila naziv uni-

Ustvarjalci

Branka Ščap je bila kar 23 let ravnateljica Osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice.
verzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka.
Zakaj prav pedagoški poklic? »Že takoj ko sem se
odločala o svojem poklicu,
sem želela biti učiteljica oziroma delati z otroki. Najprej
sem se prijavila za vzgojiteljico, potem pa je bil učiteljski poklic dokončna odločitev.«
Osnovna šola Toneta Čufarja je vsa leta (menda razen
enega) največja po številu
učencev v občini Jesenice.
Ko je začela, je bilo na šoli
1274 učencev, ob odhodu bistveno manj, 690. Že kot
učiteljica je s svojim pedagoškim poslanstvom presegala

no znanje je 35 let uspešno
prenašala na dijake, poučevala je več predmetov s področja zdravstvene nege in
vzgoje. Vodila je tudi prak-

osnovne okvire podajanja
znanja mladim vedoželjnim
otrokom. To je bilo različno
organizacijsko delo, ki je
zahtevalo dodatne napore.
Do izraza je prišla njena
sposobnost obvladovanja
dela in umirjenost.
Najprej kot učiteljica je vsa
leta vodila recitatorski in
dramski krožek. Vse več je
bilo vključevanja v projekte.
Več let je bila vodja aktiva
učiteljev šol bivše jeseniške
občine. Povabljena je bila v
Šolo za ravnatelje na državnem nivoju, kjer je med
drugim kot mentorica vodila
eno od skupin za usposabljanje novoimenovanih

časa

ravnateljev. »Počaščena sem
bila, da sem se lahko vključila v to delo. Zame so bile to
dragocene izkušnje,« ponosno poudari.
Z Zavodom za šolstvo je sodelovala pri prenovi učnega
načrta za učence pri spoznavanju družbe. Kar nekaj je
bilo večjih projektov. Med
drugim Projekt sprejemanje
drugačnosti v sodelovanju z
Zvezo društev za cerebralno
paralizo Slovenije, projekti
Zdrava šola, Unesco šola, Korak za korakom, Gibanje za
zdravje pa projekt o prometu,
zdravih zeliščih v sodelovanju s PIL-om. Sodelovala je s
skupino ravnateljev v projektu, da bi učenci imeli več
športa v osnovnih šolah, vsaj
v višjih razredih.
Njeno delo in dosežke so
opazili tudi širše. Leta 2000
je bila po izboru bralcev revije Otrok in družina izbrana za naj ravnateljico meseca januarja.
Prvi dnevi po upokojitvi?
»Verjetno še nisem povsem
dojela te spremembe. Predvsem je pomembno, da nisem odšla z nekim slabim
občutkom. Z večino sodelavcev smo sestavljali prijeten
kolektiv. Na govorilne ure
starši niso prihajali le z različnimi pritožbami, tudi kakšne

tični pouk na internem in
pediatričnem oddelku v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Sodelovala je pri izvedbi poučevanja zdravstvene vzgoje
za ostale šolske programe
Srednje šole Jesenice, kot
članica delovnih skupin ministrstva za šolstvo pa sodelovala pri pripravi učnih programov strokovnih predmetov, smer zdravstveni tehnik.
Članica regijskega stanovskega društva je že 50 let,
leta 2003 je prejela tudi zlati
znak Zbornice – Zveze. Kot
prostovoljka je ves čas aktivna na različnih področjih,
pri Društvu upokojencev Jesenice, Društvu diabetikov
Jesenice, zvesta pa ostaja
tudi stanovskemu društvu.
Prisotne na slovesnosti sta
nagovorili predsednica društva Alenka Bijol in predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, zatem pa je
udeležence prireditve navdušila gledališka igra Iztoka
in Domna Valiča Boksarsko
srce.

(22.

del)

pohvale so bile za učitelje, kar
je bilo spodbudno. Z vsemi
sem dobro sodelovala, s starši, s krajevno skupnostjo, občino. Problemi? Še posebej
pri tako veliki šoli brez njih
ne gre. Bilo je tudi več težje
rešljivih, pa nam je uspelo.
Tudi po zaslugi dobre klime v
zbornici, kjer smo se pogovarjali in si za to vzeli čas.«
Na vprašanje, ali je v vseh letih dala svojim učencem vse
pri pomembnih korakih v življenje, odgovarja: »Imam
prijeten občutek. Vedno sem
rada učila in bila med otroki.
Odločitev za mesto ravnateljice je bila težka, precej sem
razmišljala po tem. Tudi po
nastopu funkcije sem ostala v
stiku z učenci. Zanje so bila
moja vrata vedno odprta.«
Kljub odgovornosti in številnim obveznostim ob ravnateljevanju ji je uspelo vse
delo uskladiti z družino,
možem Ivanom in hčerko
Urško.
»Pri tem res ni bilo problemov. Vse sem tako razporedila, da sem bila lahko tudi z
družino. Uskladila sem obveznosti, našla čas za vse,
tudi kasneje za dva vnuka.
Dovolj je bilo časa tudi za
moja poletja ob morju, v Finidi, kamor upam, da bom
lahko še naprej zahajala.«
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Mladi
V gimnastični dvorani je živahno
Mladi akrobati Partizana Jesenice že od začetka šolskega
leta pridno vadijo nove težje akrobatske skoke z male prožne ponjave in talno akrobatiko. Kot je sporočil trener Leon
Mesarič, imajo v starostnih kategorijah velik preskok, tekmovalke od cicibank prehajajo med mlajše deklice, mlajše
deklice pa v skupino starejših. Deklice starejše skupine so
prenehale z vadbo, saj so odšle v srednje šole. Prva tekma
bo konec januarja, in sicer državno prvenstvo, kljub starostnemu prehodu pa večina deklic upa na dobre uvrstitve.
"Težko pa bo računati na kolajne tako kot v pretekli sezoni,
ko so dekleta na vseh tekmovanjih osvajale kolajne," je ocenil trener Mesarič.

