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OBČINSKE NOVICE

Nagold obiskal 
pobratene Jesenice
Občino Jesenice je pod vod-
stvom župana Jürgena 
Gross mana obiskala delega-
cija iz pobratenega Nagolda.
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Ko so pred vrati 
rubežniki, je že pozno 
Varuhinja človekovih pravic 
ugotavlja, da ljudje predolgo 
čakajo in ne ukrepajo, da bi 
preprečili deložacijo.
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KULTURA

Žlahten organizem 
inštrumentov
Jesenice so dobile simfonič-
ni orkester. V njem sodeluje 
več kot petdeset glasbeni-
kov, najmlajši ima deset let, 
najstarejši 63.
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MLADI

Pravljični večer v šoli
Drugošolci na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja Jesenice so 
spet preživeli noč v šoli, ob 
branju knjig.
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Jeseniški 
dan zdravja
V Kolpernu je potekal 
prvi dan zdravja, 
namenjen preventivi in 
promociji zdravega 
načina življenja.
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Ob nedavnem dnevu boja proti okupatorju 
in ob prihajajočem prazniku dela, 1. maju, 
občanom in občankam občine Jesenice  

iskreno čestitam.

Župan Tomaž Tom Mencinger 
s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar 

ter drugimi sodelavci
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SKEI – sindikalna podružnica družbe Acroni in Občina Jesenice

Vljudno vabljeni na

PRVOMAJSKO SREČANJE
NA PRISTAVI

NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM,
ki bo

1. MAJA 2016 od 11.30 dalje.
V kulturnem programu bo sodeloval 

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, 
slavnostni govornik pa bo 

Vili Novak, podpredsednik SKEI Slovenije.

Za dobro voljo, hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Za udeležence srečanja bo organiziran brezplačni avtobusni 
prevoz, in sicer bo odhod prvega avtobusa s Hrušice (Belo po-
lje) ob 10. uri, odhod drugega avtobusa pa z avtobusne posta-
je pri Splošni bolnišnici Jesenice ob 10.30. Oba avtobusa bo-
sta ustavljala na vseh avtobusnih postajah do Javorniškega 
Rovta. Povratek avtobusov s Pristave bo ob 17. uri ter ob 19. 
uri oziroma po dogovoru z organizatorji srečanja. Prvomajsko 
srečanje bo v vsakem vremenu.

Nasvidenje na Pristavi!

Urša Peternel

Na dvorišču Splošne bolni-
šnice Jesenice ni več mobil-
ne vojaške bolnišnice Role 
2, v kateri je skoraj leto – v 
času gradnje novega urgen-
tnega centra – delovala ur-
genca. Slovenska vojska je 
18. aprila odpeljala še zadnje 
zabojnike, tik pred tem pa 
so opravili tudi uradno pri-
mopredajo. Kot je ob tem 
dejal načelnik generalštaba 
Slovenske vojske Andrej 
Osterman, so v Slovenski 
vojski zadovoljni, da so lah-
ko na ta način pomagali dr-
žavljankam in državljanom, 
obenem pa so pripadniki 
vojske pridobili dragocene 
izkušnje, saj so mobilno vo-
jaško bolnišnico prvič upo-
rabili v civilne namene. Di-
rektor Splošne bolnišnice 
Jesenice Janez Poklukar se 
je zahvalil Slovenski vojski, 
da je omogočila, da so Go-
renjci v času gradnje novega 
urgentnega centra imeli za-
gotovljeno urgentno službo 
na Jesenicah. 
Prve zabojnike so na Jeseni-
ce pripeljali maja 2014, pri-
prave na začetek delovanja 
so bile izredno zahtevne, ur-
genco pa so v šotore preselili 

1. marca 2015. V 286 dneh 
so v njej oskrbeli 29.830 pa-
cientov, v povprečju kar 104 
vsak dan. Največ pacientom 
so nudili kirurško prvo po-
moč, internistično prvo po-
moč, v mobilni vojaški bol-
nišnici so med drugim opra-

vili več kot 6200 mavčarskih 
posegov, napravili skoraj 15 
tisoč rentgenskih posnetkov 
... Stroški delovanja so zna-
šali okrog 107 tisoč evrov. 
Kot je dejal Poklukar, je Slo-
venska vojska s tem, ko je 
dala v uporabo Role 2, Go-

renjcem zagotovila skoraj 
tristo dni operativne urgen-
tne službe in s tem rešila 
mnogo življenj. 
Slovenski vojski se je za so-
delovanje in pomoč zahvalil 
tudi jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger. 

Role 2 odpeljali  
z Jesenic
Mobilno vojaško bolnišnico Role 2, v kateri je 286 dni delovala urgenca Splošne bolnišnice Jesenice, 
so odpeljali z Jesenic. V njej so pomagali skoraj 30 tisoč urgentnim bolnikom.

Načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman, direktor bolnišnice Janez 
Poklukar in župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger / Foto: Primož Pičulin

Maj – mesec 
narcis
Majsko dogajanje v Planini 
pod Golico bo letos 
potekalo kar tri konce 
tedna, osrednja prireditev z 
izborom mis narcis pa bo v 
soboto, 14. maja.

stran 16

V sredo zvečer, ob dnevu boja proti okupatorju, sta Občina 
Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice - 
Kranjska Gora pripravila slavnostno prireditev z naslovom 
Kruh in svoboda – poezija in pesmi o smrti in življenju. Slav-
nostni govornik je bil predsednik združenja dr. Aleksander 
Klinar, v kulturnem programu pa so se s poezijo in glasbo 
spomnili konca druge svetovne vojne. Izbrane pesmi so na-
pisali ujetniki prisilnih in koncentracijskih taborišč, glasbeni 
program pa je pripravila skupina Praprotnice.

Kruh in svoboda
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Andraž Sodja

Minuli petek je občino 
Jesenice obiskala že tradi-
cionalna občinska delega-
cija iz pobratene občine 
Nagold v Nemčiji. Sodelo-
vanje Jesenic in nemškega 
Nagolda sega že v leto 
1994, ko je bila med obe-
ma občinama podpisana 
pogodba o sodelovanju na 
področjih športa, kulture 
in izobraževanja, od tedaj 
pa poteka med občinama 
redno sodelovanje, tudi v 
obliki tradicionalnih letnih 
srečanj, ki se odvijajo eno 
leto v Nagoldu in drugo na 
Jesenicah. Prvotno sodelo-
vanje so vzpostavili foto-
grafi Fotokluba Jesenice 
pred desetletji, sodelovanje 
pa se je uspešno razvilo in 
razširilo tudi na druga pod-

ročja, tako so z letošnjim 
obiskom obeležili 10. oble-
tnico pobratenja med Glas-

beno šolo Jesenice in glas-
beno šolo iz Nagolda. V ta 
namen so v dvorani Lorenz 

v Glasbeni šoli Jesenice 
pripravili velik koncert, na 
katerem so nastopili pred-
stavniki obeh glasbenih 
šol. Ob srečanju, ki pred-
stavlja tudi veliko prilož-
nost za sklepanje gospo-
darskih povezav z uspešno 
občino Nagold, je jeseniški 
župan Tomaž Tom Men-
cinger povedal: »Sodelova-
nje je že preraslo v konkre-
tno sodelovanje, na kar 
smo lahko ponosni. Župa-
nu Nagolda Jürgenu Gros-
smanu smo predstavili 
nekaj novosti na Jesenicah. 
Tudi oni opažajo, da se 
Jesenice spreminjajo, in 
premike pozdravljajo, želi-
jo pa si še več sodelovanja, 
tako na področju gospodar-
stva kot tudi turizma, kar 
menim, da je izjemna pri-
ložnost.« 

Nagold obiskal 
pobratene Jesenice
Občino Jesenice je pod vodstvom župana Jürgena Grossmana obiskala delegacija iz pobratenega 
Nagolda, z obiskom pa so obeležili tudi 10. obletnico pobratenja glasbenih šol obeh občin.

Delegaciji iz občine Nagold so predstavniki občine Jesenice 
na čelu z županom Tomažem Tomom Mencingerjem 
predstavili nove pridobitve na Jesenicah.

Obiskovalcem iz Nagolda so člani Folklorne skupine 
Triglav predstavili nekaj folklornih in glasbenih točk.

Deseto obletnico sodelovanja med glasbenima šolama so 
počastili s skupnim koncertom v dvorani Lorenz.

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je Boštjan Omerzel, 
vodja Medobčinskega inšpe-
ktorata in redarstva (MIR) 
Jesenice, predstavil poročilo 
o delu redarjev in inšpektor-
jev v lanskem letu. MIR 
pokriva območje občin Jese-
nice, Žirovnica, Kranjska 
Gora in Gorje. "Spremljanje 
varnostne situacije v občini 
Jesenice temelji na redni 
izmenjavi informacij in 
sodelovanju občinske upra-
ve, policije, MIR, civilne 
zaščite ter varnostnih služb. 

Kot redna oblika dela se je 
uveljavilo tudi delo pri več-
jih prireditvah, kjer pa lani 
žal na Jesenicah ni bilo 
organizirane nobene večje," 
je dejal Omerzel.
MIR sicer največ ukrepa na 
področju prometa, se pa vsa-
ko leto povečuje tudi obseg 
in število ukrepov na podro-
čja varstva okolja, javnega 
reda in miru. Večina plačil-
nih nalogov, in sicer kar 60 
odstotkov, je bila izdana 
zaradi nepravilnega parkira-
nja, 29 odstotkov zaradi pre-
koračitev hitrosti, pet odstot-
kov zaradi parkiranja na 

mestu za invalide, ostalo pa 
so bile izrečene globe po 
občinskih odlokih, je pove-
dal Omerzel.
Lani je na delo inšpektorata 
in redarstva močno vplivala 
selitev v stavbo občine na 
Jesenicah, pri čemer po 
Omerzelovih besedah upa-
jo, da gre zgolj za začasno 
rešitev, saj prostori za delo 
redarjev in inšpektorjev niso 
najbolj primerni. Povedal je 
tudi, da bo v kratkem objav-
ljen javni natečaj za izbor 
novega občinskega redarja, 
saj je eden od sedanjih 
napovedal odhod s sedanje-

ga delovnega mesta, bo pa 
ostal na tem mestu, dokler 
ne bo začel delati novi redar. 
Postopki so dokaj dolgotraj-
ni, saj vsakega novega redar-
ja čaka trimesečno osnovno 
usposabljanje, ki ga na 
držav ni ravni organizirajo le 
enkrat letno, predvidoma 
septembra, tako da bi novi 
sodelavec v redarstvu lahko 
naloge začel opravljati konec 
novembra. 
V razpravi je občinska svet-
nica Simona Štravs opozori-
la na plačilne listke zaradi 
parkiranja pri zdravstvenem 
domu, češ da obiski pri 
zdravniku lahko trajajo več 
kot dve uri in zato ni prav, 
da obiskovalci dobijo globo. 
Boštjan Omerzel je zagoto-
vil, da zaradi krajše prekora-
čitve časa parkiranja pri 
zdravstvenem domu redarji 
niso napisali še nobene kaz-
ni. Je pa z omejitvijo časa 
parkiranja na dve uri Obči-
na Jesenice zagotovila, da v 
času poslovanja zdravstve-
nega doma parkirišče pred-
nostno uporabljajo stranke 
te zdravstvene ustanove.

Večina glob zaradi 
parkiranja
Občinski redarji so večino plačilnih nalogov, in sicer kar šestdeset 
odstotkov, izdali zaradi nepravilnega parkiranja, 29 odstotkov zaradi 
prekoračitev hitrosti, pet odstotkov zaradi parkiranja na mestu za invalide.

Urša Peternel

"V preteklih dneh so izpred 
Splošne bolnišnice Jesenice 
po skoraj letu dni odpeljali 
vojaško mobilno bolnišnico 
Role 2, ki je med gradnjo 
Urgentnega centra Jesenice 
uspešno opravljala nalogo 
urgence. Po podatkih pred-
stavnikov bolnišnice je bila 
na Jesenicah v uporabi kar 
286 dni, v njej pa so oskrbeli 
skoraj 30 tisoč pacientov. 
Prepričan sem, da brez 
mobilne bolnišnice gradnja 
urgentnega centra ne bi bila 
možna, zato se je njena pos-
tavitev izkazala za edino pra-
vilno. Ob tem si seveda 
zahvale zaslužijo tako zapos-
leni v jeseniški bolnišnici kot 
tudi vojska in sami pacienti, 
ki so bili z oskrbo v mobilni 
bolnišnici po večini izredno 
zadovoljni," je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
Po koncu državnega prven-
stva v hokeju na ledu se je 
zaključila tudi hokejska 
sezona 2015/2016. Župan je 
povedal, da so prejeli poroči-
lo HDD Jesenice, ki je izre-
dno transparentno in pre-
gledno, še posebej pa veseli 
pozitivno finančno poslova-
nje v tej sezoni. "Ob tem je 
treba čestitati tako vodstvu 
kot igralcem, ki v letošnji 
sezoni v državnem prvens-
tvu sicer niso posegli po 
prvem mestu, vendar so 
skozi celotno sezono igrali 
odlično, konsistentno in 

konkurenčno, zato sem pre-
pričan, da bo naslednja 
sezona še bolj uspešna," je 
zadovoljen župan.
Sredi aprila so bile po celotni 
občini Jesenice organizirane 
že tradicionalne spomladan-
ske čistilne akcije. "Z vesel-
jem ugotavljamo, da je v čis-
tilnih akcijah vsako leto zbra-
nih manj odpadkov, kar kaže 
na vedno večjo okoljsko osve-
ščenost občanov, ki v večini 
odpadke odlagajo tja, kamor 
dejansko sodijo, čeprav izje-
me, žal, še vedno obstajajo. 
Čistilnih akcij se je udeležilo 
veliko število občanov, za nji-
hovo skrb, čas in voljo pa se 
jim – tako kot tudi podjetju 
JEKO-IN, d. o. o., ki je poskr-
belo za rokavice, vrečke in 
odvoz odpadkov – iskreno 
zahvaljujemo," je še dejal 
župan Mencinger.

Županov kotiček

Edina zgornjegorenjska poslanka v državnem zboru republi-
ke Slovenije Maruša Škopac iz Stranke modernega centra 
(SMC) je 11. aprila na Cesti maršala Tita 1, v poslovni stavbi 
nekdanje Kovinotehne na Jesenicah odprla poslansko pisar-
no, ki je namenjena neposredni komunikaciji s prebivalci. 
Kot je ob tem povedala poslanka, je namen pisarne nepos-
redni stik z občankami in občani Jesenic, njena vrata pa so 
odprta tako za tiste, ki iščejo pomoč, kot tistim s predlogi ali 
primeri dobrih praks. Poslanska pisarna bo uradno odprta 
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. do 12. ure, sicer pa po 
dogovoru tudi izven teh terminov.

 Na Jesenicah odprli poslansko pisarno

Odprtja poslanske pisarne so se udeležili tudi poslanec 
SMC Igor Zorman, podžupan in predsednik lokalnega 
odbora SMC Jesenice Miha Rebolj, članice ter člani lokalnih 
odborov SMC Gorenjske ter predsednik društva 
upokojencev Jesenice Boris Bregant.

Občina Jesenice je objavila javni razpis o dodeljevanju finan-
čnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v 
letu 2016. Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev 
javnega razpisa, ki bo v torek, 10. maja, ob 10. uri v Konfe-
renčni dvorani v Kolpernu na Stari Savi. Obvezne prijave do 
9. maja zbirajo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske 
(dina@ragor.si). Na voljo bo 110 tisoč evrov proračunskih 
sredstev, rok za prijavo na razpis pa je 26. julij 2016.

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva

Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer je v začet-
ku meseca poslovala na Je-
senicah. To je bil njen drugi 
obisk občine, prvič jo je obi-
skala leta 2013. Kot je pove-
dala, se je tokrat na obisk 
najavilo dvajset pobudnikov 
z različnimi problemi. Ena 
od stisk, za rešitev katere so 
iskali pomoč pri varuhinji, 
so deložacije. "Ko ti grozi 
deložacija, je ura že pet pred 
dvanajsto; ugotovili smo, da 
ljudje predolgo čakajo, dol-
govi rastejo, iz strahu sploh 
ne odpirajo pošte in nekega 
dne pridejo rubežniki. Dol-
govi zrastejo na deset, dvaj-
set tisoč evrov, ker so rasli 
leta in leta, zraven pa se na-
birajo še obresti in na koncu 
ljudje niti ne vedo več, koli-
ko so dolžni. Bojijo se, da 
bodo izgubili stanovanje, 
večina se sooča tudi s hudi-
mi boleznimi, ki so posledi-
ca težkega življenja,« je de-
jala. Žalostno je tudi, da so 
pokojnine nekaterih tako 
nizke, da ne zadoščajo niti 
za pokritje življenjskih stro-

škov, zato jim grozi deloža-
cija. Zato bi, tako varuhinja, 
na centrih za socialno delo 
potrebovali več zaposlenih, 
ki bi imeli čas in bi bili ta-
kšnim občanom v stiski na 
voljo za nasvet in pomoč pri 
uporabi pravnih poti. 
Nussdorferjeva se je srečala 
tudi z nekaj osebnimi, dru-
žinskimi, travmatičnimi 
zgodbami, denimo s prime-
rom družine, ki trpi hudo 
nasilje družinskega člana s 

težavami v duševnem zdrav-
ju, pa s stiskami zaradi izgu-
be službe, občutka, da se 
posamezniku že vse življe-
nje godi krivica. Kot je deja-
la, imajo nekateri ljudje že 
celo življenje status žrtve, od 
otroštva naprej, ko živijo v 
nasilnem okolju, nasilje se 
nadaljuje tudi kasneje v par-
tnerskem odnosu ... Kot bi 
podedovali vse te težave, je 
dejala, ljudje se znajdejo v 
labirintu in kar obnemorejo, 

nekateri razmišljajo celo o 
samomoru. Zato so bili po-
budniki veseli, da jim je pri-
sluhnila, čeprav je žal za 
marsikoga že prepozno, ker 
je izvršba pred vrati. 
»Dan je bil naporen,« je ob 
koncu dejala Nussdorferje-
va, ki se je srečala tudi z žu-
panom Tomažem Tomom 
Mencingerjem. Z njim sta 
govorila tudi o primeru ne-
dovoljene predelave izrablje-
nih vozil, na kar je opozorila 
ena od pobudnic. S proble-
mom sta tako župan Jesenic 
kot župan Žirovnice sezna-
njena in sta že lani z dopi-
som pozvala državo k učin-
kovitejšemu ukrepanju in-
špekcijskih služb. »Primer 
bomo proučili tudi v uradu, 
kajti pravilno je, da tisti dr-
žavni organi, na katere na-
sloviš dopis, tudi ukrepajo,« 
je obljubila varuhinja. Sicer 
pa je izrazila zadovoljstvo, 
da je stopnja brezposelnosti 
v občini pod slovenskim 
povprečjem, da stanje na po-
dročju okolja ni problema-
tično, da ni večjih proble-
mov na področja šolstva in 
zdravstva.

Ko so pred vrati 
rubežniki, je že pozno 
Varuhinja človekovih pravic ugotavlja, da ljudje predolgo čakajo in ne ukrepajo, da bi preprečili 
deložacijo, mnogi iz strahu sploh ne odpirajo pošte. Medtem pa dolgovi rastejo.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer na Jesenicah

Urša Peternel

V Planini pod Golico so za-
čeli obnavljati cesto od Bel-
cijana do Betela, ki je bila 
močno poškodovana zaradi 
plazu. Kot so povedali na 
Občini Jesenice, je to ena od 
obsežnejših oziroma zahtev-
nejših investicij v zadnjem 
času na tamkajšnjem obmo-
čju. "Ker je del ceste močno 
poškodoval zemeljski plaz, 
je investicija nujno potrebna 
tako za tamkajšnje prebival-
ce kot za turiste in obisko-
valce kmečkega turizma, saj 
jim drugače grozi, da bodo 
nadaljnje aktivnosti plazu 
odnesle celotno cesto, s tem 
pa onemogočile dostop do 
območja," so pojasnili. Izva-
jalec del je podjetje Inkaing 
iz Ljubljane, vse do sredine 
maja pa bo zaradi postavlja-
nja pilotne stene promet na 
tem delu cestišča močno 
oviran. "Pot preko gradbišča 
bo za pešprehod odprta ves 
čas, na samem gradbišču pa 
bo ves čas oseba, ki bo za-

dolžena za varen prehod pe-
šcev preko gradbišča. Za 
osebna vozila bo pot med 
delavniki zaprta, ob koncih 

tedna pa bo omogočen pre-
hod tudi za osebna vozila. 
Ob začetku glavnih del bo za 
obvoz poskrbljeno preko ce-

ste čez Križevce," so poveda-
li na Občini Jesenice. Dela 
naj bi bila zaključena v petih 
mesecih.

Obnova ceste  
od Belcijana do Betela
Med delavniki je cesta zaprta za osebna vozila, ves čas pa je omogočen pešprehod preko gradbišča.

Cesta je bila močno poškodovana zaradi plazu, zato je obnova nujna. / Foto: Občina Jesenice

Urša Peternel

V Športnem parku Podme-
žakla so začeli urejati špor-
tni poligon za Street Wor-
kout oziroma ulično vadbo, 
ki ga bodo odprli v prvi polo-
vici maja. Kot so povedali na 
Občini Jesenice, gre za obli-
ko vadbe na prostem, pri ka-
teri vadeči vadi s svojo la-
stno težo. Investitor in hkra-
ti izdelovalec opreme je jese-

niško podjetje Acroni v po-
vezavi s Slovensko industri-
jo jekla (SIJ), gradbena dela 
pa bo opravila Gorenjska 
gradbena družba. Poligon 
bo dodatna pridobitev Špor-
tnega parka Podmežakla, v 
katerega spadajo Športna 
dvorana Podmežakla, zuna-
nja igrišča za košarko, nogo-
met in tenis, atletska steza, 
dvorana za namizni tenis, 
kegljišče in fitnes.

Poligon za ulično vadbo

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho-
no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali pis-
mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti naj-
več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme biti 
dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 7/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 34, ki je iz šel 29. aprila 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Jesenice so gostile 18. državno tekmovanje iz znanja mate-
matike za učence šol s prilagojenim programom z naslo-
vom Računanje je igra. Vsa leta za organizacijo skrbijo na 
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice. Učitelji so avtorji 
vseh tekmovalnih nalog. Izvedbo jim zaradi večjih prostor-
skih kapacitet omogočijo na Osnovni šoli Toneta Čufarja 
Jesenice. Zbrane učence in mentorje sta pozdravila ravnate-
ljica OŠ Poldeta Stražišarja Aleksandra Valančič in župan 
Jesenic Tomaž Tom Mencinger. Učencem iz petintridesetih 
šol so pripravili krajši kulturni program, v Gledališču Toneta 
Čufarja pa čarovniško predstavo. Najboljše rezultate so do-
segli učenci Osnovne šole 27. julij iz Kamnika, Helene Puhar 
iz Kranja in Antona Janše iz Radovljice. 

Osemnajsto tekmovanje Računanje je igra

Glasbena šola Jesenice je objavila razpis za vpis za šolsko 
leto 2016/17. Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek, 24. 
maja, od 10. do 17. ure. Sprejemni preizkusi bodo v četrtek, 
26. maja, od 18. do 19. ure na šoli na Jesenicah.

Vpis v glasbeno šolo bo maja
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Urša Peternel

Kolesarski sistem JeseNI-
CE Bikes je odprt in po 
Jesenicah in okolici se je od 
včeraj znova mogoče pope-
ljati z izposojenim navad-
nim ali električnim kole-
som. V sistemu je za izpo-
sojo na voljo petnajst nava-
dnih in šest električnih 
koles v treh kolesarnicah: 
na parkirišču pod občinsko 
stavbo, pri TIC Jesenice in 

na Hrušici. Postopek izpo-
soje je enostaven, razlaga 
Nena Koljanin s TIC Jese-
nice. "Vsakdo, ki si želi 
izposoditi kolo, mora naj-
prej priti k nam v TIC Jese-
nice na Titovo cesto, kjer 
izpolni prijavnico in vplača 
deset evrov za celoletno 
registracijo, njegove podat-
ke (potrebuje osebni doku-
ment) zatem vnesemo v 
sistem, obenem pa mu 
predstavimo tehnična navo-

dila in splošne pogoje izpo-
soje. Nato prejme list s 
PIN-kodo in kartico, zatem 
pa ga pospremimo do kole-
sarnice – ta stoji v neposre-
dni bližini TIC-a nasproti 
železniške postaje – in mu 
v praksi pokažemo posto-
pek izposoje." Skozi celo-
ten postopek uporabnika 
vodijo tudi navodila na 
monitorju, kamor je treba 
približati kartico in vnesti 
PIN-kodo, zatem pa vtipka-
ti tudi številko ključavnice 
pri kolesu, ki si ga želi izpo-
soditi (vse ključavnice so 
oštevilčene). Ko je postopek 
na monitorju zaključen, je 
na stojalu pri kolesu treba 
pritisniti na gumb, ki spro-
sti kolo iz stojala. S tem je 
kolo na voljo za krajšo ali 
daljšo vožnjo, bodisi po 
opravkih po mestu ali pa na 
turistično vožnjo po kole-
sarski stezi vse do Kranjske 
Gore. Izposojeno kolo je 
mogoče vrniti v katerokoli 
od treh kolesarnic, a po lan-
skoletnih izkušnjah večina 
uporabnikov kolo vrne 
nazaj v kolesarnico, iz kate-
re so si ga tudi izposodili. 
Za daljše poti ali za kolesar-
je z manj kondicije so pose-
bej zanimiva električna 
kolesa. Kot je povedala 

Nena Koljanin, registracija 
v sistem velja leto dni, v 
tem letu dni pa si je mogo-
če vsak teden izposoditi 
kolo za 840 minut oziroma 
štirinajst ur. Minute izpo-
soje beleži in odšteva tudi 
sistem. 

Lani, v prvem letu delovanja 
kolesarskega sistema, so 
izdali več kot trideset upora-
bniških kartic, v TIC Jeseni-
ce in na Občini Jesenice pa 
upajo, da se bodo letos tako 
Jeseničani kot okoličani in 
tudi obiskovalci še pogosteje 

odločali za izposojo. "Ogla-
site se v Turistično informa-
cijskem centru Jesenice na 
Titovi 18, kjer vam bomo z 
veseljem postregli z vsemi 
potrebnimi informacijami. 
Saj veste: Na kolo – za zdra-
vo telo!" vabi Nena Koljanin.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA JESENIC

Kolesa si je že mogoče izposoditi
Včeraj je znova začel delovati avtomatiziran kolesarski sistem JeseNICE Bikes, v katerem si je mogoče izposoditi petnajst navadnih in šest električnih 
koles. Za celololetno registracijo je treba plačati deset evrov, izposoja koles pa je brezplačna.

Jesenice so ena redkih slovenskih občin, ki trajnostno mobilnost spodbuja tudi z 
avtomatiziranim kolesarskim sistemom. 

Zaključek projekta dodeljevanja finančnih  
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije  
v gospodinjstvih na območju občine Jesenice

Občina Jesenice že vrsto let zapored zagotavlja nepovratna sred-
stva za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za 
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih na območju občine Jesenice. Za izvedbo navede-
nega projekta je Občina Jesenice od leta 2005 do vključno leta 
2015 namenila več kot 1,3 mio evrov proračunskih sredstev. Tudi v 
letu 2016 ima Občina Jesenice v proračunu zagotovljena sredstva 
za ta namen. Postopek dodelitve sredstev se vsako leto izvede na 
podlagi javnega razpisa in v skladu z določbami Odloka o dodelje-
vanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih 
na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.). Ocenju-
jemo, da je bila v času od leta 2005 do danes večina stanovanjskih 
stavb energetsko saniranih ter da je s tem navedeni projekt dose-
gel svoj namen, zato v letu 2017 projekt zaključujemo.
Na podlagi navedenega javnost obveščamo, da se projekt dode-
ljevanja finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinj-
stvih na območju Občine Jesenice z letom 2017 zaključuje. Obči-
na Jesenice bo predvidoma še v letu 2017 objavila javni razpis za 
dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom, in sicer za 
ukrepe, izvedene v letu 2016. Po tem letu se sredstva v ta namen 
ne bodo več dodeljevala.
Hkrati javnost še obveščamo, da Republika Slovenija, preko Eko 
sklada, javnega sklada, vsako leto razpisuje nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 
Vsem tistim občanom občine Jesenice, ki se odločajo za izvedbo 
energetske sanacije stavb, svetujemo, da se glede možnosti pri-
dobitve nepovratnih sredstev obrnejo neposredno na Eko sklad, 
javni sklad. Dodatne informacije v zvezi s tem, kot tudi strokovne 
informacije o izvedbi posamezne naložbe v energetsko učinkovi-
tost stavb, so vam na voljo pri Energetsko svetovalni pisarni Jese-
nice, Cesta Cirila Tavčarja 3 b, tel: 04/586-39-87 in na spletni stra-
ni Eko sklada, javnega sklada, e-naslov: www.ekosklad.si. 

 Občina Jesenice 
 Župan Tomaž Tom Mencinger

Gregor Jarkovič, 
občinski inšpektor

Kljub številnim organizira-
nim čistilnim akcijam in 
povečani ozaveščenosti obča-
nov glede ravnanja z odpad-
ki, na Medobčinskem inšpe-
ktoratu in redarstvu Občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica ugotavlja-
mo, da je odnos nekaterih 
posameznikov do naravnega 
in bivalnega okolja še vedno 
malomaren, saj se na posa-
meznih – tako zasebnih kot 
javnih zemljiščih (gradbe-
nih, kmetijskih, gozdnih …) 
– nahaja kar nekaj odpadkov, 
ki jih je v primeru, da povz-
ročitelja ne najdemo, dolžan 
počistiti lastnik.
Eden od konkretnih primerov 
nedovoljenega odlaganja 
odpadkov v občini Jesenice se 
dogaja na Verdnikovi ulici pri 
podvozu (AC), kjer neznani 
storilec že več kot eno leto 
biološke odpadke odlaga na 
zelenico ob cesti, tam pa s 
smradom in videzom ones-
nažujejo in motijo okolje ter 

okolico. Odpadke mora za 
takšnimi malomarnimi posa-
mezniki čistiti javno komu-
nalno podjetje na stroške pro-
računa Občine Jesenice.
Tako Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06) 
kot Odlok o javnem redu in 
miru v Občini Jesenice (Ura-
dni list RS, št. 52/2010) pre-
povedujeta vsakršno nedovo-
ljeno metanje, puščanje ali 
odlaganje predmetov, snovi 

ali odpadkov v naravno okol-
je, npr. v potoke, hudourni-
ke, na travnike, ulice, pločni-
ke, ceste, dvorišča, gozdove 
ali druge prostore, ki niso za 
to določeni ali pa se s tak-
šnim ravnanjem onesnažuje 
ali moti okolica. Za prekršek 
je odgovoren tudi lastnik 
zemljišča, ki dovoli ali dopu-
sti odlaganje predmetov, 
snovi in odpadkov na svoja 
zemljišča.