Mlade jeseniške akrobatke v novih dresih, v katerih bodo
tekmovale v prihajajoči tekmovalni sezoni.

jan Bračič

Bračič
Vladimir Stegne, Boštjan

Uporabimo les

Vladimir Stegne, Bošt

+ načrti za izdelavo

različnih izdelkov

KI GLAS
ZALOŽBA KMEČ

V priročniku je nazorno
prikazana pot lesa
od hloda do izdelka.
Poleg vseh postopkov
obdelave in zaščite lesa
ter potrebnega orodja so
dodani natančni načrti
za izdelavo nekaterih
najbolj uporabnih
izdelkov. Priročnik je
namenjen vsem, ki
se bodo sami lotili
obdelave lesa in si za
dom in vrt izdelali kaj
praktičnega. Koristil
bo tudi študentom in
dijakom lesarstva.

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Župani med dijaki
Kaj bodo župani ponudili dijakom, da se bodo po zaključku šolanja vrnili v domači kraj in tam našli
priložnost za razvoj kariere?
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so
gostili župane treh gorenjskih občin, iz katerih prihajajo njihovi dijaki: župana
Jesenic Blaža Račiča, Bleda
Janeza Pfajfarja in Bohinja
Jožeta Sodjo. Dogodek so
poimenovali Nefiksov karierni dan: Prihodnost je
lokalna, na njem pa so govorili o tem, kaj bodo župani
ponudili mladim, da po študiju ne bodo odhajali v tujino, temveč se bodo vrnili v
domači kraj in tam našli priložnosti za razvoj poklicne
kariere in nakup lastnega
stanovanja. Vsi trije župani
so poudarili, da resno računajo na mlade, saj so ti
pomembni akterji prihodnosti. Poklici prihodnosti so
na Bledu in v Bohinju povezani zlasti s turizmom, na
Jesenicah pa je priložnosti
več, od SIJ Acroni, ki zaposluje inženirje, do Splošne
bolnišnice Jesenice, ki zaposluje zdravnike in medicinsko osebje.
Jeseniški župan Blaž Račič
je med drugim dejal, da so

Župani Jesenic, Bleda in Bohinja so se pogovarjali z jeseniškimi gimnazijci. Blaž Račič je
poudaril tudi pomen treh P-jev: potrpežljivosti, pridnosti in poguma.
lani potrdili zazidalni načrt
za Poslovno cono Jesenice,
letos bo občina na tem
območju zgradila cesto in
pripadajočo infrastrukturo
in na ta način podjetjem
omogočila širitev poslovnih
dejavnosti. "Verjamem, da
bo na tem območju nastalo
kar nekaj delovnih mest in
da bodo tudi mladi dobili

priložnost za delo, zaslužek," je dejal župan. Na
Občini Jesenice so začeli
tudi postopek za sprejem
OPPN Partizan, na osnovi
katerega bo Stanovanjski
sklad RS lahko zgradil dva
stanovanjska bloka z okoli
50 stanovanji. Stanovanja
bodo po zagotovilih sklada
namenjena mladim.

Opozoril pa je tudi na velik
pomen pridobivanja izkušenj
na različnih področjih, mlade
je pozval, naj se vključujejo v
različne aktivnosti v šoli,
društvih in tako pridobijo
pomembne izkušnje, ki jim
bodo gotovo koristile v življenju. Poudaril je tudi pomen
treh vrednot, tri P-je: potrpežljivost, pridnost in pogum.

Bodi dober, bodi kul
Da poklic medicinske sestre ni samo nega in negovanje bolnih ljudi, temveč veliko več, so decembra pokazali dijaki
zdravstvene usmeritve Srednje šole Jesenice s prireditvijo
Božiček za en dan v domu starejših občanov dr. Janka Benedika Radovljica. Prireditev so izvedli v okviru projekta Bodi
dober, bodi kul. Dijaki so pripravili dopoldansko prireditev za
vse stanovalce, predvsem za tiste, ki redko vstanejo iz postelje in nimajo veliko obiskov. Najprej so skupaj v avli doma
okrasili božično smreko, nato zapeli in zaplesali. Medtem so
se posladkali s čajem in piškoti, ki so jih spekli in okrasili
dijaki. Na koncu pa so dijaki razdelili še darilca in voščilnice.
Eden od dijakov pa se je preoblekel tudi v Božička in vsem
skupaj zaželel lepe praznike in vse dobro v novem letu.

www.gorenjskiglas.si

Izberite letošnje darilo Četrt leta
zastonj
univerzalno

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.

čistilo + mikrokrpa

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!

avtomatski

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

dežnik

steklenica

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

– 25 %

nakupovalna vreča +
kava 250 g

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!
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Srčna prostovoljka

Izkupiček dobrodelnega curlinga za šolo
Noč dobrodelnega curlinga na ledu dvorane Podmežakla je
tudi tokrat uspela. Zbralo se je več kot sto udeležencev, ki so
igrali curling in zbirali denar za Osnovno šolo Koroška Bela.
Kot gostje so se pomerili jeseniški hokejisti in nogometaši,
dogodka pa se je udeležil tudi jeseniški župan Blaž Račič. Kot
je sporočil Robert Sušanj iz Curling kluba Jesenice, so zbrali
1310 evrov in jih že predali Osnovni šoli Koroška Bela.