Občane in tudi obiskovalce 
občine zato obveščamo in 
pozivamo, naj se vedejo 
odgovorno in ne odlagajo 
oziroma ne dovolijo odlaga-
nja kakršnegakoli odpadne-
ga materiala in odpadkov v 
naravno in bivalno okolje.
Odpadke je treba razvrščati 
in oddajati v ustrezne 
zabojnike. Če je teh odpad-
kov več, smo jih dolžni 
oddati na zbirnem centru. 
Če imate v zvezi z odpadki 
in njihovo ustrezno odstra-
nitvijo vprašanje ali ste v 
dilemi, se lahko posvetuje-
te in dogovorite z usluž-
benci javnega komunalne-
ga podjetja Jeko-in, d. o. o., 
po tel. št. 04 5810 400 v 
okviru njihovega delovnega 
časa.
Pristojni medobčinski 
inšpektorat bo vsako najdbo 
in prijavo nedovoljenega 
odlaganja odpadkov obrav-
naval s ciljem ugotoviti pov-
zročitelja nedovoljenega rav-
nanja, zoper katerega bo 
ustrezno ukrepal. Če opazi-
te kogarkoli, ki nedovoljeno 
odstranjuje odpadke in jih 
nedovoljeno odlaga v narav-
no okolje, svetujemo, da si 
poskušate zapomniti čim 
več značilnosti (vozilo, reg. 
št., znamko …) in o tem 
obvestite pristojno redarsko 
službo po tel. št.: 04/58 69 
282 ali policijo na 113.

Odlaganje odpadkov in 
varstvo okolja

Eden od primerov nedovoljenega odlaganja odpadkov na 
Verdnikovi ulici

V četrtek, 5. maja, bo med 15. in 18. uro na Stari 
Savi na Jesenicah potekal dogodek za promocijo 
kolesarjenja v organizaciji Občine Jesenice, 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Jesenice, Sveta za preventivo in vzgojo v prometu 
(SPV) Jesenice, Policijske postaje Jesenice, TIC 
Jesenice in Projekta Natura. Udeleženci se bodo 
lahko preizkusili na kolesarskem poligonu, v 
poznavanju cestno-prometnih pravil s 
poudarkom na kolesarjenju, se podali na krajši 
kolesarski izlet po Jesenicah, se seznanili z 
delom mestnih redarjev in policistov na kolesih 
... Lahko bodo preizkusili tudi kolesa iz 
kolesarskega sistema JeseNICE bikes in se 
seznanili s samo uporabo sistema. Več 
informacij o dogodku bo na voljo tudi na spletni 
strani in FB-profilu Občine Jesenice. 
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Krajevna skupnost
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Andraž Sodja

Vsako leto se člani svetov 
jeseniških krajevnih sku-
pnosti zberejo na športno-
-zabavnem druženju v eni 
od krajevnih skupnosti. 
Srečanje je namenjeno tako 
druženju in zabavi kot po-
govorom o težavah, ki pesti-
jo posamezne skupnosti, je 
pa tudi tekmovalnega zna-
čaja, saj se vsako leto ekipe 
svetnikov pomerijo tudi v 
različnih športnih igrah. 
Letos so se pomerili v me-
tih na koš, metanju obro-
čev, streljanju z zračno pu-
ško in metanju žogic na 
tarče. Na srečanje povabijo 
tudi občinsko upravo, ki jo 
je tokrat zastopala podžupa-
nja Vera Pintar.
Najbolje so se izkazali člani 
sveta največje krajevne sku-
pnosti Plavž, ki so osvojili 

tudi prehodni pokal, in sicer 
v postavi: Ivanka Zupančič, 
Alan Babača, Albina Seršen, 
Vinko Lavtižar, Marjanca 

Ambrož, Žiga Pretnar, Ma-
rija Jazbinšek in Ferida Agi-
čič. V vlogi gostiteljev so se 
izkazali člani sveta KS Hru-

šica. Predsednik Janez Ma-
rinčič pa je za še boljše 
vzdušje poskrbel tudi s har-
moniko.

Športno-zabavno druženje
Na tradicionalnem srečanju krajevnih skupnosti Jesenic so se letos na Hrušici v športno-zabavnih 
igrah pomerili člani svetov krajevnih skupnosti.

Občinsko upravo je zastopala podžupanja Vera Pintar.

Urša Peternel

Občina Jesenice je v sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo 
Slovenski Javornik - Koroška 
Bela odprla prenovljeno Pro-
svetno cesto na Koroški Beli. 
Dela so potekala od septem-
bra do decembra lani, v sklo-
pu projekta so zgradili kana-
lizacijo in obnovili vodovod, 
uredili javno razsvetljavo in 
obnovili cesto. Dela so stala 
147 tisoč evrov in jih je fi-
nancirala Občina Jesenice iz 
proračuna. Zbrane sta nago-
vorila jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger in 

predsednica Krajevne sku-
pnosti Slovenski Javornik - 
Koroška Bela Maja Otovič, 
za glasbeni vložek pa sta po-
skrbeli učenki Glasbene šole 
Jesenice. Župan Tomaž 
Tom Mencinger je poudaril, 
da je prenova ceste po-
membna pridobitev tako za 
krajevno skupnost kot za ce-
lotno občino. Temu je pritr-
dila predsednica Krajevne 
skupnosti Slovenski Javor-
nik - Koroška Bela Maja Oto-
vič. »Zahtev in pobud kraja-
nov je izredno veliko, zato 
smo veseli, ko lahko kakšno 
uresničimo,« je dejala.

Obnovljena Prosvetna cesta

Cesto sta odprla župan Tomaž Tom Mencinger in 
predsednica KS Maja Otovič.

V Centru II na Jesenicah, 
poleg knjigarne DZS, je ne-
davno vrata odprla družini 
prijazna komisijska proda-
jalna Zavoda Vilinček. Na 
okrog tristo kvadratnih me-
trih ponujajo najrazličnejše 
izdelke, od oblačil, in sicer 
tako novih kot rabljenih za 
otroke in odrasle, do opreme 
za dojenčke, športne opre-
me, bele tehnike, opreme za 
dom in gospodinjstvo, igrač, 
knjig, televizorjev in celo po-
hištva. Zavod Vilinček je bil 
ustanovljen z namenom, da 
s cenovno ugodno ponudbo 
pomaga družinam in posa-
meznikom lažje premagova-
ti tegobe, ki jih prinaša ži-
vljenje. Dejavnost zavoda se 
je zdaj razširila v komisijsko 
prodajalno, v katero ljudje 
lahko prinesejo rabljene 
predmete in zanje, ko jih 
prodajo, dobijo plačilo, prav 
tako pa posamezniki lahko 
prinesejo predmete, ki jih ne 
potrebujejo več in jih zavodu 

podarijo. Po besedah vodje 
trgovine Romane je pri njih 
za zelo nizko ceno mogoče 
kupiti različne predmete, 
zlasti veliko je zanimanja za 
otroško opremo, kolesa, 
športne rekvizite, knjige, iz-
delke bele tehnike in pohi-
štva vseh vrst ... V prodajalni 
je mogoče najti celo umetni-
ška dela, darila ter ročna dela 
okoliških umetnikov, zato ni 
čudno, da so med strankami 
tudi tujci. 
Delavce zavoda pogosto po-
kličejo na pomoč, ko se za-
radi prodaje ali obnove la-
stniki nepremičnin odločijo 
le-to izprazniti, pa ne bi radi 
zavrgli še uporabnih stvari. 
Tako se še uporabni pred-
meti vrnejo nazaj v uporabo. 
Po Romaninih besedah veli-
ko stvari tudi podarijo druži-
nam ali posameznikom. 
Poleg tega pa s svojim kom-
bijem omogočajo tudi pre-
voze do letališča ali kam 
drugam. 

Zavod Vilinček  
v Centru II
V komisijski prodajalni ponujajo najrazličnejše 
izdelke: oblačila, opremo za dojenčke, športno 
opremo, belo tehniko, pohištvo ...

Družini prijazna komisijska prodajalna Zavoda Vilinček se 
nahaja v Centru II.

Občina Jesenice se je odločila dodatno urediti lani odprto 
otroško igrišče na Koroški Beli, ki so ga odprli v sodelovanju 
s Športno unijo Slovenije, donatorji igral ter krajani. Igrišču 
so dodali nove gumijaste podloge, dodatne klopi, pohodne 
plošče, zasejali pa so tudi travo. Da bi preprečili vandali-
zem, je igrišče po novem ograjeno in bo v času med 20. uro 
zvečer in 8. uro zjutraj zaklenjeno. Občina je za dodatna 
dela namenila osem tisoč evrov. Ker ima vsako igrišče v 
občini tudi ime, so se odločili, da bo to na Koroški Beli no-
silo ime Otroško igrišče Blanka. Kot so povedali na Občini 
Jesenice, igrišče zaradi zatravitve trenutno ni v uporabi, 
otroci pa ga bodo lahko začeli uporabljati maja.

Nova oprema in ime otroškega igrišča

Igrišče zaradi zatravitve trenutno ni v uporabi, otroci pa ga 
bodo lahko začeli uporabljati maja. / Foto: Občina Jesenice
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Urša Peternel

Od kod ideja za oblikovanje 
simfoničnega orkestra?
"Simfonični orkester je naj
bolj popoln in žlahten orga
nizem inštrumentov, ki jih 
učimo na glasbenih šolah. 
Od tod tudi ideja, ali bolje, 
skomina po tem, da bi že v 
osnovni glasbeni šoli dose
gli tak nivo, da bi lahko iz 
učencev, ki smo jih usposo
bili za igranje inštrumentov, 
sestavili tako zahtevno in 
kompleksno skupino glas
benikov, kot je simfonični 
orkester. Seveda je to vizijo 
najbolj skrbno in tehtno 
gojila ravnateljica naše šole 
Martina Valant, ki ima tudi 
kompetence zapeljati šolan
je na pot, ki nas tudi dejan
sko lahko pripelje do živega 
zvena simfonične glasbe."

Zasedba je številna, koliko 
članov sodeluje v orkestru, 
koliko je star najstarejši in 
koliko najmlajši?
"Nazadnje nas je stalo na 
odru 54. Najstarejši član 
ima 63 let, to je bivši učitelj 
trobente na šoli Franci Ric
hter, najmlajši član pa je 
desetletni učenec violonče
la Tezej Križanič Žorž. Pre

cej je mladincev, ki so že 
zaključili šolanje pri nas in 
so študentje, pa zaposleni, 
tudi dijaki. Želijo ohranjati 
stik z instrumentom, ki so 
mu žrtvovali veliko ur vad
be skozi vso osnovno šolo 
ali še dlje. V domačem oko
lju je to še posebej dragoce
no, saj se tako zgodi, da 
učenec in učitelj sedita za 
istim pultom in vlečeta lok, 
prebirata note in na odru 
predstavljata idealno med
generacijsko povezavo, ki jo 
glasba premore. Najbolj 
smo veseli, ko pride k nam 
gospod z violino v roki in 
pove, da se je pred recimo 
dvajsetimi leti na šoli učil 
violine, sedaj ima pa pri nas 
vpisano hčerko na klavir, 
zato zbere pogum in vsak 
petek s svojo violino obuja 
in nadgrajuje svoje znanje 
na inštrumentu, ki mu je 
posvetil svojo mladost. Tak 
je recimo gospod Domen 
Stegnar. Povabili pa smo 
tudi vse tiste, ki so drugod 
po Sloveniji pridobili osno
vno glasbeno izobrazbo, si 
pa želijo še igrati violino, 
klarinet, fagot ..., in se pri
peljejo na vaje iz Bohinja, 
Kranja, Ljubljane, Begunj, 
Mojstrane ..."

Kako potekajo vaje, verjetno 
je kar težko zbrati tako veli-
ko zasedbo skupaj?
"Redne vaje imamo ob pet
kih zvečer v prostorih Glas
bene šole Jesenice. Tam se 
redno srečuje srce orkestra: 
godalci. Z njimi je seveda 
največ rednega drila. Pihalce, 
trobilce, tolkalce in ostale 
soliste pokličemo in povabi
mo glede na program, ki ga 
imamo v načrtu. Partiture 
nam narekujejo nabor glas
benikov, ki jih moramo 
angažirati za določen pro
gram. Ja, pravzaprav je zbrati 
skupaj na vajah in koncertih 
tako veliko zasedbo že pol 
uspeha. Pa tudi pol živcev 
gre dirigentu že v tej prvi 
fazi. Potem, ko vsi sedijo na 
svojih pozicijah, je pravzap
rav samo še prijetno, saj so 
člani praviloma dobro pri
pravljeni. Meni kot dirigentu 

pa je jasno, da igrajo za spro
stitev in bogatijo s tem sebe 
in svoje okolje, tako da previ
dno izbiram material in poti 
do boljše izvedbe, saj nismo 
profesionalci, ampak ljubite
lji simfonične glasbe."

Kakšen je repertoar?
"Repertoar izbiram na osno
vi svojih izkušenj v simfoni
čnih zasedbah. Vrsto let sem 
bila sama zaposlena v simfo
ničnem orkestru, tako da 
dobro poznam moč glasbe
ne literature, njen učinek na 
publiko in izvajalce. Potem 
je tukaj seveda težavnostna 
stopnja, pa priložnost, ki 
potegne za seboj določen 
izbor programa. Načeloma 
pa je zakladnica literature za 
simfonične zasedbe eden 
veličastnejših monumentov 
glasbene umetnosti in če si 
kolikor toliko seznanjen s 
tem in se ti dobro poklopijo 
pogoji in tematike koncer
tov, člani z vaje domov kar 
odžvižgajo! Seveda pri izbo
ru igra vlogo tudi dirigentov 
osebni okus. Sama imam 
rada, da je program dobro 
uravnotežena mešanica 
glasbene estetike, kulturne
ga presežka nekega okolja in 
da se kot tak izvede na čim 
bolj strokoven način. V pri
hodnje se bomo zagotovo 
lotili predstavitve svojih mla
dih glasbenikov, ki trenutno 
študirajo, in jim bomo 
ponudili izvedbo kakšnega 
solističnega dela ob sprem
ljavi simfoničnega orkestra."

Žlahten organizem 
instrumentov
Jesenice so dobile simfonični orkester. V njem sodeluje več kot petdeset glasbenikov, najmlajši ima 
deset let, najstarejši 63. Orkester vodi profesorica na Glasbeni šoli Jesenice Natalija Šimunović, ki je 
podrobneje predstavila orkester, ki je po njenem "najbolj popoln in žlahten organizem inštrumentov", 
ki jih učijo na glasbeni šoli.

Orkester je nazadnje nastopil na slovesnosti ob občinskem prazniku, trenutno pa se pripravlja na koncert orkestrov 
Glasbene šole Jesenice, ki bo predvidoma v začetku junija v Kolpernu. / Foto: Gorazd Kavčič

Natalija Šimunović

Pia Kokelj

V galeriji Kosove graščine so 
odprli razstavo kiparja Dra
gutina Bartolića. Zbrana so 
njegova dela iz zadnjih petih 
let, na ogled pa bodo vse do 
10. maja. Bartolić je željo po 
kiparjenju začutil že v sred

nji šoli in jo v sebi nosil vse 
do današnjih let. Danes mu 
delo z lesom predstavlja 
sprostitev, odmik od stresa, 
trenutek zase. Nekdanjemu 
profesorju športne vzgoje, 
rojenemu na Hrvaškem, je 
oblikovanje lesenih skulptur 
plemenito in zapolnjujoče 
delo. Skozi dolga leta kipar
jenja je izoblikoval občutek 
za figuraliko in jo prenesel v 
svoje delo, zato lahko na raz

stavi občudujete predvsem 
upodobitve športnikov v 
gibanju, akte in portrete 
domačih in tujih znanih ose
bnosti. Gledalcu razkriva 
gibe in mišice, ki jih je moral 
poznati kot športnik oziroma 
profesor športne vzgoje. Več 
let je živel v Pulju, leta 2001 

pa se je po upokojitvi preselil 
na Jesenice, kjer še naprej 
ustvarja svojo kiparsko zbir
ko. Z upodobitvijo železarja 
(plavžarja) in športnega asa 
Anžeta Kopitarja se je tako 
poklonil tudi samemu mes
tu. Je član društva Dolinskih 
likovnikov – DOLIK Jeseni
ce, sodeloval je tudi na več 
skupinskih razstavah, posa
mično pa je to njegova peta 
razstava. 

Ujeti trenutek
V Kosovi graščini so na ogled lesene skulpture 
Dragutina Bartolića.

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufarja 
so pripravili novo predstavo, 
tokrat v izvedbi Mladinske 
skupine VI2 in v režiji Vida 
Klemenca. Njen naslov je 
Hamlet v pikantni omaki, 
avtor je italijanski dramatik 
Aldo Nikolaj, igrajo pa Gaš
per Stojc, Manca Kobentar, 
Manca Ropret, Amila Pau
nović, Gašper Pogačnik, 
Manca Golja, Zala Konda, 
Armin Čulić, Philip Sodja in 
Rožle Cuznar.
"Zgodba se vrti okoli najbolj 
znanega dela Williama Sha
kespeara Hamlet, toda ali 
smo res prepričani, da so 
Hamletovo tragedijo povzro
čile višje sile? Morda pa raz
log te tragedije tiči v grajski 
kuhinji?" je o vsebini kome
dije, ki na trenutke zaide v 
črno komedijo, dejal režiser 
Vid Klemenc. "Ker sem še 
relativno na začetku ustvar
janja kot režiser, je v samem 
konceptu predstava relativ
no klasična. Se pravi nič 
krvi, urina in golote. Celotna 
mladinska skupina VI2 je 

sestavljena iz izredno talen
tiranih mladih ljudi, ki kipi
jo od želje in ljubezni do 
ustvarjanja na odrskih des
kah. Študij smo začeli v 
začetku februarja in se trudi
li, da smo imeli vsaj dve vaji 
na teden. Na tem mestu 
moram pohvaliti celotno 
skupino, kajti na vaje so pri
hajali redno in pripravljeni, 
kljub vsem drugim obvezno
stim. Predvsem pa sem izre
dno ponosen na vse, kajti 
nivo njihovega igralskega 
artizma, v tej zelo zahtevni 
burleski, krepko presega 
tako imenovano ljubiteljsko 
ustvarjanje," je zadovoljen 
režiser, ki je v režijske vode 
v jeseniškem gledališču 
tokrat vstopil tretjič, nazad
nje je režiral predstavo Samo 
biti, ki so jo prav tako upri
zorili "mladinci", začel pa je 
tudi že pripravljati odraslo 
predstavo Peepshow, katere 
premiera bo jeseni.
Hamlet v pikantni omaki bo 
ponovno uprizorjen 6. maja 
v okviru abonmaja Gledališ
ča Toneta Čufarja in za 
izven. 

Hamlet v pikantni 
omaki
Mladinska skupina VI2 Gledališča Toneta Čufarja 
je na oder postavila Hamleta v pikantni omaki.

Najstarejši član ima 63 let, to je nekdanji učitelj 
trobente na šoli Franci Richter, najmlajši član 
pa je desetletni učenec violončela Tezej Križanič 
Žorž.
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Matjaž Klemenc

V finalu državnega prven-
stva ste v zmagah že vodili z 
2 : 1. Na koncu je vseeno na-
slov pripadel Olimpiji. Je 
bilo razočaranje veliko?
"Pred finalom smo vsi ve-
deli, da bo težko. Po vod-
stvu z 2 : 1 v zmagah v našo 
korist so apetiti zelo nara-
sli. Na četrti tekmi je bila 
dvorana polna in vse je bilo 
pripravljeno na novi naslov 
prvaka. Žal je po vodstvu 
Olimpije z 2 : 0 naša igra 
povsem razpadla."
 
Ta tekma je bila zelo podob-
na finalu pokala. Takrat ste 
izgubili s 4 : 0, a rezultat 
glede na prikazano na igri-
šču niti približno ni bil rea-
len.
"Bi bila kar prava primerja-
va. Na obeh tekmah se je 
pokazalo, da si pripravimo 
priložnosti, a žal nam gola 
ne uspe doseči. Naša neu-
činkovitost je, če gledam v 
celoti, tehtnico prevesila na 
stran Olimpije. Tu bi dodal 
še slabo igro, ko smo imeli 
v polju igralca ali dva več. 
Podoben problem smo 
imeli že v INL."

Kar se tiče finala, ne smemo 
pozabiti gledalcev.
"Gledalci so me tokrat res 
zelo pozitivno presenetili. 
Veliko jih je bilo že v Tivoli-
ju, glede Podmežakle pa res 
lahko govorim s samimi su-
perlativi. Prav zaradi naših 
navijačev mi je najbolj žal, 
da smo izpustili prednost v 
zmagah z 2 : 1."

Letos ste igrali na štirih fron-
tah. Če potegnete črto, ste 
verjetno pričakovali kaj več.
"Državnega prvenstva in po-
kala sem se že dotaknil. V 
celinskem pokalu sem pri 
sebi pričakoval, da se bomo 
prebili skozi prvi krog. Jaca 
se je pokazala za neugodno 
ekipo. Domači Miskolc in 
predvsem Riga pa sta bila 
kar na nivoju. V INL smo 
naleteli na Lustenau, našo 
"rak rano". Ekipo, ki je nika-
kor ne moremo premagati, 
in enako se nam je zgodilo v 
polfinalu."
 
Lansko leto ste imeli tri tre-
nerje, letos enega. Kako so 
se vas dotaknile lanske spre-
membe trenerjev?
"Menjava trenerja po mo-
jem ne sme prinesti nekih 
posebnih posledic. Res je, 
da vsak trener prinese dolo-
čeno novost, a na to se je 
treba navaditi. Vseeno sem 
sam zagovornik, da trener 
vodi ekipo od začetka do 
konca sezone in takrat naj 
se naredi končna ocena."

Kdaj ste se prvič srečali s ho-
kejem?
"Začel sem pri štirih letih, v 
Kranju. Bilo je obdobje, ko 
sem naenkrat treniral hokej, 
nogomet in tenis. Hokej je 
prišel na prvo mesto nekje 
pri šestih, sedmih letih, ko 
sem šel iz Kranja na Jeseni-
ce. Najbolj mi je bil zanimiv 
zaradi opreme. Pri šestnaj-
stih letih sem šel za leto dni 
v Ameriko. Kasneje sem bil 
v tujini še na Danskem in 
na Hrvaškem. Povsod se ne-

kaj naučiš, dobiš določene 
izkušnje. Najbolje sem se 
počutil na Danskem, pri eki-
pi Odense."
 
Kakšne so vaše reprezen-
tančne izkušnje?
"Pri mladih selekcijah sem 
bil vseskozi zraven. Ti repre-
zentančni turnirji imajo 
svoj čar, saj odloča vsaka 
tekma. Popravnih izpitov 
praktično ni. V članski re-
prezentanci sem igral dva-
krat, na turnirju na Polj-
skem in Madžarskem."
 
Sami ste že okusili ligo 
EBEL. So Jesenice po vašem 
mnenju že pripravljene za 
ta korak?
"S kakšno okrepitvijo mi-
slim, da bi šlo. Kar se tiče 

financ, bi težko odgovoril. 
Moje mnenje je, da poskusi-
ti na silo ne bi imelo smisla. 
Bolje, da potem ostanemo v 
INL. INL sploh ni slaba. 
Marsikdaj se prebere o tej 
ligi tudi kaj ponižujočega, s 
tem da določene osebe niso 
videle niti ene tekme v tem 
tekmovanju. Vsaka avstrij-
ska ekipa ima nekaj odlič-
nih, izkušenih hokejistov. 
Nisem prepričan, da bi bila 
Olimpija v tej ligi prvak." 

Se po končani igralski karie-
ri še vidite v hokeju?
"Doma imamo restavracijo, 
ki naj bi jo prevzel. Po drugi 
strani me vleče, da bi se iz-
šolal za trenerja. Težko si 
predstavljam svojo priho-
dnost brez športa."

INL sploh ni slaba
27-letni Sašo Rajsar, hokejist članske ekipe SIJ Acroni Jesenice, je bil eden glavnih igralcev v ekipi, ki 
jo je v letošnji sezoni vodil Dejan Varl.

Sašo Rajser

Matjaž Klemenc

S peto tekmo v Tivoliju se je 
končala letošnja sezona za 
člansko hokejsko ekipo SIJ 
Acroni Jesenice. Po finalu 
lahko potegnemo črto čez se-
zono in jo ocenimo za soli-
dno. Visoka ocena ne more 
biti, saj na štirih frontah, na 
katerih so nastopili, nikjer 
niso prišli čisto na vrh. Zelo 
blizu vrha so bili v državnem 
prvenstvu. V finalu so v zma-
gah že vodili z 2:1, imeli »za-
ključni pak« v domači dvora-
ni, a vse skupaj žal ni bilo 
dovolj. Olimpija je dobila če-
trto in peto tekmo, na Jeseni-
cah s 3:0 in doma z 2:0 (oba 
zadnja gola so dosegli v pra-
zno mrežo) in naslov spet vr-
nili v Ljubljano. Vrnimo se 
korak nazaj, na polfinale s 
Celjem. Po porazu doma z 
0:3, so bili v Celju blizu izpa-
du, a so se na koncu rešili v 

podaljšku. V tem primeru bi 
bila sezona zelo slaba. V fina-
lu so potem pokazali, da zna-
jo igrati, in se srčno boriti za 
jeseniške barve. V finalnih 
tekmah jim je manjkala le 
učinkovitost – "rak rana", ki 
se je vlekla praktično čez celo-
tno sezono. Prva fronta, ki so 
jo zaključili, je bil Celinski 
pokal. Želja je bila uvrstitev 
na zaključni turnir, a jim je 
spodrsnilo že na prvi stopnič-
ki. Za uvod so odpravili špan-
sko Jaco s 3:1. Domači Mi-
školc (3:4) in latvijska Riga 
(1:4) sta bili previsoki oviri. V 
finale Slovenskega pokala, 
premiernega, odkar obstaja 
samostojna Slovenija, so se s 
tesno zmago z 2:1 v gosteh 
prebili preko Celja. Finale so 
izgubili z 0:4 v domači dvora-
ni proti Olimpiji. Rezultat 
malce vara, saj so bili Jeseni-
čani enakovredni, na trenut-
ke celo boljši tekmec. Za Jese-

ničani je že tretja sezona v 
INL. Dosedanjima četrtfinalu 
(poraz z Gardeno) in polfina-
lu (poraz s Feldkirchnom) so 
dodali še eno polfinale. Redni 
del letošnje sezone so končali 
na tretjem mestu. Zabeležili 
so osemnajst zmag, devet po-
razov, dve zmagi po kazen-

skih strelih, dve zmagi po 
podaljšku in poraz po kazen-
skih strelih. V izločilnih bojih 
so si za tekmeca zbrali Kitz-
bühel in ga v šestih tekmah 
izločili s 4:2 v zmagah. V pol-
finalu jim je na nasprotni 
strani stal Lustenau, ekipa, ki 
je niso še niti enkrat pomaga-

Drago prodali svojo kožo
Jeseniški hokejisti so v letošnji sezoni nastopili na štirih frontah, a žal v nobeni niso prišli na vrh.

Judouisti Partizan Jesenice so se v Italiji, v organizaciji Judo-
kay Gemona, udeležili turnirja. Tekmovalo je osemdeset ju-
doistov iz Avstrije, Italije in Slovenije. Poglejmo, komu od 
naših se je uspelo uvrstiti na stopničke: prvo mesto: Denis 
Mušič, Ažbe Razingar, Žan Lović, Maja Erjavec, Luka Petko-
vič, Nejc Jelovčan, Aaron Smolnikar, Aleksandar Malin, 
Anže Lah; drugo mesto: David Zlatanov, Anastasia Ryzhe-
nok, Luka Jeretič, Adel Džombić, Nik Kramar, Sara Kuralt, 
Aleks Zlatanov, Žan Plemelj, Žiga Razingar, Miha Erjavec, 
Luka Klukovič, Ana Erjavec; tretje mesto: Alan Kičin, Bori-
slav Radumilo, Matija Klinar, Maks Struna, Lana Maher, 
Nejc Maher, Jan Peternel Krištof, Manca Klinar. Ekipno so 
osvojili prvo mesto.

Judo turnir v Italiji

Tekmovalci Karate kluba MI-KI so sodelovali na turnirju Ki-
mon Open v Ljubljani. Skupno so nastopili 203 tekmovalci iz 
devetnajstih klubov. Uvrstitve Jeseničanov na stopničke so 
bile sledeče. Prvo mesto: Nika Rupnik, Sara Ravnik, Karin 
Pazlar – kata ekipno, Almin Kapić, Enej Otovič, Tian Hrkić – 
kata ekipno, Denis Čatak – kata, prosta borba, Matic Panjtar-
-enokoračni boj, polprosti boj, Nina Rupnik-prosta borba, 
Enej Otovič-enokoračni boj, Karin Pazlar – enokoračni boj. 
Drugo mesto: Karin Pazlar – kata, polprosti boj, Nives Čatak 
– enokoračni boj, Tian Hrkić – enokoračni boj, Danaja Podli-
pnik – polprosti boj, Sara Ravnik – prosta borba. Tretje me-
sto: Ina Zorc – kata, Matic Panjtar – kata, Enej Otovič – kata 
ter Danaja Podlipnik in Neva Ristić, obe enokoračni boj.

Karateisti v Ljubljani

Jeseniški košarkarji nadaljujejo odlične igre v 3. Slovenski 
ligi, v ligi za razvrstitev od 7. do 12. mesta. Po porazu v Tol-
minu so zabeležili dve novi zmagi. V 7. kolu so po izenačeni 
igri v gosteh premagali Koper z rezultatom 59:58. Lažje delo 
so imeli v domači tekmi z Globusom, ki so jo dobili z rezul-
tatom 85:63. Ligo so zaključili na sedmem mestu.

Končno sedmo mesto

Jeseniški nogometaši so presenetili v Ivančni Gorici, pri eki-
pi, ki se bori za drugo ligo, saj jim je uspelo osvojiti točko. 
Tekma se je končala z 0:0. Slabše so odigrali domači tekmi, 
saj so obe izgubili: z ekipo Jezero Medvode z 1:2 (Huseinba-
šić) in Rudar Trbovlje z 2:3 (Bučić, Huseinbašić). Na vrhu 
lestvice sta Ivančna Gorica in Ilirija s 43 točkami. Jeseničani 
so dvanajsti z 19 točkami.