Jeseniška ekologinja in naravovarstvenica Alma Nuhić je mesec dni preživela v zavetišču za divje
živali v Belizeju v Srednji Ameriki.
Urša Peternel

Noč dobrodelnega curlinga je namenjena promociji tega
športa in dobrodelnosti. / Foto: arhiv Curling kluba Jesenice

Alma pri hranjenju morske krave
urja naplavilo na dvorišče
hiše v Sarteneji," pripoveduje Alma, ki je bila z ostalimi prostovoljci neke vrste
nadomestna mama za morske krave, ki so jih, ko so
okrevale, izpustili nazaj v
morje.
V zavetišču Wildtracks imajo poleg morskih krav tudi
opice; tiste, ki so samostojne in so si opomogle od
morebitnih poškodb, prav
tako izpustijo nazaj v naravo. Mladi biologi jih preselijo iz ograjenih delov v naravni rezervat, po izpustu
pa še vedno spremljajo njihovo zdravje, nataliteto ter
vsakodnevno dejavnost tropa, pripoveduje Alma.
"Wildtracks je edino zavetišče, ki je namenjeno izključno blaginji živali in ni odprto za turiste. Povezano je z
lokalnimi ribiči, ki vodjo zavetišča Paula obvestijo vsa-

kič, ko najdejo morsko kravo, ki se je bodisi poškodovala zaradi ladij ali drugih
nesreč. Prav tako sledijo nelegalnemu trgovanju z živalmi, kot so opice, kače, rakuni, dihurji ..."
Zavetišče se financira prek
donacij v obliki hrane. "Tako
so nam z bližnjih kmetij dostavljali sveže sadje: banane,
papaje, lubenice za opice,
hrano za morske krave, to je
vodne lilije, smo dobili iz
Belize Cityja, morsko travo
in mangrovine liste pa smo
sami nabirali v laguni. Mleko za mladičke pa smo dobili od nevladnih organizacij."
Vodja zavetišča Paul in njegova kolegica Zoe hodita na
konference in izobraževanja
za zaščito divjih živali. "Prostovoljci smo delili svoj čas,
živalim namenjali skrb in
ljubezen, da bi čim hitreje
okrevale in se vrnile v narav-

no okolje. Počutila sem se
bogato v duši ... Skozi prostovoljno delo sem našla radost v skrbi za živali, čutila
sem njihovo naklonjenost
in hvaležnost," je povedala
Alma.
Ob koncu potovanja pa je
doživela še eno nepozabno
izkušnjo, plavanje z morskimi psi na otoku Caye Caulker.
"Mahatma Gandhi pravi, da
bodimo sprememba, ki jo
želimo videti v svetu. Zato
sem svojo energijo usmerila
tja, kjer se križajo potrebe
živih bitij in moji talenti, ter
izbrala to za svojo misijo na
tem svetu. Skozi prostovoljno delo se bom imela priložnost učiti vse življenje," še
pravi Alma, ki sicer zdaj
dela kot referentka za prevoze v Acroniju, prek poletja
pa tudi kot barmanka na
Bledu.

Izkupiček so namenili Osnovni šoli Koroška Bela.

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da sta od ponedeljka, 20. januarja 2020, dalje na spletni strani Občine Jesenice,
www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«
objavljena naslednja javna razpisa s področja družbenih dejavnosti za leto 2020:
1. Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu
2020,
2. Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za
leto 2020.
BLAŽ RAČIČ,
župan
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*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
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00,03−0,6. 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.
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zavarovanje za 99 €**
5 let podaljšanega jamstva***

www.jesenice.si

O Jeseničanki Almi Nuhić
smo že nekajkrat pisali kot
o dekletu, katere dom je v
resnici ves svet. Ta univerzitetna diplomirana ekologinja in naravovarstvenica
že vrsto let deluje po svetu
kot prostovoljka, zlasti na
organskih farmah, kjer
združuje svojo ljubezen do
ekologije in potovanj. Tako
je v zadnjih nekaj letih delala na organskih farmah v
Afriki, Evropi, Južni Ameriki, sodelovala pri raziskovalnih projektih za koralne
grebene na Maldivih, pri
razvoju permakulture v Aziji, se učila organskega čebelarjenja na Sardiniji ... Predlani je bila v Panami, na
organski farmi na otočju
Bocas del Toro. Oktobra
lani pa je slab mesec dni
preživela v Srednji Ameriki,
v Belizeju, kjer je v majhnem ribiškem mestecu Sartenejo na severu delala v
Zavetišču za zaščito in
okrevanje divjih živali. Skrbela je za morske krave, divje prašiče, gosi, kokoši,
race, srne, mačke in rakune.
"Moje delo je zajemalo hranjenje morskih krav, morala sem skrbeti za čistočo v
bazenu, odpluti s kajakom
v laguno ter nabirati morsko travo, plavati s tri mesece staro samico Nugget, ki
so jo našli naplavljeno na
obali blizu ribiških ladij v
mestu Sarteneja. Prav tako
sem morala plavati s Sandy,
devet mesecev staro samico, ki jo je morje v času ne-
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
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št.:
04 201
42 kupite
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želite,
da
vam
jo
pošljemo
po pošti,
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Razpis
OBČINA
JESENICE

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

Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 70 /
2019, z dne 29. 11. 2019) objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega
programa športa v občini Jesenice za leto 2020

2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, in višina razpisanih sredstev
Oznaka

Ime programa oz. področja

Višina sredstev v EUR

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program

19.300,00

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program 57.970,00

6.1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

6.1.5.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun 119.360,00
ski šport

6.1.6.

Kakovostni šport

38.000,00

6.1.7.

Vrhunski šport

8.000,00

6.1.8.

Šport invalidov

800,00

6.1.9.

Športna rekreacija

4.800,00

6.1.10.

Šport starejših

2.200,00

6.5.1.

Športne prireditve in promocija športa

10.000,00

500,00

Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v ko 25.000,00
lektivnih športnih panogah na najvišji ravni
285.930,00

3. Izvajalci posameznih programov in področij ter pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa se lahko prijavijo
naslednji izvajalci:
3.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza,
športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne
pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.

Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
–	morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih viš
jega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem koledarskem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh
tekmovanjih) in
–	mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v ka
kovostni šport ali pa mora imeti športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za
vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu.
Vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razre
da po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so
navedeni v točki 3.1. Športni programi.
Sofinancira se:
1. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno-rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije
in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti
in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
3. lokalno športnopromocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v
občini) in
4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na naj
višji ravni.
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo najvišje
število točk.

– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza,
športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne
pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.

3.2.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
– da imajo sedež v občini Jesenice,
–	
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izja
vo v vlogi na javni razpis
–	da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prireditve oz.
projekta ter dokazila o plačilu nastalih stroškov prireditve oz. projekta za preteklo koledarsko leto, v
kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen in
–	da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne
dokumentacije.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Izvajalci LPŠ na tem področju so: osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi,
športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami,
občinska športna zveza ter športni ali drugi zavodi.

V kolikor se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolek
tivnih športnih panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj,
da so tekme vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni panožni
športni zvezi, kar dokazujejo s potrdilom nacionalne panožne športne zveze.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva in občinska športna zveza.

4. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.

Kakovostni šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Vrhunski šport
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Šport invalidov
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva.
Športna rekreacija
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Šport starejših
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza, športni ali dru
gi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.

www.jesenice.si

3.1.2. Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci – vlagatelji, če se
prijavljajo na naslednje športne programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi, ki je članica
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali
na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na
treh tekmovanjih).

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

SKUPAJ

–	da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu
60 ur (razen če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen). Določilo ne
velja za šolska športna tekmovanja in
–	da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v
vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in plavalno panogo.

3.1.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
– da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
–	da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor
prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
–	da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na
področju športne dejavnosti ali pa da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki je registriran
v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali
višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
–	
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izja
vo v vlogi na javni razpis,
–	da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih pro
gramih,
–	da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne
dokumentacije,
–	da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programa ter
dokazila o plačilu nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javne
ga razpisa prejeli sredstva za ta namen,
–	solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči
s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po
stopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar
vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice so sestavni del raz
pisne dokumentacije (Ur. list RS, št. 82 / 2019 z dne 31. 12. 2019).
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
7. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po
datke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do
vključno srede, 5. 2. 2020. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno
naslednje besedilo: “Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini
Jesenice za leto 2020 – sklic 410 – 2 / 2020- ne odpiraj!”. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv
in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo prijave je v pomoč priložena že izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite na
ovojnico za oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16.30.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko
»Javna naročila, razpisi in objave«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jese
nice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 14.30 (pisarna II / 7). Dodatne informacije
lahko vlagatelji dobijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti barbara.toman@jesenice.
si) in pri Gabru Šornu (tel. 04 /5884 665 ali po elektronski pošti zsj.programi@siol.net).
9. Datum obravnavanja vlog
Komisija bo v petek, dne 7. 2. 2020, odprla samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje
prejetih vlog ne bo javno. Vlogo, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec javnega
razpisa zavrže s sklepom.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi
končnega predloga komisije izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu sofinanciranja ali
o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v roku 8
(osem) dni od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Številka: 410 – 2 / 2020
Datum: 9. 1. 2020

ŽUPAN
Blaž Račič

13

Jeseniške novice, petek, 17. januarja 2020

Zanimivosti
Optimizem je njen
stalni sopotnik

Najstarejša krajanka
V Plavškem Rovtu so počastili devetdesetletni jubilej Tončke Razinger.

Marija Mrak s Hrušice je praznovala devetdeset let.
Janko Rabič
Družinska srečanja, kjer
vladajo pristni odnosi,
medsebojno spoštovanje in
pomoč, so vedno vredna
širše pozornosti. To zagotovo velja tudi za decembrsko
srečanje v družinskem krogu z Marijo Mrak, ki je slavila 90-letni jubilej. Po
rodu s Podbrezij se je »priženila« v Mojstrano in skupaj z možem Antonom
ustvarila družino. Rodila

sta se sinova Marjan in Stanislav. Kasneje so petinštirideset let živeli na Jesenicah, sedaj pa Marija dneve
še vedno dobro razpoložena preživlja v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja. Ima štiri vnuke in deset
pravnukov. V mladosti in
tudi kasneje je v težkih časih, skromna in dobrovoljna, premagala marsikatero
oviro, tudi služiti k drugim
ljudem je morala. Vsa leta
je ohranila optimizem, ki je

njen stalni sopotnik. Z vso
predanostjo je varovala svoje vnuke, še kakšnega sosedovega zraven. Vsi so ponosni nanjo, kar so izrazili na
skupnem praznovanju pri
sinu Stanislavu na Hrušici.
»Res je zlata mama, z vsemi družinskimi vrlinami.
Na vseh srečanjih na nas
deluje kot balzam. Vse zna
obrniti na lepo, veseli smo
tega in jo res spoštujemo,«
sta v imenu vseh povedala
sinova.

S slavljenko je praznovalo petdeset krajanov.

Janko Rabič
Na domačiji Zakamnik v
Plavškem Rovtu so ob prazničnem vstopu v novo leto
2020 počastili devetdesetletni jubilej najstarejše krajanke Tončke Razinger, po domače Gromčeve Tončke. Kot
izučena krojačica je delala v
Kroju in Gorenjskih oblačilih. Vrsto let je skrbela za

mamo, po smrti staršev in
bratov je ostala sama v hiši v
Plavškem Rovtu. Dokler
pred letom in pol ni odšla v
Dom dr. Franceta Bergelja
na Jesenice, so ji vso skrb
nudile sosede Francka Vesek, Brigita Razingar, Marija
Vilman in Tilka Klinar. Predvsem pa Bogdan Vilman, ki
še sedaj skrbi zanjo. Na praznovanju se je zbralo okoli

petdeset krajank in krajanov, prišli so tudi iz Prihodov in Planine pod Golico.
Tončkino pot je opisala Kristina Razinger, v imenu
vseh ji je čestitke izrekla Helena Razinger. Jubilantka je
bila vesela takšne pozornosti, lepega sprejema in prijetnega srečanja. »Naj vam
vse Bog lepo povrne in najlepša hvala za vse,« je dejala.