Doma ni šlo

Začel se je spomladanski del v prstometni ligi. Jeseničani so 
ga odprli z zmago. S 4:2 so bili boljši od Struževskih kore-
nin. Na vrhu lestvice so Talenti Kamna Gorica z 11 točkami. 
Jeseničani so na drugem mestu z 10 točkami, kolikor jih ima 
tudi Senica.

Z zmago v spomladanski del

li. Zgodba se je nadaljevala še 
s tremi zmagami Lustenaua. 
V letošnji sezoni so imeli va-
rovanci trenerja Dejana Varla 
kar nekaj težav s poškodba-
mi, ob tem pa je bilo med se-
zono tudi nekaj odhodov. V 
lanski sezoni je bil edini tujec 
v rdečem dresu finski vratar 
Aleksis Ahlqvist. Letos sta 
bila tujca dva, oba napadalca: 
Kanadčan Shane Heffernan 
in Litvanec Aivaras Bendžius. 
Ne smemo pozabiti gledal-
cev, še posebej za obe finalni 
tekmi državnega prvenstva, 
ko so dodobra napolnili Pod-

mežaklo. Po drugi strani pa 
se je treba vprašati, zakaj jih 
je veliko manj na tekmah 
INL. Vse preveč se v nič daje 
liga INL in mirne duše lahko 
napišem, da liga niti pribli-
žno ni slaba.
Za konec, ko tole pišemo, ni 
še nič točno dorečeno. Jese-
ničani si zaslužijo EBEL, a 
ne za vsako ceno. INL je še 
vedno boljša opcija kot tisto 
obdobje, ko je bila članska 
ekipa skrpana z igralci, ki so 
bili že v hokejskem pokoju, 
igranje izven Slovenije pa 
pobožna želja.
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Razpis

Jeseniške novice, petek, 29. aprila 2016

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spod-
bud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izra-
bo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju 
Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) Občina Jesenice 
objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom 
za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov 
energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice 

1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud 

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 
6, 4270 Jesenice, tel. 04 5869-246, faks 04 5869-213, elektron-
ska pošta obcina.jesenice@jesenice.si .

2. Predmet javnega razpisa

Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud inves-
ticijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnov-
ljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jese-
nice do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli 
naslednje investicijske ukrepe:
A.  toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) 

oziroma toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje), 
B. toplotno izolacijo in obnovo fasade, 
C. toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
D.  zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in bal-

konska vrata, 
E.  prehod na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko 

ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje)
F. vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
G. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
H.  vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali 

pelete  za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
I.  sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto 

v obstoječih večstanovanjskih stavbah, 
J.  vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanj-

skih stavbah,
K.  hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoje-

čih večstanovanjskih stavbah.

3. Pogoji

Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je:
  lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe 

investicijskega ukrepa;
  najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno 

dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ozi-
roma pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicij-
skega ukrepa določenega v 2. točki tega razpisa.

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastni-
ki oziroma najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za 
dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji.

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izve-
den investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prosto-
rov, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. 
Del stavbe predstavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in 
drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso pred-
met pridobitve finančne spodbude.

Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziroma njen 
zakoniti zastopnik ali skrbnik. Nadalje vlogo lahko vloži tudi 
oseba (vlagatelj), ki ima pisno pooblastilo upravičenca, ali 
upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki.

Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali 
več investicijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na obmo-
čju občine Jesenice. 

Upravičenec je upravičen do finančne spodbude samo, če je 
posamezni investicijski ukrep izvedel izključno za celoten 
objekt. Izjema sta:

  investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohiš-
tva, ki se lahko izvede v več fazah, s tem da morajo biti ob 
prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega 
ukrepa in 

  investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade v 
večstanovanjski stavbi, ki se lahko izvede v več fazah, s tem 
da morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze 
investicijskega ukrepa.

Upravičenec je upravičen do finančne spodbude za investicij-
ski ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za cen-
tralno ogrevanje na lesno biomaso, če je bil ukrep izveden v 
naseljih: Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina 
pod Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna 
oziroma v naseljih, kjer ni možnosti priklopa na plinovodno 

omrežje ali na daljinsko ogrevanje. Kot dokazilo o nemožnosti 
priklopa na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogre-
vanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje) se šteje izjava 
sistemskega operaterja te gospodarske javne službe (plinovo-
dno omrežje - Jeko-in, d.o.o.; daljinsko ogrevanje Enos-OTE, 
d.o.o.).

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukre-
pe, izvedene v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, kar se 
dokazuje z računom za izvedbo investicijskega ukrepa (na 
računu mora biti obvezno točno navedeno, kdaj in kje je bila 
storitev opravljena/izvedena).

Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih 
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije 
in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na obmo-
čju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).

Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Šte-
je se, da je vloga popolna, v kolikor je obrazec vloga pravilno 
izpolnjen in so predložena vsa zahtevana dokazila.  

Če je vloga nepopolna, pristojni organ od upravičenca zahteva 
dopolnitev vloge v 15 dneh od prejema poziva za dopolnitev 
vloge. V kolikor upravičenec vloge  ne dopolni v roku, jo organ 
s sklepom zavrže. 

Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo 
dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki so podrobneje dolo-
čeni v Navodilu za izpolnitev vloge in določitev tehničnih kri-
terijev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa.

Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali 
vlagateljem ne vrača.

Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o 
dodelitvi finančne spodbude zahteva dodatno dokumentaci-
jo, iz katere je razvidno, ali so doseženi tehnični kriteriji za 
posamezni investicijski ukrep, ki so določeni v Navodilu za 
izpolnitev vloge in določitvi tehničnih kriterijev. Stroški prido-
bitve te dokumentacije bremenijo upravičenca. 

Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o 
dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih inves-
ticijskih ukrepov pri upravičencu.  V kolikor pristojni organ 
ugotovi nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne 
spodbude.

Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ 
občinske uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z 
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča 
župan. Odločitev župana je dokončna.

4. Višina spodbude:

Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:

a)  za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe, toplotno 
izolacija stropa ali poda kleti:

	  5 €/m².

b) za toplotno izolacijo in obnovo fasade:
	  5 €/m² ,
	   dodatna sredstva za objekte nad 8 stanovanj, in sicer za 

obnovo celotne fasade 60 €/stanovanje, za obnovo ½ 
fasade 30 €/stanovanje, za obnovo ¼ fasade 15 €/sta-
novanje (pri obnovi dela fasade mora biti vsaka faza 
tehnološko zaključena celota).

c)  za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in bal-
konska vrata:

	  25 €/m² oken in balkonskih vrat

d) za prehod na plinovodno omrežje:
	   100 €/priključek (kot priključek se upošteva požarna 

pipa; za večstanovanjski objekt se šteje 1 priključek za 
celotni objekt)

  Za prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava 
toplotne postaje):

	   1,5 € na kW obračunske moči toplotne postaje za ogre-
vanje ali za pripravo sanitarne tople vode (STV), vendar 
največ 1.000 € na celoten večstanovanjski objekt, ozi-
roma 200 € na večstanovanjski objekt z do vključno 3 
stanovanja, za 4 ali več stanovanj pa max 1.000 €.

e) za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode:
	  200 €/toplotno črpalko.

f ) za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode:
	   125 €/m² vgrajenih sprejemnikov sončne energije ozi-

roma max 1.000 € za celotni sistem.

g)  za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance 
ali pelete  za centralno ogrevanje na lesno biomaso

	   40 % cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika 
toplote, vendar največ 1.100 € za celotni sistem.

h)  za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za 
toploto: 

	   celotna finančna spodbuda se določi na osnovi vred-
nosti 8 € za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo. Ne glede 
na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 20 
% vrednosti, izkazane z računi.

	   v primeru razdeljevanja z merilniki toplote največ 40 € 
na stanovanje (npr. kalorimetri)

i) za vgradnjo termostatskih ventilov: 
	   za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti 15 € na 

ogrevalo, vendar ne več kot 20 % vrednosti, izkazane z 
računi o izvedbi.

j) za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema: 
	    celotna finančna spodbuda se dodeli na osnovi vred-

nosti za 1 € na ogrevalo in 5 € na dvižni vod ogrevalne-
ga sistema, vendar ne več kot 20 % računa za izdelavo 
projektne dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev 

Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na 
podprogramu 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije, proračunski postavki 9010 Energetska sanacija Prora-
čuna občine Jesenice za leto 2016 namenjena sredstva v višini 
50.000 € (petdeset tisoč evrov). V kolikor skupna višina vlože-
nih zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedene 
investicijske ukrepe preseže za ta namen zagotovljena prora-
čunska sredstva, se sredstva upravičencem dodeljujejo pro-
porcionalno znižano.

6. Rok za predložitev vloge

Rok za predložitev vlog je od 3. 5. 2016 do vključno 27. 5. 
2016. 

Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo v 
času od 3. 5. 2016 do vključno 30. 5. 2016 na Občini Jesenice, 
in sicer v Sprejemno-informativni pisarni v času uradnih ur – 
osebno, ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, 
Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 
s pripisom Energetska sanacija 2016.

Vse nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s 
sklepom zavržene.
 
7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo od 29. 4. 
2016 do poteka razpisnega roka na Občini Jesenice, v Sprejem-
no - informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v 
času uradnih ur ali na spletni strani Občine Jesenice,   
http://www.jesenice.si.
 
8. Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
pokličete na  04 5869-246, in sicer v času uradnih ur od dne-
va objave javnega razpisa do vključno 30. 5. 2016.

Za dodatne informacije (zapisnik energetsko svetovalne 
pisarne) sta vam na voljo tudi energetska svetovalca g. Andrej 
Svetina in g. Jožef Pogačnik – ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 
3b, 4270 Jesenice,   04 5863-987, elektronski naslov: 
ensvet@telesat.si .

OPOMBA: V Javnem razpisu za dodelitev finančnih spodbud 
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za območju Občine 
Jesenice bodo v letu 2017 izhodišča za merila zahteve EKO 
SKLADA za leto 2016.

OBVESTILO: Občina Jesenice že vrsto let zapored (od leta 
2005) v proračunu zagotavlja nepovratna sredstva za dodelje-
vanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovi-
to rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospo-
dinjstvih na območju občine Jesenice. Za izvedbo navedene-
ga projekta je bilo do sedaj namenjenih 1.362.923,80 € prora-
čunskih sredstev. Ocenjujemo, da je bila v tem času večina 
stavb, ki so v lasti fizičnih oseb, energetsko saniranih ter da je 
s tem navedeni projekt dosegel svoj namen, zato v letu 2017 
načrtujemo zaključek tega projekta. Na podlagi navedenega 
javnost obveščamo, da se projekt dodeljevanja finančnih 
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo ener-
gije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih 
na območju Občine Jesenice z letom 2017 zaključuje. 
Občina Jesenice bo predvidoma še v letu 2017 objavila 
javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim 
ukrepom, in sicer za ukrepe, izvedene v letu 2016.

Številka: 360-1/2016
Datum: 29. 4. 2016

 Tomaž Tom Mencinger
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TRAFIKA 
 velik asortiman  
izdelkov

TRGOVINA 
otroški dodatki  
in darila priznane  
in kvalitetne  
blagovne znamke 
Stephen Joseph,  
unikatna oblačila 
internetna trgovina:  
www.stephenjoseph.si

sončna očala

Delovni čas:
pon-petek: 8-18
sobota: 8-13

Cesta maršala Tita 47 
Jesenice
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Urša Peternel

"Dan zdravja smo organizi-
rali z namenom, da gremo 
med ljudi, da stopimo ven iz 
zdravstvenega doma in po-
nudimo občanom tiste pre-
ventivne dejavnosti, ki so 
jim na voljo brezplačno, v 
okviru obveznega zdravstve-
nega zavarovanja," je o na-
menu prvega dneva zdravja, 
ki je potekal 8. aprila v Kol-
pernu, dejala vodja Zdra-
vstveno vzgojnega centra 
Jesenice Ksenija Noč. Tako 
so se Jesenice ob svetovnem 
dnevu zdravja, ki ga obele-
žujemo 7. aprila, pridružile 
krajem, ki na podoben na-
čin predstavljajo delo zdra-
vstvenih delavcev in širijo 
preventivo že dalj časa. 
In kaj vse so ponujali – žal 
bolj redkoštevilnim – obi-
skovalcem? Lahko so se 
stehtali in dobili informacije 
o hranilnih potrebah in 
zdravi prehrani; merili so 
jim krvni sladkor in krvni 
tlak ter jim v primeru povi-
šanih vrednosti svetovali; z 

modelom debelega črevesja 
so predstavljali program 
presejanja in zgodnjega od-
krivanja predrakavih spre-
memb in raka na debelem 
črevesu in danki Svit; na 
modelih so prikazovali pra-
vilne načine samopregledo-
vanja dojk in mod; zoboz-
dravnica Maja Jan Čufer je 
svetovala o pomenu ustne 
higiene in zdravju zob; Le-
karna Plavž je predstavljala 
bio prehrano, Gorenjske le-
karne pa so sestavljale karti-
ce zdravil in obiskovalcem 
ponujale antistresni čaj. 
Obiskovalci so se lahko nau-
čili tudi uporabe zunanjega 
avtomatskega defibrilatorja 
in se seznanili s temeljnimi 
postopki oživljanja. Dijaki 
in študentje pa so na stojnici 
opozarjali na pomen kontra-
cepcije in zdrave spolnosti. 
Kot je dejala Ksenija Noč, so 
v sklopu dneva zdravja opra-
vili 120 meritev, želeli pa bi 
si, da bi Jeseničani še bolje 
izkoristili možnosti, ki jim 
jih ponujajo takšni dogodki. 
Priložnost za to bodo imeli 

spet naslednje leto aprila, 
saj naj bi jeseniški dan 
zdravja postal tradicionalen. 
Dan zdravja pa je obiskal 
tudi Aleksander Mežek, ki je 

preživel raka debelega čre-
vesja in je ambasador pro-
grama Svit. Navdušil je z iz-
vedbo legendarnih skladb 
Siva pot in Julija.

Jeseniški dan zdravja
V Kolpernu je potekal prvi dan zdravja, namenjen preventivi in promociji zdravega načina življenja.

Pobudnica dneva zdravja, vodja Zdravstveno vzgojnega 
centra Jesenice Ksenija Noč (tretja z leve) z dijaki in 
študenti / Foto: Jerca Kranjc, Živa Varl

Občina Jesenice je objavila Javni razpis o do-
delitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice 
za leto 2016. 

Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva jav-
nega razpisa, so:
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro-
izvodnjo;
Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih;
Ukrep št. 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih pre-
mij;
Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;

Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;
Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in uspo-
sabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji ter predelave in trženja;
Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednje-
šolskih kmetijskih in gozdarskih programih;
Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih 
združenj.

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na 
voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Ce-
sta železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletni 
strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. 

Rok za prijavo je 11. 5. 2016.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Obvestilo o Javnem razpisu o dodelitvi pomoči  
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva  

in podeželja v občini Jesenice za leto 2016
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Obveščamo vas, da je bil dne 21. 3. 2016 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju finančnih 
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016, 
kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podporne-
ga okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh 
fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih 
delovnih mest.

Razpisana višina sredstev: 110.000,00 €.

Letni nabor ukrepov:  
–  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejav-

nosti in razvoj,
–   Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlo-

vanja, 
–   Spodbujanje poslovne dejavnosti,  
–  Spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbuja-

nje promocijskih aktivnosti podjetij, 

–  Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih pro-
storov in obratov, 

–   Spodbujanje mentorstva,  
–   Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih zdru-

ženj, 
–  Spodbujanje sobodajalstva.

Dodatne informacije:  
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Aleksandra Orel 
(aleksandra.orel@jesenice.si),
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Eldina Cosatović (dina@
ragor.si).  

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, 
ki bo v torek, 10. 5. 2016, ob 10. uri v Konferenčni dvorani v Kol-
pernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice. Obvezne so 
prijave do 9. 5. 2016 na dina@ragor.si.

Rok za prijavo na javni razpis: torek, 26. 7. 2016

Obvestilo o objavi javnega razpisa
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, obvešča vse zain-
teresirane pravne in fizične osebe, da je v petek, 15. 4. 2016, na svoji 
spletni strani objavila Javni razpis za prodajo nepremičnin s parc. št. 
902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jeseni-
ce (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 – Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 
2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 Jesenice (ID 3538800) 
na območju občine Jesenice, z javnim zbiranjem ponudb.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentaci-
jo in oddane do vključno ponedeljka, 16. 5. 2016, osebno v spreje-
mno pisarno Občine Jesenice do 14. ure ali priporočeno po pošti do 
00.00 ure.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od petka, 15. 4. 
2016, naprej na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe 
in pojasnila k razpisni dokumentaciji na Občini Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, pri ge. Veri Djurić Droz-
dek, e-pošta: vera.djuric-drozdek@jesenice.si; tel.: 04/586 92 89.

Obvestilo o objavi javnega razpisa
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Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen 
Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jese-
nice za leto 2016. 

Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in turi-
stične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje 
krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s 
tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja 
turizma, ki so v javnem interesu.  
To so predvsem:
–  programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje razgle-

dišč, počivališč – klopi, mize, koši ipd.),
–   programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture 

(npr. turistične signalizacije, tematske, turističnih poti, planinske 
poti, sprehajalne poti ipd.),

–   programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v 
turistične namene,

–   trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja 
(npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sej-
mov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),

–   programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Jeseni-
ce,

–   programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega 
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,

–   izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne 
zasnove turističnih spominkov,

–  delovanje turističnih društev.

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 7.000,00 €. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki 
bo v sredo, 11. 5. 2016, ob 16. uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Ce-
sta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 10. 5. 2016 
na aleksandra.orel@jesenice.si.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 16. 5. 2016.

Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

Obvestilo o objavi javnega razpisa

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i



10

Mladi

Jeseniške novice, petek, 29. aprila 2016

VABI K VPISU
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, 

kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, 
kitara, harfa, citre, tolkala, trobenta, pozavna,  

rog, tuba, petje.

SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let

GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6  let 
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let

BALET – otroci, stari 9–11 let

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo  
v torek, 24. maja 2016, od 10.00 do 17.00  

v prostorih Glasbene šole Jesenice na  
Cesti Franceta Prešerna 48.

G
la

sb
en

a 
šo

la
 J

es
en

ic
e,

 C
es

ta
 F

ra
nc

et
a 

P
re

še
rn

a 
4

8
, J

es
en

ic
e

Urša Peternel

Noč z Andersenom je noč, 
ki jo otroci preživijo ob pre-
biranju knjig. V 2020 knjiž-
nicah in šolah po svetu je 
letos potekala v noči na prvo 
soboto v aprilu. Pridružili 
so se ji tudi učenci 2. c-raz-
reda Osnovne šole Toneta 
Čufarja z Jesenic z učiteljico 
Janko Bergel Pogačnik. 
"Že petič smo na šoli izvedli 
pravljično noč, vsako leto pa 
je nekoliko drugačna. Letoš-
nja je bila sploh nekaj pose-
bnega, saj je bila z nami ves 

čas zlata prinašalka, tačka 
pomagačka Honey. Pravljič-
ni večer se je začel ob sed-
mih zvečer. Prva delavnica 
je potekala v knjižnici. Knji-
žničarka Marija Burnik je 
mladim ljubiteljem Ander-
sena predvajala odlomke iz 
filma o njem. Ob tem so se 
naučili tudi nekaj novih 
angleških besed. Pravljico o 
Palčici jim je v knjižnici 
prebrala ravnateljica Branka 
Ščap. Pravljična delavnica s 
tačko Honey je bila letos 
posvečena Mali morski 
deklici. Letos namreč mine-

va 180 let, odkar jo je danski 
pravljičar napisal. Tudi 
Honey je na pravljični večer 
v nahrbtniku s seboj prine-
sla svojo ninico za spanje in 
knjigo za branje. Elena 
Vasilkova je z učenci izved-
la ustvarjalno delavnico. 
Naučila jih je, kako lahko 
barvamo s plastelinom. 
Pobarvali so morsko dekli-
co in njen rep so posuli z 
bleščicami. Svetil se je, kot 
bi bile na njem res prave 
luske. Izdelke so ponosno 
pokazali Honey ..." je pove-
dala Janka Bergel Pogačnik. 

Kmalu je napočil čas za 
spanje in noč je hitro mini-
la. Zjutraj so otroci igrali 
družabne igre in uredili 
razstavo likovnih in literar-
nih izdelkov. 
"Ali veste, kam bi poleteli 
učenci 2. c, če bi imeli 
Andersenov leteči kovček? 
Svoje, z domišljijo obarvane 
odgovore na to vprašanje in 
še mnoge druge čarobnosti, 
ki so nastale v projektnem 
tednu z Andersenom, so 
zjutraj pokazali svojim star-
šem," je še povedala učitelji-
ca.

Pravljični večer v šoli
Drugošolci na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so spet preživeli noč v šoli, ob branju knjig.

Urša Peternel

Kolesarski klub Sava Kranj 
je v sklopu svojega dobro-
delnega delovanja s prilago-
jenim kolesom s pomožni-
mi kolesi razveselil Jeseni-
čana Grega Dvoršaka. Preko 
donatorja, ki ne želi biti 
imenovan, je klub podaril 
kolo, podjetje Merkur pa je 
družino Dvoršak obdarilo z 
orodji za vzdrževanje in 
popravilo kolesa. Grega, ki 
letos zaključuje četrti letnik 
Gimnazije Jesenice, je kljub 
gibalni oviranosti navdušen 
kolesar. Že v vrtcu je dobil 
prvi tricikel in se z njim 

vozil vsak dan v šolo. Ko je 
dobil tricikel s prestavami, 
je lahko začel kolesariti tudi 
na daljših razdaljah, od Jese-
nic do Lesc, po kolesarski 
stezi od Jesenic do Kranjske 
Gore, po bohinjski kolesar-
ski stezi. Novo kolo, ki ga je 
dobil pred dnevi, pa ima kar 
24 prestav. "Z njim bom 
lahko premagal še daljše 
razdalje in preprosto užival 
v vožnji. Vsem, ki so kakor-
koli pomagali in sodelovali 
pri projektu, se iskreno 
zahvaljujem in obljubljam, 
da bom s tem darilom nap-
ravil še veliko kilometrov,« 
je dejal Grega.   

Kolo za Grega

Grega na novem prilagojenem triciklu s 24 prestavami

Urša Peternel

Marca je potekalo 45. tekmo-
vanje mladih glasbenikov 
Republike Slovenije, na kate-
rem je nastopilo kar devet 
uspešnih mladih glasbeni-
kov Glasbene šole Jesenice. 
Iz razreda Barbare Volčič sta 
nastopili flavtistki Lara Reš 
in Sara Sedovšek ter v 1. a-ka-
tegoriji dosegli srebrno pla-
keto. Maruša Oman je v dis-
ciplini klavir pod mentors-
tvom Saše Golob dosegla 
bronasto plaketo. Iz razreda 
Monike Korbar je nastopilo 
šest učencev. Laura Biščević 
je v disciplini kljunasta flavta 
v 1. a-kategoriji dosegla zlato 
plaketo in 3. nagrado. Manca 
Noč je v disciplini klarinet v 1. 
b-kategoriji dosegla zlato pla-
keto. Jana Dremelj, Emilija 
Šmitran in Urška Torkar so v 
disciplini klarinet v 1. b-kate-
goriji dosegle srebrno plake-
to. Prav tako je klarinetistka 
Katja Smolej v 1. c-kategoriji 
dosegla srebrno plaketo. Vse 
učenke so nastopile tudi na 
mednarodnem tekmovanju 

Svirel. Laura Biščević, Manca 
Noč, Jana Dremelj in Katja 
Smolej so dosegle zlato priz-
nanje. Urška Torkar in Emi-
lija Šmitran sta dosegli srebr-
no priznanje. Na mednarod-
nem tekmovanju Svirel sta 
pod mentorstvom Urške 
Rihtaršič nastopili tudi harfi-
stki Hana Žagar in Leto Kri-
žanič Žorž. Vsaka v svoji kate-
goriji sta prejeli zlato prizna-
nje. Tolkalist Dominik Čepič 
je pod mentorstvom Boštjana 
Gradiška prav tako prejel zla-
to priznanje. Kontrabasistka 
Karla Pernek iz razreda Milo-
ša Jovanića je dosegla srebrno 
priznanje. Matej Zupančič in 
Timotej Wilewaldt sta v disci-
plini komorne skupine pod 
mentorstvom Natalije Šimu-
nović dosegla srebrno prizna-
nje. Kitarist Sergej Šegan pa 
se je udeležil mednarodnega 
tekmovanja Dnevi kitare v 
Krškem in pod mentorstvom 
Simona Krajnčana Fojkarja 
dosegel srebrno priznanje, je 
sporočila ravnateljica Glasbe-
ne šole Jesenice Martina 
Valant.

Uspehi učencev

Urša Peternel

Otroškega festivala gledališ-
kih sanj, ki ga organizira 
Pionirski dom - Center za 
kulturo mladih, so se letos 
udeležili tudi mladi igralci 
Male gledališke šole pri Gle-
dališču Toneta Čufarja s 
predstavo Butalci. Med zve-
zdami, ki so zažarele še 
posebej svetlo in so prejele 
priznanja strokovne žirije, 
je letos tudi enajstletni član 

jeseniškega gledališča Bor 
Ravnik. Za vlogo slikarja 
Čačke v Butalcih je prejel 
posebno nagrado žirije za 
najbolj obetavnega igralca. 
Po mnenju žirije so nagraje-
ni mladi obetavni igralci 
pokazali, da se z malo disci-
pline, dela, volje, energije, 
predanosti lahko na odru 
ustvarijo prav posebni igral-
ski trenutki, ki gledalce 
začarajo in ponesejo v svet 
domišljije. 

Bor prihaja iz Žirovnice, pri 
mladih jeseniških gledališč-
nikih igra tri leta, že po 
prvem letu gledališke šole 
pa sta ga mentorici Nika 
Brgant in Tanja Stušek 
angažirali v predstavi Zvito-
repec, Trdonja in Lakotnik, 
kjer je blestel v vlogi Trdon-
je. V Butalcih pa sta mu 
mentorici zaupali vlogo sli-
karja Čačke, s katero je nav-
dušil strokovno žirijo festi-
vala.

Nagrajen za vlogo Butalca
Na festivalu gledaliških sanj je posebno nagrado prejel Bor Ravnik iz male 
gledališke šole pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Enajstletni Bor Ravnik je 
prejel nagrado žirije za 
obetavnega igralca.

Učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice so letos 
že drugič Mednarodni dan knjige za otroke počastili z Ander-
senovim večerom. Vsako leto izberejo eno od njegovih prav-
ljic. Po besedah knjižničarke Barbare Udrih so letos posluša-
li pravljico Grdi raček, nato pa so jo ob ilustracijah, ki jih je 
za ta večer oblikovala profesorica likovne umetnosti Metka 
Kacin, ponovno napisali v krajši obliki. Da pa je bila naloga 
težja in bolj zanimiva, so pravljico napisali kar v štirih jezikih, 
toliko se jih namreč učenci na šoli učijo. Mlajši učenci so 
pisali v slovenščini, starejši pa v angleščini, nemščini in fran-
coščini. Svoje pravljice so tudi prebrali. Poleg tega jih je 
zabaval klovn, brali so knjige, poskrbeli za plakate, skratka 
pet ur druženja je minilo v prijetnem razpoloženju.  

Učenci pravljice pisali v štirih jezikih
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Urša Peternel

Projekt Anima Sana, v sklo-
pu katerega so vzpostavili 
preventivne programe na 
področju krepitve duševne-
ga zdravja, se zaključuje. A 
kot je zatrdila vodja projek-
ta Urška Železnikar iz Ra-
zvojne agencije Zgornje 
Gorenjske (RAGOR), bodo 
projekt s finančno pomočjo 
sedmih zgornjegorenjskih 
občin vendarle nadaljevali, 
sicer v omejenem obsegu, 
naj bi pa vsekakor še naprej 
omogočali brezplačno psi-
hoterapevtsko pomoč v že 
vzpostavljenih svetovalni-
cah. 
Projekt, za katerega so de-
nar (okrog 340 tisoč evrov) 
dobili iz Norveškega fi-
nančnega mehanizma ter 
iz proračunov zgornjego-

renjskih občin, se je izkazal 
za pravo uspešnico. Rezul-
tati so odlični, je dejala Že-
leznikarjeva, saj je odziv 
uporabnikov presegel vsa 
pričakovanja. Zlasti dobro 
so bile obiskane brezplačne 
psihoterapevtske svetoval-
nice, ki jih je vodil Andrej 
Debeljak iz društva Pot sve-
tlobe. V svetovalnicah v Ra-
dovljici, na Jesenicah, v 
Kranjski Gori in Bohinju so 
opravili 954 individualnih 
svetovalnih ur, skoraj dve-
sto posameznikom z obmo-
čja zgornje Gorenjske pa so 
omogočili brezplačno indi-
vidualno psihoterapevtsko 
svetovanje. "Gorenjci pri-
dejo vprašat za mnenje ali 
pomoč, ko se stvari že na-
kopičijo, ne že v začetni 
fazi. Ko pa se začneš pogo-
varjati, se stvari začnejo kar 

odpirati," je dejal Debeljak 
ter opozoril, da mnogi po-
samezniki v duševni stiski 
pričakujejo takojšnjo reši-
tev, a težave, ki se kopičijo 
leta in desetletja, se tudi 
razrešujejo postopoma. Da-
mijan Perne, direktor Psi-
hiatrične bolnišnice Begu-
nje, ki je opravljala strokov-
ni nadzor nad svetovanji, je 
dejal, da je delo na sebi zelo 
trdo in lahko traja mesece, 
celo več let. 
Poleg osebnih svetovanj so 
v sklopu projekta svetovali 
prek spletne strani in pri-
pravili več radijskih oddaj, 
izdali brošuro in posneli vi-
deospot. RAGOR je pripra-
vil tudi več delavnic, name-
njenih ranljivim skupinam, 
zlasti brezposelnim, in vse 
so bile odlično obiskane. 
Projekt pa je bil namenjen 

tudi strokovnim delavcem, 
zlasti socialnim in svetoval-
nim delavcem, zdravni-
kom, pri organizaciji sta 
sodelovala Psihiatrična bol-
nišnica Begunje in Sku-
pnost centrov za socialno 
delo oziroma Center za so-
cialno delo Jesenice.
Da so tovrstni programi še 
kako potrebni, pa je poka-
zala tudi raziskava o dušev-
nem zdravju med zaposle-
nimi, ki so jo opravili na 
Fakulteti za zdravstvo Jese-
nice. Po besedah Saše Mla-
kar je raziskava v petih ve-
čjih gorenjskih podjetjih 
pokazala, da kar 41 odstot-
kov zaposlenih doživlja 
hudo ali zmerno duševno 
stisko. Na fakulteti so zato 
oblikovali celo nov pred-
met, imenovan Duševno 
zdravje.