MIRKO DJUMIČ – POMEMBEN
ČLEN MLADE JESENIŠKE EKIPE
Slavljenka v krogu družine

Jaslice iz starih punčk
na Koroški Beli
Ivanka Svetanič je tudi letos postavila jaslice iz starih punčk.
Urša Peternel
Ivanka Svetanič s Koroške
Bele že štirinajst let postavlja
na ogled božične jaslice iz
starih punčk. Otroške punč-

Ivankine jaslice / Foto: Nik Bertoncelj

ke je preoblekla v like za
uprizoritev božičnega dogodka »rojstvo deteta v Betlehemu«. Živali: ovce, vola,
osla, kamelo, kozo pa je ročno izdelala sama. Jaslice sto-

jijo pod nadstreškom pri njeni hiši, na ogled za krajane
pa bodo vse do svečnice, 2.
februarja. Za obiskovalce je
pripravila tudi poseben zvezek, kamor se lahko vpišejo.

Prosimo vas, da nam najprej poveste nekaj
več o sebi – kdo ste in od kod prihajate, da
vas ljudje malo bolje spoznajo.
Sem Mirko Djumić, star sem dvajset let in prihajam iz Srbije, natančneje iz Novega Beograda, kjer sem že pri sedmih letih začel trenirati
hokej v takratni ledeni dvorani Pionir. Zdaj
imamo v Novem Beogradu že novejšo dvorano
– Pingvin, ampak če te prvotne ne bi bilo, verjetno ne bi začel trenirati hokeja. Verjetno se
komu zdi čudno, da sem izbral hokej namesto
v Srbiji bolj popularnih športov, kot sta nogomet in košarka, ampak hokej sem zelo hitro
vzljubil in ljubezen do tega športa je le še rasla.
V Beogradu je zelo veliko navijačev Partiza
na in Crvene zvezde. Najbolj popularen je
nogomet, nato sledi košarka. Kako pa navi
jači gledajo na ostale športe, recimo na ho
kej?
Mislim, da se vsi ostali športi spremljajo veliko
manj, tudi navijačev ni toliko. Enostavno je več
denarja v nogometu in košarki, verjetno pa sta
jim ta dva športa tudi atraktivnejša. Ampak to
ne pomeni, da hokeja popolnoma nič ne
spremljajo. Ko na primer gostimo svetovno prvenstvo, se dvorana brez težav napolni in takrat je res prijetno igrati. Občutki so takrat res
neverjetni.
V Beogradu je znano zelo veliko rivalstvo
med Partizanom in Crveno zvezdo. Ali je tak
šno rivalstvo prisotno tudi v hokeju na ledu?
Obstaja, vendar le v mlajših kategorijah. Partizan namreč nima članske ekipe, zato je to rivalstvo prisotno le v mlajših kategorijah in tam

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

lahko spremljamo derbije med Partizanom in Crveno
zvezdo. Kar se tiče članskega hokeja, pa rivalstvo obstaja bolj med Crveno zvezdo in pa Vojvodino.
Ko sta bili Slovenija in Srbija še v skupni državi, je
bilo veliko rivalstvo tudi med Jesenicami in Crveno
zvezdo. Vi ste sicer premladi, da bi se tega spomi
njali, ampak vseeno ... ste slišali kaj na to temo?
Slišal sem, da je leta 1986 naziv prvaka osvojil Partizan,
in to prav proti Jesenicam. Kolikor vem, so bili tudi derbiji med Olimpijo in Partizanom, to je bilo takrat, ko je
Partizan osvojil dva zaporedna naslova.
Ko sva že ravno pri navijaškem rivalstvu. Navijač
katerega moštva ste?
Jaz sem za Partizan. (smeh)
Je pa res, da ste, preden ste prišli na Jesenice, igra
li pri Crveni zvezdi?
Ja, res je. Enostavno je to edini klub, ki ima člansko
ekipo. Ker nisem želel biti odvisen od svoje družine,
sem se odločil, da zaigram za omenjeni klub.
CELOTEN INTERVJU SI LAHKO PREBERETE NA SPLETNI STRANI
WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Mirko Djumić se je v dosedanjem poteku
sezone izkazal kot zelo pomemben člen
mlade jeseniške ekipe. V spodnjem pogo
voru ga lahko podrobneje spoznate.
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Zanimivosti

Angleška marmelada

Sudoku s končno rešitvijo

4

1 7
3
6
2
8

9
7

Marmelada iz grenkih seviljskih pomaranč je tradicionalna in dobiva vse več privržencev tudi zunaj
Anglije, ki je domovina te specialitete. Je posebnega okusa; malo grenka, precej sladka in dišeča.

5 3
1

Jelka Koselj

9

8 3 6
9
6
1 4
1 8 2 7
3
3
5
7 9
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=I,
2=T, 3=P, 4=E, 5=V, 6=A, 7=Č 8=O 9=R), od leve proti desni
prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je PRIMOŠTEN.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je PETELINJI ZAJTRK POSTREŽEN V GTČ.
Sponzor križanke je Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Trg
Toneta Čufarja 4, Jesenice, telefon 04 583 31 00, e-pošta:
gtc@gledalisce-tc.si. V soboto, 25. januarja, ob 19.30 bo na
ogled večkrat nagrajena uspešnica Petelinji zajtrk. Podarjajo
vstopnice za predstavo. Nagrajenci so: Andreja Komatar, Stahovica; Pavla Koritnik, Jesenice; Jasna Mravlje, Jesenice in
Bogdan Čufar, Radovljica. Vstopnice nagrajenci lahko dvignejo uro pred predstavo na blagajni gledališča.