Psihoterapevtske 
svetovalnice ostajajo
V sklopu projekta Anima Sana so skoraj dvesto posameznikom z območja zgornje Gorenjske 
omogočili brezplačno individualno psihoterapevtsko svetovanje. 

Janko Rabič

April je na Jesenicah pope-
stril in obogatil prvi festival 
znanstvene fantastike in tre-
tji teden slovenske astrono-
mije. Za uspešno organizaci-
jo je poskrbelo Društvo za 
razvoj turizma Jesenice sku-
paj s Prirodoslovnim muze-
jem Slovenije, Astronom-
skim društvom Nova Jeseni-
ce in Občino Jesenice. V pri-
reditvenem centru na Čufar-
jevem trgu si je v tednu dni 
veliko učencev, gimnazijcev 
in odraslih obiskovalcev 

ogledalo razstavo o vesolju in 
meteoritih. Pripravili so več 
predavanj in predstavitev, na 
zunanjem prostoru je bil 
možen ogled sonca s poseb-
nim teleskopom. Za zaklju-
ček sta dr. Miha Jeršek iz 
Prirodoslovnega muzeja Je-
senice in Andraž Sodja iz 
Društva za razvoj turizma 
Jesenice predstavila meteo-
rit, ki je 7. aprila leta 2009 
padel na Mežaklo.
Predsednik Društva za ra-
zvoj turizma Jesenice An-
draž Sodja je bil z izvedbo in 
zanimanjem ljudi zadovo-

ljen: "Obisk je bil glede na 
to, da takšni dogodki niso 
ravno pogosti na Jesenicah, 
kar nad pričakovanji. Na fe-
stivalu je bilo okoli 400 obi-
skovalcev in potem še na 
razstavi okoli 600. To nas 
navdaja z upanjem in navdi-
hom, da bomo nadaljevali s 
to tematiko. Iskali bomo do-
datne vsebine, dogodek še 
popestrili in dodali nove vre-
dnosti, da bo postal še boljši. 
Posebej velja zahvala za po-
moč Prirodoslovnemu mu-
zeju Slovenije in Občini Je-
senice." 

Uspeh festivala Meteorita 
in razstave o vesolju
Organizatorji so z obiskom prvega festivala znanstvene fantastike in tedna 
slovenske astronomije zadovoljni.

Dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Jesenice in Andraž Sodja iz Društva za razvoj 
turizma Jesenice sta predstavila meteorit, ki je 7. aprila leta 2009 padel na Mežaklo.

Na Ljudski univerzi Jesenice vsako leto pripravijo teden kako-
vosti, v katerem ugotavljajo, kakšne oblike in metode upora-
bljajo predavatelji in kako so udeleženci zadovoljni s tečaji. 
Tokrat so preverjali kakovost 90-urnih tečajev nemščine, ki 
so namenjeni občanom Jesenic in jih sofinancira Občina Je-
senice. Cilj tečajev je, da se udeleženci naučijo obvladovati 
osnovne družabne in poslovne stike v nemščini ter poiskati 
določene informacije in povzemati glavne misli besedila v 
tujem jeziku. Kot je povedala Polona Knific, so z rezultati te-
dna kakovosti zelo zadovoljni. Udeleženci so namreč izrazili 
visoko zadovoljstvo z izbranimi metodami in oblikami dela. 
Ugotovili so tudi, da predavatelji spodbujajo udeležence k 
aktivnemu sodelovanju, učni proces pa prilagajajo potrebam 
udeležencem tečajev. "Z rezultati evalvacije, izvedene v te-
dnu kakovosti, smo izredno zadovoljni. Veseli smo pozitivne 
povratne informacije udeležencev, ki nam daje vedeti, da 
smo na pravi poti, saj je cilj naše ljudske univerze dosegati 
čim večjo kakovost in posledično tudi dosegati zadovoljstvo 
vseh vključenih," je povedala Polona Knific. Sicer pa se Ljud-
ska univerza Jesenice že od leta 2010 ponaša z zelenim zna-
kom kakovosti Andragoškega centra Slovenije.

Zadovoljstvo s tečaji nemščine

Člani Muzejskega društva Jesenice so lani in letos dali večji 
poudarek stoti obletnici bojev, ki jih je na slovenska tla pri-
nesla prva svetovna vojna. Na prvem muzejskem večeru so 
predstavili slovensko enoto avstro-ogrske vojske, 17. peho-
tni polk, bolj znan kot polk kranjskih Janezov. Drugi večer je 
bil namenjen cesarsko-kraljevemu brambovskemu pehotne-
mu polku št. 27, ki se je med vojno preimenoval v 2. gorski 
strelski polk. Spomine slovenskih vojakov je z bogatim sli-
kovnim gradivom predstavil Boštjan Omerzel in ga dopolnil 
z zgodovinskimi dokumenti, imeni Jeseničanov v tej enoti, 
podobami vojakov, opisi in fotografijami krajev. Uniformo 
in opremo gorskega vojaka je predstavil David Švagelj, ki 
velja za poznavalca gorskega bojevanja v prvi svetovni vojni 
in je reden gost ponazoritev vojaških bitk in zgodovinskih 
predstavitev v Vojno-zgodovinskem muzeju na Dunaju. Po-
leg tega so pri društvu organizirali tudi izlet v Posočje.

Dejavno Muzejsko društvo Jesenice

Nekdaj ena najbolj prepo-
zavnih jeseniških restavracij 
Kazina, ki ji je po treh letih 
propadanja novo vsebino 
dal znani jeseniški gostinec 
Alojz Janc z družino, saj re-
stavracijo vodi njegova so-
proga, vse bolj širi svojo 
ponudbo. Kot je povedal 
Janc, nudijo malice in kosi-
la, catering, razvoz hrane za 
starejše, hišna picerija pa 
pripravlja tudi prave itali-
janske pice, pojasnjuje Janc.
Stavba Kazine, ki je bila ne-
koč eden od osrednjih dru-

žabnih prostorov na Jesni-
cah, je po propadu pristala 
v lasti družbe za upravlja-
nje terjatev bank, Janc pa si 
prizadeva, da bi objekt od-
kupili. Vendar gre za velik 
strošek, veliki pa so tudi 
stroški vzdrževanja pred-
vsem ogrevanja, saj je 
objekt velik in neizoliran: 
»Pivovarstva, ki je bilo tudi 
nekoč dejavnost v Kazini, 
nimamo namena oživljati, 
želimo pa si, da bi Kazina 
znova postala prostor dru-
ženja Jeseničanov, radi bi ji 

vrnili tudi plesne vsebine, 
zato na vsake tri tedne pri-
rejamo dogodke z živo 
glasbo. V zgornjem delu 
Kazine je na voljo tudi več 
prostorov za zaključene 
družbe ali dogodke s kapa-
citeto od 30 pa do 60 go-
stov, v osrednjem delu pa 
je prostora za okoli 200 obi-
skovalcev.« 
V prihodnjih dneh, in sicer 
prvega maja, pa pripravlja-
jo tudi prvomajsko prazno-
vanje z živo glasbo, igral bo 
ansabel Full gas.

Oživljena Kazina  
širi ponudbo
Gostilna in picerija Kazina na Jesenicah, ki se lahko pohvali z bogato 
zgodovino, z novim najemnikom širi dejavnost, pripravljajo pa tudi 
prvomajsko zabavo z živo glasbo.

Restavracija in pizzerija Kazina, Meta Janc, s.p., 
Cesta železarjev 9, 4270 Jesenice

naročila: 04 583 76 30 

odpiralni čas:
vsak dan: 6.–22. ure
sobota, nedelja: 10.–22. ure
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Pia Kokelj

Alma po svetu potuje že od 
svojega približno enaindvaj-
setega leta. Po izobrazbi je 
diplomirana ekologinja in 
naravovarstvenica, po srcu 
pa prostovoljka. Ravno to 
srce je krivo, da je videla že 
velik del sveta in domov pri-
nesla neverjetne spomine, 
njena glava pa že razmišlja, 
kam bo odletela naslednjič. 
Njena prva destinacija je 
bila Južna Amerika, kjer je 
delala na organski farmi, 
vmes se je zgodila tudi Afri-
ka, nato je odpotovala na 
Maldive in Šrilanko, zdaj pa 
se je potepala po državah 
Jugovzhodne Azije, kjer je 
delala kot prostovoljka v 
sirotišnici, se izučila za bari-
stko, pomagala lokalnim 
prebivalcem in doživljala 
neverjetne dogodivščine. 
"Azijo priporočam tudi za 
iskanje samega sebe, saj v 
smislu verovanja resnično 
ponuja veliko. Sama sem 
nekaj časa preživela v tem-
plju in se učila budizma, kar 
mi je pomagalo tudi pri 
nadaljnjih potovanjih." V 
sirotišnici v Kambodži je 
ugotovila, da je tam nastan-
jenih veliko otrok, samo 
zaradi določenega zakona, 
ki pravi, da se morajo starši 
ob ponovni poroki znebiti 

otrok iz prejšnjega zakona. 
"Otroci tam iz vsake stvari, 
ki jo imajo na voljo, ustvar-
jajo nove igrače, dejansko 
cenijo staro plastenko ali pa 
umazane vezalke." Kot eko-
loginjo jo zanimajo zakoni 
narave, zato se je na Filipi-
nih na organski farmi nau-
čila izdelati kuhinjo iz nara-
vnih materialov in izvedela, 
kako v tropskem podnebju 
vzgajati rastline na čisto 
naraven način. Pot si začrta 
čisto sama, torej, če želi, 
ostane dlje, če ne, se tudi 
prej vrne. Njen vodič je sple-
tna stran Workaway, kjer po 
državah poišče prostovoljna 
dela, stopi v stik z delodajal-
ci in se nato odloči, kam bo 
odpotovala. "Zelo pomem-
bni so komentarji ostalih 
obiskovalcev, saj so najbolj 
realni in ti največ povedo o 
določeni dejavnosti," pojas-
ni Alma. Doma je zaposlena 
v gostinstvu, zato si tudi v 
tujini večkrat najde delo v 
restavracijah, da nekaj male-
ga zasluži, sicer pa prostovo-
ljno delo ni plačano, krije se 
samo hrana in spanje. "Moja 
želja je pomagati drugim, 
odkrivati nove predele sveta, 
predvsem pa se želim učiti. 
Izkušnje mi prinašajo naj-
več veselja in so se do sedaj 
tudi izkazale za najbolj upo-
rabne," v šali doda sama.

Popotovanje po Aziji
Na popotovanje po državah Jugovzhodne Azije nas je konec marca v prostorih Občinske knjižnice 
Jesenice popeljala Jeseničanka Alma Nuhić, ki že dolga leta potuje z željo pomagati drugim in okusiti 
čare sveta.

Alma Nuhić je diplomirana ekologinja in 
naravovarstvenica, po srcu pa prostovoljka.

Obrazi Azije

Urša Peternel

Zavod za šport Jesenice v 
času vseh šolskih počitnic 
že več let prireja različne 
športne aktivnosti za mlade, 
ki so v večini brezplačne in 
strokovno vodene. Tudi med 
letošnjimi prvomajskimi 
počitnicami so pripravili 
pester program. Vsak dan 
do nedelje poteka igranje 
nogometa na igrišču z ume-
tno travo Podmežakla, in 
sicer med 10. uro in 11.30, s 
turnirjem v ponedeljek, 2. 
maja. Danes, v petek, med 
12. in 13. uro na kegljišču 
poteka kegljanje za mlade, 
med 18. in 19. uro pa v TVD 
Partizan predstavitev judo 

treninga. Poteka tudi nagra-
dna igra za obiskovalce trim 
steze Žerjavec. Pet obisko-
valcev, ki bodo od srede, 27. 
aprila, do ponedeljka 2. 
maja, obiskali trim stezo 
največkrat, bo prejelo prak-
tične nagrade (majice, sili-
konske zapestnice, kape …). 
Poteka tudi akcija Osvajalci 
Španovega vrha, na vrhu 
smučišča je vpisna knjiga in 
vsi, ki bodo zbrali vsaj dvaj-
set vzponov, bodo januarja 
2017 prejeli priznanje. Za 
navdušene kolesarje pa v 
Zavodu za šport Jesenice 
predlagajo kolesarjenje po 
asfaltirani kolesarski stezi 
od Jesenic do Kranjske 
Gore.

Športne aktivnosti 
med počitnicami

Urša Peternel

Kazensko ovaden zaradi 
nevarne vožnje 
Gorenjski prometni policisti 
so zaradi nevarne vožnje v 
cestnem prometu kazensko 
ovadili Jeseničana, ki je na 
avtocesti pri Lipcah zaradi 
neprilagojene hitrosti ter 
vpliva alkohola (0,66 mg/l) 
in prepovedanih drog zapel-
jal s ceste in povzročil pro-
metno nesrečo s telesnimi 
poškodbami. Povzročitelj je 
vozil neregistriran avtomo-
bil, v njem pa so bili še trije 
mladi potniki, ki so se v nes-
reči lahko telesno poškodo-
vali. Prometni policisti so 
ugotovili še, da pri normalni  
vožnji voznik ne bi mogel 
kar tako izgubiti oblasti nad 
vozilom, kar pa ne velja za 
Jeseničana, saj je bil ob pre-
hitri vožnji še pod vplivom 
alkohola in drog. "Za dejanje 
se storilec kaznuje z denar-
no kaznijo ali zaporom od 
treh mesecev do treh let in s 
prepovedjo vožnje motorne-
ga vozila. Vozniki pod vpli-
vom alkohola so letos na 
gorenjskih cestah povzročili 
30 prometnih nesreč, pov-
prečna stopnja alkohola pri 
teh voznikih pa je bila 1,55 
promila, kar je veliko, čeprav 
so nevarne že bistveno nižje 
vrednosti, saj se  voznikovo 
dojemanje prometa začne 
spreminjati že pri nizkih 0,2 
promila alkohola. Pri tej vre-
dnosti se že poslabša sposo-
bnost opazovanja  premika-
jočih se luči, kar denimo 
pomeni, da voznik ponoči ni 
več sposoben pravilno oceni-
ti razdalje do vozil, ki priha-
jajo nasproti ali jih dohiteva, 
pri samo 0,1 promila višji 
stopnji pa se zmanjša tudi 

sposobnost globinskega opa-
zovanja. To pomeni, da voz-
nik ne more več  pravilno 
oceniti razdalje, posledici pa 
sta tvegano prehitevanje in 
prekratka varnostna razdalja 
v gostejšem prometu. Mož-
nost za povzročitev promet-
ne  nesreče se pri tej vredno-
sti (0,3 promila) poveča že za 
petkrat. Nezanesljiva so tudi 
ravnanja voznikov, ki so pod 
vplivom prepovedanih drog, 
saj največkrat ne reagirajo 
dovolj hitro, so manj zbrani 
in nepozorni pri prehitevan-
ju, saj drugače dojemajo čas 
in razdaljo, prepozno zavira-
jo ..." je opozoril Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj.