Leta 1994 sem imela priložnost spoznati gospo Rosemary iz Anglije, ki je vedno
v januarju, ko je sezona
pomaranč in ko je poudarila, da so takrat tudi najcenejše, sama kuhala marmelado iz seviljskih pomaranč. Zelo sem ji hvaležna
za recept, ki pa ga je bilo
treba prevesti iz angleških
enot v naše. Še bolj sem ji
hvaležna, ker mi je takrat
kupila aluminijast lij s širokim vratom za vlivanje
marmelade v kozarce.
Takega lija takrat pri nas še
ni bilo možno kupiti in
tudi ne bio ter nepovoskanih pomaranč.

Priprava: Pomaranče in
limono operemo in obrišemo. Prerežemo jih na pol,
obrišemo in iztisnemo sok.
Nato pomarančam odstranimo kožo in jo narežemo na
tanke rezinice. Nič hudega
ni, če na koži ostane nekaj
bele kožice, ki je zelo grenka. Pečke in belo kožico
zavijemo v platneno vrečko
(ali več plasti gaze), ki jo
damo kuhati v marmelado
zaradi boljše arome. V večjo
posodo damo kuhati sokova
in vodo. Ko tekočina zavre,

Pomarančna marmelada
po angleško
Potrebujemo: 90 dag ekološko pridelanih pomaranč, 1
limono, 1,8 kg sladkorja in
2,25 litra vode. Dobimo 2,75
kg marmelade.

dodamo pomarančne kožne
rezine in vrečko s pečkami.
Vse kuhljamo približno uro
in pol. Nato vzamemo vrečko iz marmelade in jo prej
dobro ožamemo. Zmesi v
loncu dodamo sladkor in ga
mešamo, da se razpusti.
Kuhljamo še 15 minut in ves
čas mešamo. Marmelada
prične želirati. Naredimo
preizkus želiranja na hladnem krožniku. Če se ne razleze, je dovolj kuhana in jo
še vročo nalijemo v sterilne
tople kozarce. Ohlajamo jo

Sponzor križanke je LAUNDRY LAND na Cesti maršala Tita 36, prva samopostrežna pralnica in sušilnica perila na žetone
na Jesenicah. Odprta je vsak dan od 7.00 do 21.00. Prednosti so: prihranek časa, večja kapaciteta strojev, detergent in
mehčalec sta vključena v ceno, avtomatska dezinfekcija ... Več informacij https://www.facebook.com ali na telefonih
031 360 424, 031 748 218. Za naše reševalce so prispevali pet enakovrednih nagrad: 5-krat po deset žetonov za pranje in
sušenje v pralnici na Jesenicah.
AVTOR
CVETO
ERMAN

OČITNA
RAZLIKA,
OSTRO NASPROTJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

ZELENA
ŽIVILSKA
KRMA

LITINA

OSMI MESEC
JUDOVSKEGA
KOLEDARJA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 27. januarja 2020,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

NIKALNICA

DRUŽINA
PRVA SAMOIZDELOVAL- POSTREŽNA LEVI PRITOK
CEV GODAL PRALNICA NA DONAVE V
ROMUNIJI
IZ CREMONE JESENICAH

5

IZRASTEK, S
KATERIM SE
RASTLINA
OPRIJEMA

BRALKE
MLEČNI
IZDELEK

LUKNJAČ

POLJSKO
TVEGANJE,
PRISTANIŠČE NEVARNOST
OB BALTIKU

KDOR IMA
UŠI

ANGELI IN
??????
ROMAN DANA
BROWNA

IZTOK
ČOP

OPTIČNI
ČITALEC

TRŠA
DLAKA

SLOVARČEK:

STEKLENICA
ZA VINO
ZEMELJSKA
OŽINA NA
MALAKI

OSEBA Z VELIK.ČELOM
ST. ZNAMKA
JAP.RAČUNALNIKOV.

10

ČEŠKA IN
NEMŠKA
REKA
MARJANA
LIPOVŠEK

ELIOT
NOYES

11

SEŠTEVEK

PRITISK

SVETI PTIČ
PRI
EGIPČANIH

13

GLAVNO
MESTO
ESTONIJE

ANGLEŠKI
DNEVNI
ČASOPIS
KRALJ
ŽIVALI

ŽIVILO IZ
KVAŠENEGA
TESTA
RDEČA POLJSKA ROŽA

LISTNATO
DREVO S
TRDIM LESOM

6

HOTEL V
RADENCIH

14

NAČRTOVALEC TRASE

KRILO RIMSKE LEGIJE
ANASTAZIJA
(KRAJŠE)

RONALD
(KRAJŠE)

2

12

3

4

4

13

5

14

6

11

2

6

TROPSKA
BODIČASTA
RASTLINA

7

15

1

12

4

10

8

16

9

15

1

6

17

ANTON
ŽAKELJ

ČEMERNOST

IME PEVCA
PRESLEYA

10

KAREL
UKMAR

3

AROMATIČNA
ZDRAVILNA
RASTLINA,
POGOSTO
ŽENSKO IME
STARORIMSKI
POZDRAV

ROMUNSKI
LJUDSKI
PLES
NADA
VIDMAR

9

15

MESTO V
ROMUNIJI

ZDRAVILNA
DIŠEČA
RASTLINA
(DVE BESEDI)

VIŠINA
RAVNE
POVRŠINE
ČESA

PESEM

KRAJ PRI
ŠKOFJI
LOKI

NAVIGACIJSKI ZNAK V
PRISTANIŠČU
OVRATNA
RUTA

PIJANEC

ŽENSKE
PRSI

MUSLIMANSKO
MOŠKO IME
(IZ ČRK MIZA)

PRANJE
ODEJ, ZAVES,
PERILA,
ŠPORTNA
OBLAČILA...

2

8

VINOGRADNIŠTVO

DALMATIN.
MOŠKO IME
VRTENJE
ŽOGE PRI
TENISU

17

DANILO
ČADEŽ
VRSTA
SLAŠČICE

PAPEŠKO
SODIŠČE

1
PALIČICA

7

MADŽARSKO
MOŠKO IME
KJER SE
???? VALJA
TAM DLAKO...

16

19. ČRKA
GRŠKE
ABECEDE

PRISTAŠ
ANARHIZMA

12

NATURA

PRALNICALAUNDRY
LAND
TITOVA 36
JESENICE

POMEMBNO
ALBANSKO
MESTO OB
JEZERU

KRAJ PRI
KOPRSKEM

ZAPRT
SVET MED
HRIBI

ANDREJ
INKRET

pod deko. Čas trajanja marmelade je do enega leta na
hladnem.
Pomarančno marmelado
ponudijo Angleži ob zelo
hranljivih zajtrkih (jajce na
oko s hrustljavo slanino,
pecivom, veliko vrst muslijev), nikoli pa ne manjkajo
tanke rezine toasta, namazanega z maslom in pomarančno marmelado.
Pripis: Pomarančna marmelada že pokojne gospe Rosemary je bila gostljata in sklepam, da jo je kuhala z navadnim sladkorjem. V novejših podatkih in prek spleta
pa je znano, da angleško
marmelado pripravljajo z
želirnim sladkorjem ali pektinom, ko se čas kuhanja
skrajša in tudi sladkorja potrebujemo manj. So pa manj
sladke in bolj goste. Dobro
je tudi, da zaprte kozarce za
5 minut obrnemo na glavo,
da se pomarančne kožne
rezinice porazdelijo po
kozarcu in da je marmelada
še bolj obstojna.

4

NEKDANJI
SMUČARSKI
SKAKALEC
(PETER)

AMARA: romunsko mesto, EFE: vrtenje žoge pri teniškem udarcu, KONTRAST: ostro nasprotje, HORA: romunski ljudski ples,
KRA: zemeljska ožina na Malaki, ATARI: stara znamka japonskih računalnikov, TIMES: angleški dnevnik, ROTA: vrhovno papeško sodišče

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 1 / 2020
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Prijazna kužka na
obisku v bolnišnici

Pravljična dežela na Žerjavcu

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Nastop učencev oddelka pihal
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Vozi Miško, komedija

Otroke na pediatričnem oddelku jeseniške
bolnišnice so obiskali gorenjski policisti, ki so s
seboj pripeljali dva prijazna kosmatinca. Krajani
Jelendola pa so otrokom prinesli igrače.
Urša Peternel
Male bolnike na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice so v prazničnem decembru obiskali gorenjski policisti in s seboj
pripeljali dva štirinožna prijatelja. Policistka Simona je
otroke navdušila s psičko
Oksi, Nika iz Ambasadorjev
nasmeha pa z Vilijem. Prijazna kosmatinca sta pokazala
različne vragolije, skakanje
skozi obroč, ples med nogami, celo vožnjo na rolki.
Otroci so lahko narisali kužkov obris na papir, naredili
odtis tačk ... Policisti pa so
otrokom podarili tudi plišaste policijske medvedke.
Kot je ob tem dejala Sandra
Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice, se s tovrstnimi

aktivnostmi trudijo, da je
najmlajšim pacientom bivanje v bolnišnici čim lepše in
jim čim hitreje mine. Obisk
kužkov so sicer pripravili že
tretje leto zapored, policistom so se pridružili tudi
krajani Jelendola, ki so prinesli igrače, ki so jih zbrali
za bolnišnico. Na ta način
želijo vrniti za pomoč, ki so
je bili deležni sami v času
hudih poplav.
Dogodka v bolnišnici so se
udeležili tudi otroci iz Vrtca
Jesenice. Za posebno gesto
pa so v letošnjem decembru
poskrbele tudi srčne medicinske sestre pediatričnega
oddelka, ki so v predprazničnih dneh nosile rdeče majice z Božički in tako poskrbele za še bolj sproščeno
vzdušje na oddelku.

Odprtje razstave fotografskega natečaja PORTRET – ogled
projekcije prejetih fotografij in podelitev nagrad

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Petek, 31. januar
»KÓLO IN ROŽMARIN« – srečanje folklornih, pevskih in
instrumentalnih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in
manjšin
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

Alojz Katnik in Mirza Kateran sta ustvarila svetlobno
predstavo nad Jesenicami.

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

Tudi letos je Alojzu Katniku s pomočjo Mirze Katerana
uspelo nadgraditi lanskoletno pravljično deželo na Žerjavcu.
Vrt Katnikove hiše nad Jesenicami je tako razsvetljevalo kar
17 tisoč lučk, ki so skupaj s snegom ustvarjale pravo praznično vzdušje, svetlobna predstava pa je vidna tudi iz doline. Osemdesetletni Alojz Katnik, dedek najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, v poletnem času skrbi za
rože, ki krasijo njegov vrt, v zimskem času pa za praznično
okrasitev, ki se je ne bi branila marsikatera slovenska vas.

Dogodki od 17. do 31. januarja
Sobota, 18. januar
S HARMONIKO PO SVETU, glasbeni spopad harmonik
Mihe Debevca in Dejana Kušerja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Nedelja, 19. januar
Vaša – naša matineja: VIJOLAŠOLA, predstava za otroke v
izvedbi gledališča FRU FRU
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Večerni koncert KPŠHD Vuk Karadžić
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Ponedeljek, 20. januar
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
Starši in stari starši pri vzgoji otrok (obvezne prijave)
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
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
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

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice
Vsak ponedeljek v mesecu od 16.30 – Angleške igralne urice
Vsak torek v mesecu od 17.00 – Nemške igralne urice
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
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
Zadnji petek v mesecu ob 17.00 – Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
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

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

Torek, 21. januar
Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice: Sprostite dobroto v
sebi
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Prijazna psička Oksi je pustila otrokom, da so narisali obris
njenega pasjega telesa.

Sreda, 22. januar
PRI TITU V RAJU, komedija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19. uri

Zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic z grofico
Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih ob 16. uri

Četrtek, 23. januar
Javni nastop učencev

Ustvarjalni četrtki ob 16. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Mestno gledališče Ptuj: I LOVE NJOFRA, komedija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Sobota, 25. januar
Petelinji zajtrk, erotična igra o prijateljstvu
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Najmlajši so kosmatinca lahko pobožali in nagradili s
pasjimi priboljški.

Praznično z jubilanti
Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice so ob pestri
dejavnosti v letu 2019 v decembru kot običajno več pozornosti namenili obiskom članov in prazničnim druženjem.
Poverjeniki društva so obiskali člane v Domu dr. Franceta
Bergelja na Jesenicah in na domovih. Izročili so jim darila in
izrekli najboljše želje v prihajajočem letu. Pripravili so tradicionalno prednovoletno srečanje jubilantov, ki so v letu
2019 praznovali okrogle jubileje. Čestitala jim je predsednica društva Marina Kalan, nekaj prazničnih misli je dodala
članica društva Kristina Razingar, za dobro razpoloženje pa
je z glasbo in petjem poskrbel Hajni Blagne.

Nedelja, 26. januar
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Biellman Cup
LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 7. do 18. ure

Ponedeljek, 27. januar
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 18.
uri

Sreda, 29. januar
Andrej Rozman Roza, Rozine rozince ali Zakaj sem roza?
Večer humorja in odbitosti
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Četrtek, 30. januar
Društvo onkoloških bolnikov – skupina za samopomoč
Jesenice
ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, sejna soba – klet, ob 18. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak petek ob 18. uri: MCJOGA vodena vadba z Ano Pirih – Obvezne
prijave na anapirih@gmail.com
Vsaka druga sreda v mesecu ob 18. uri – STIK Jesenice – Podporna
skupina za LGBT-osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem
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

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Do 30. 1. 2020, od torka do sobote, med 10. do 12. ter 16. in 18. uro:
Slikarka Marjanca Dakskofler Savinšek: Jeseničanka v Parizu, muzejsko-likovna razstava
Do 31. 1. 2020, 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

MLADINSKI CENTER JESENICE
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
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jeseniške novice
Veselo in bučno v novo leto 2020
Ves december je bil v občini Jesenice v znamenju številnih prireditev različnih organizatorjev za vse generacije. Posebej Čufarjev trg na Jesenicah je bil
prizorišče več glasbenih in drugih dogodkov.

Športniki so se v čast novega leta 2020 z baklami in lučkami sprehodili skozi mesto. Po
nastopu mladih plesalk Plesne skupine Mojce Svetina je sledil sprevod športnikov ob
spremstvu bobnarjev Godbe na pihala Jesenice - Kranjska Gora. V mimohodu so se
predstavili mladi nogometaši, hokejisti, umetnostne drsalke, košarkarice in košarkarji,
karateisti, akrobati in odbojkarice. Za dobro voljo in druženje pa je poskrbela glasbena
skupina Yugo nostalgica.

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je za novoletni koncert pripravil nov program,
tokrat skladb iz filmov. Gostja je bila pevka Kataya, pri dveh skladbah sta nastopila pevska
debitanta, dirigent Dejan Rihtarič in gledališki igralec Klemen Klemenc. Godbeniki so bili
deležni stoječih ovacij publike.

V dvorani jeseniškega gledališča je v decembru potekal tudi tradicionalni božično-novoletni
koncert Glasbene šole Jesenice. Nastopilo je kar 192 učencev glasbe in baleta, od solistov,
komornih skupin do kitarskega, godalnega, harmonikarskega in pihalnega orkestra ter tudi
Simfonični orkester Jesenice. / Foto: Sašo Valjavec

Foto: Gimnazija Jesenice

Čufarjev trg je bil prizorišče osrednjega silvestrovanja na prostem z ansamblom Zahod
bend. Množica obiskovalcev je ob polnoči ob bučni podpori vseh mogočih petard in raket
vstopila v novo leto 2020. Z odra je prvi pozdrav s čestitkami občanom poslal župan Blaž
Račič v družbi žene Marte. Uradnega ognjemeta ni bilo, je bilo pa kup manjših. In če bi te
nekdo organizirano združil v enega, bi bila podoba mesta v teh trenutkih zagotovo lepša in
bolj veličastna. / Foto: Zavod za šport Jesenice

Blagoslov konj na Blejski Dobravi je ob čudovitem dnevu privabil rekordno število ljudi. Po maši v domači cerkvi, ki nosi
ime po svetem Štefanu, zavetniku konj in živine, je župnik Matija Selan v vaškem jedru blagoslovil petindvajset konj
lastnikov z Blejske Dobrave, Planine pod Golico, Javorniškega Rovta in drugih krajev. Ob prazniku svetega Štefana ter ob
dnevu samostojnosti in enotnosti sta zbranim čestitala in izrekla lepe želje ob prihajajočem letu 2020 župan občine
Jesenice Blaž Račič in predsednik sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar. V kulturnem in zabavnem
programu so nastopili: domači pevski kvintet Vintgar, harmonikar Martin Sever in skupina kantri plesalk in plesalcev.

Božično-novoletni koncert z naslovom Božična pravljica so
pripravili tudi dijaki Gimnazije Jesenice. Navdušili so z
glasbenimi in pevskimi točkami. Nekaj pesmi so skupaj
zapele tudi dijakinje in profesorice. Prvič pa so se na odru
predstavile tudi dijakinje v acapella skupini ACA punce. Na
sliki: Maša Tancar. / Besedilo: Janko Rabič, Urša Peternel