Nasilnež
Kranjskogorski in jeseniški 
policisti so v okolici Jesenic 
iskali moškega, ki je doma 
razgrajal, s kraja pa se je 
brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja odpeljal z avto-
mobilom. V obravnavi tega 
dejanja so policisti najprej 
našli njegov avtomobil, 
potem pa še njega. Avtomo-
bil je bil zaleten v drevo, 
moški pa je bil takrat že 
doma, kjer je svoje nasilno 
vedenje stopnjeval do te 
mere, da je z vključeno 
motorno žago napadel poli-
ciste. Med napadom ukazov 
ni upošteval, z nezakonitim 
ravnanjem pa je prenehal 
šele po izstreljenem opozo-
rilnem strelu policistov. 
Moškega so policisti po 
dejanju vklenili, proti nje-
mu pa vodijo predkazenski 
postopek zaradi suma kaz-
nivega dejanja zoper javni 
red in mir. Policisti prever-
jajo tudi okoliščine vožnje 
Jeseničana in same promet-
ne nesreče.

Iz policijskih 
beležk

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) v sklopu 
projekta Podjetniška kavica v maju pripravlja dve novi delav-
nici. Prva nosi naslov Pridobivanje novih kupcev z uporabo 
inovativnih poslovnih modelov, vodil jo bo Blaž Branc, pote-
kala pa bo v torek, 10. maja, med 10. uro in 13.30. Druga 
delavnica pa nosi naslov Davčne blagajne v praksi, potekala 
bo v torek, 17. maja, med 10. uro in 13.30, vodila jo bo Ida 
Kavčič. Obe delavnici bosta potekali v prostorih RAGOR-ja 
na Jesenicah. Udeležba je brezplačna. 

Dve novi podjetniški delavnici

Urša Peternel

Med 15. in 23. aprilom je v 
Karstadu na Švedskem pote-
kalo svetovno seniorsko 
prvenstvo v curlingu. Slo-
vensko seniorsko reprezen-
tanco v curlingu so sestavlja-
li igralci Curling kluba Jese-
nice Matjaž Prezelj, Mitja 
Resman, Marko Štravs, 
Robert Sušanj in trener eki-
pe Matej Šmuc. Prvenstva 
se udeležilo 27 moških ekip. 

Slovenija je tekmovala v 
izjemno močni skupini in 
na koncu v skupni razvrstit-
vi zasedla dobro 18. mesto. 
"Nedvomno gre za velik 
uspeh, ki bo dal še dodatne-
ga zagona za razvoj tega 
lednega športa na Jesenicah. 
Nenazadnje je švedska cur-
ling zveza praznovala stolet-
nico obstoja, na Jesenicah 
pa smo s curlingom začeli 
šele pred šestimi leti," je 
dejal Robert Sušanj.

Seniorji prvič  
na prvenstvu
Člani seniorske curling reprezentance so na 
svojem prvem svetovnem prvenstvu zasedli 18. 
mesto.

Člani seniorske reprezentance
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Urša Peternel

Splošna bolnišnica Jesenice 
je v sklopu akcije zbiranja 
sredstev za prenovo poro
dnega oddelka pripravila do
brodelni koncert, ki je pote
kal v Festivalni dvorani na 
Bledu. Nastopili so Alpski 
kvintet z Otom Pestnerjem, 
Veseli Begunjčani, Gorenj
ski kvintet, ansambel Zgor
njesavci, Panda, Katarina 
Mala, Aleksander Mežek in 
Ivan Andres Arnšek, pose
bej zanimiv pa je bil nastop 
Bolnišničnega kvinteta, ki 
ga sestavljajo zaposleni v 
bolnišnici. Prireditev je vo
dil Marsel Gomboc, vsi na
stopajoči pa so se odrekli 
honorarju.
»Koncert pred skoraj polno 
Festivalno dvorano je odlič
no uspel, čutiti je bilo kra
sno energijo in solidarnost. 
Z vstopnicami smo zbrali 
okrog pet tisoč evrov, ki jih 
bomo namenili dokončanju 
prenove porodnega oddel
ka,« je povedala Sandra Je
rebic iz Splošne bolnišnice 
Jesenice. V sklopu akcije 
bodo obnovili prostor za po
sebno nego novorojenčkov 
in sanitarije za mamice ter 
uredili moderne prostore za 
sobivanje družine po poro
du. Za bolj kakovostno delo 
pa potrebujejo tudi novo 
opremo, kot je grelno telo 
za novorojenčke, teleme
trična naprava za beleženje 
plodovih utripov in popad
kov, monitor za nadzor vi
talnih funkcij, preiskovalna 
stropna luč in sobno pohiš
tvo. 

Z glasbo za novorojenčke

Veseli Begunjčani / Foto: Tina DoklBolnišnični kvintet

Andraž Sodja

Kulturno društvo (KD) Mo
žnar s Koroške Bele vrsto let 
skrbi za obujanje starih tra
dicij na Koroški Beli. Kot je 
povedala predsednica KD 
Možnar Katarina Markel 
Ažman, imajo v društvu 47 
članov, vsi pa so po svoje ak
tivni ali v društvu ali na vasi. 
V društvu streljajo z 20 mo
žnarji, ki so jih zbrali po 
vasi, po večini pa gre za ori
ginalne možnarje iz obdobja 
med obema svetovnima voj
nama. Nazadnje so se zbrali 
na vstajensko nedeljo, ko so 
pripravili dve streljanji, prvo 
jutranje ob šestih, ko se na 
Koroški Beli odvija procesi
ja, in drugo ob 15. uri, ki je 
bolj namenjeno predstavitvi 
dejavnosti društva. Nasle
dnjič pa se bo pok možnar
jev nad Koroško Belo razle
gel že čez dva dni, ob pra
znovanju prvega maja.
Zakaj so v zgodovini strelja
li z možnarji, ni čisto jasno, 

trušč pa se od nekdaj upora
blja za odganjanje zlih du
hov, recimo ob prehodu 
zime v pomlad, nekdanjem 
novem letu. Te navade pa so 
se prenesle na krščanske 
praznike, tako je pokanje z 

možnarji prešlo na vstajen
sko nedeljo, v sklop prazno
vanj Kristusovega vstajenja 
ob veliki noči. Začetnik 
obujanja te tradicije na Ko
roški Beli je bil Janez Sterle, 
poznan tudi kot Strelc, ki je 

še danes gonilna sila in 
strokovni vodja možnari
stov, ki so vsi tudi opravili 
potrebna usposabljanja za 
varno ravnanje s smodni
kom. Kot je povedal Strelc, 
med največje uspehe štejejo 
nastopa s Simfoničnim or
kestrom RTV Slovenija ob 
1000letnici Bleda in ob od
prtju viadukta Črni Kal, ko 
so skupaj izvajali skladbo 
1812 Petra Iljiča Čajkovske
ga, ki je bila napisana v čast 
Napoleonu in vsebuje tudi 
streljanje z možnarji. Med 
skladbo pa so ustrelili kar 
šestnajstkrat. Priprava mo
žnarja je precej zahtevno 
opravilo, saj gre za podoben 
postopek, kot je bilo polnje
nje topov. Zaradi dela s 
smodnikom so potrebni 
varnostni ukrepi in orodje, 
ki ne iskri. Smodniška pol
nitev je pokrita s plastjo ža
ganja in zemlje, ki zapira 
smodniško polnitev. Mo
žnar se prižiga z ognjem na 
tri metre dolgi palici.

Grom iz možnarjev
Kulturno društvo Možnar Koroška Bela že skoraj 15 let skrbi za oživljanje tradicije streljanja z možnarji 
ob večjih praznikih. Naslednjič bo grom možnarjev Koroško Belo prebudil v nedeljo, 1. maja.

Pok možnarja poskrbi tudi za svetlobno predstavo.

Janko Rabič

Član Foto kluba Jesenice Ja
nez Kramar je k obsežne
mu opusu razstav z najra
zličnejšo tematiko dodal 
novo. Do 11. maja je v gale
riji v Mercator centru na Je
senicah na ogled razstava 
črnobelih fotografij z na
slovom Sledi. Na dosedanji 
bogati in razgibani življenj
ski poti je opravil tudi 2120 
ur letenja kot pilot. Preživel 
jih je z občutkom neizmer
ne svobode na nebu, med 

oblaki. To je povzročilo, da 
se nenehno ozira tja gor, 
kjer je na nevidnih letalskih 
poteh običajno polno različ
nih sledi. V objektiv je zares 
mojstrsko ujel dimne črte 
in krivulje, s katerimi letala 
poudarjajo svoj let na veli
kih letalskih prireditvah po 
svetu. To je  njegova osem
intrideseta samostojna raz
stava, sicer pa je doslej so
deloval na 427 skupinskih 
razstavah in za fotografije 
prejel številna priznanja in 
nagrade.  

Sledi na nebu v objektivu 
Janeza Kramarja

Janez Kramar ob razstavljenih fotografijah

 

 

 

 

 

 

PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 
UMSKA VADBA 

Naučite se tehnik in vaj za ohranjanje duševne svežine 
 

Ker želimo, da skrb za zdravje postane vaša vrednota,  vas vabimo, da 
se v okviru Tedna vseživljenjskega učenja udeležite  

BREZPLAČNIH delavnic projekta 3FIT, ki jih bomo izvedli na 
Ljudski  univerzi Jesenice. 

 

 
 

 
 
 
 

Zagotovite si mesto na delavnicah  
in pokličite: 04 58 33 808 ali pišite: 3fit@lu-jesenice.net 

 

www.norwaygrants.org  www. norwaygrants.si 
                         www.svrk.gov.si/            lu-jesenice.net/3fit-projekt/ 

 

ŠOLA SPOMINA 
NAUČIMO SE BOLJŠEGA 

POMNENJA 
 

torek, 17. maj 2016 
ob 17. uri 

KLJUČ DO DOBREGA 
SPOMINA JE NAŠA 

DOMIŠLJIJA 
 

ponedeljek, 23. maj 2016 
ob 17. uri 
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 16. maja 2016, na Go renj ski glas,  
Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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SMUČARSKE-
GA SKAKAL-
CA THOMA
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NAROČE-
NEGA BLAGA
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IME 
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POTOKAR
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4
HITER
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SPOGUBNIMI 
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5 IME PEVCA
NIPIČA

DOLENJSKA
REKA 
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AMERIKI

NAŠ ALPINIST
(SILVO)
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ANG. PISEC
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RODU
(THOMAS 
MAYNE)

RIMSKA
BOGINJA

LOVA
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KIMONU

KRAJ PRI 
ILIRSKI
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ORIENTAL.
GOSTIŠČE
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OKRASJE

ČAROVNIK
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ETIOPSKI 
NAZIV ZA 
GOSPODA
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MOLITVI
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 MOHORKO

12 HRUMENJE
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ZNAK ZA
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ZA GALIJ
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GOROVJE NA 
HRVAŠKEM

V LIKI

3
STAROGRŠKI

FILOZOF
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GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  7 / 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ

ALJOŠA 
REBOLJ

MODA
SREDNJE 
DOLGIH 

KRIL

EKSPLOZ-
IVNO TELO

VELIK 
MORSKI 

RAK BREZ 
KLEŠČ

SLOVARČEK: ARANĐELOVAC: mesto v Srbiji,     REID: angleški pisec irskega rodu (Thomas Mayne),     ŠLEMAR: morski polž,     ILOVAK: ilovica (narečno),
ISERE: departma in reka v Franciji,     KNEŽAK: kraj pri Ilirski Bistici,     PRIOL: naš sadjarski strokovnjak (Josip),     CITA: ime slikarke Potokar

Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki tokrat gosti šolo dirigiranja Zveze slovenskih 
godb. Za reševalce so namenili pet nagrad – knjige Partiture spomina in zgoščenke Igraj, igraj, prijatelj naš stari. 
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Pihalni orkester Jesenice – 
Kranjska Gora

Sudoku s končno rešitvijo

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=A, 2=S, 3=K, 4=R, 5=Š, 6=T, 7=R, 8=O, 9=E, od leve proti 
desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v križan-
ki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je KOLESNICA.

Geslo je TRGOVINA NAJEM OPREME SERVIS. Sponzor kri-
žanke je trgovina SVET ŠPORTA – prodaja kvalitetnih artiklov 
za gorništvo, pohodništvo in alpinizem, servis koles in smuči, 
www.svet-sporta.com. Nagrajenci so: 1. servis kolesa v vred-
nosti 20 €: Jano Vovk, Tržič, 2. plašč in zračnica v vrednosti 
17 €: Žan Šebat, Smokuč, 3. termo bidon v vrednosti 9,90 €: 
Matija Bertoncelj, Selca, 4. sprej za verigo HT200 (300 ml) v 
vrednosti 7,90 €: Mojca Bogataj, Škofja Loka, 5. večnamenska 
mast Olmaplex (50 g) v vrednosti 3,90 €: Jože Čufar, Jesenice. 
Vljudno vabljeni na Prosvetno 6 a Koroška Bela, Jesenice.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sestavil: Cveto Erman

Jelka Koselj

Zelševka (sladka) 
Za testo potrebujemo: 50 
dag bele ali pirine moke, 3 dag 
kvasa, 8 dag masla, pribl. 3 dl 
mleka, 6–8 dag sladkorja, 1 
limonin sladkor, 2 rumenjaka, 
kanček ruma, žličko soli in 
maslo za model. Nadev: naj-
manj 15 dag svežega drobnja-
ka, 1 pest listov luštreka, 1 pest 
listov mete, za 2 oreha masla, 
8 dag rozin, namočenih v 
rumu ali žganju, sneg iz dveh 
beljakov in sladkor po želji in 
okusu.

Namig: Najboljša potica bo 
spečena v lončenem mode-
lu, namazanem z maslom. 
Potica ima potem okusno, 
dišečo, debelo in lepo zape-
čeno skorjo. 
Priprava: Iz kvasa, žličke 
sladkorja, žličke moke in pol 
dl mlačnega mleka pripravi-
mo kvasec. Vzhajamo ga na 
toplem. V manjši posodi 
raztopimo maslo, dodamo 

sladkorja, rum, sol in 2 dl 
mlačnega mleka. V preseja-
no in toplo moko vmešamo 
jajčno zmes in nato še vzha-
jan kvasec. V večjo skledo 
damo presejano in toplo 
moko, vanjo vmešamo jajč-
no zmes in nato še vzhajan 
kvasec. Dolivamo potrebno 
količino toplega mleka, 
vmes mešamo, da nastane 
srednje gosto testo. S kuhal-
nico testo gnetemo v skledi 
toliko časa, da se kuhalnica 
loči od testa (približno 20 
minut). Testo s skledo pos-
tavimo v topel prostor. Testo 
naj vzhaja toliko časa, da 
naraste za še eno količino. 
Za nadev zelišča operemo, 
drobno narežemo in jih pre-
pražimo na maslu, a le toli-
ko, da upadejo. Mlačnim 
zeliščem dodamo še ostale 
sestavine nadeva. 
Testo na mizi razvaljamo 1 
cm debelo. Nadev namaže-
mo, testo zvijemo in ga 
damo v namaščen model. 
Model s potico postavimo 
na toplo, da počasi vzhaja 

(približno pol ure). Pečemo 
najprej 10 minut pri 200 
stopinjah C, nato pa še 40 
minut pri 180 stopinjah C. 
V modelu jo ohladimo. 

Razne jedi s svežim 
drobnjakom
Svež drobnjak nastrižemo 
ali drobno narežemo kot 
posutega v juhah, omakah, 
jajčnih jedeh, na solatah: 
paradižnikovi, kumarični in 
zeleni. Pripravimo najrazlič-

nejše namaze po svojem 
okusu. Sestavine zmeljemo 
v sekljalniku. Na primer: 
namaz z maslom (maslo, 
gorčica, sol, mlet bel poper, 
drobnjak); namaz s skuto 
(skuta, smetana, sol, česen, 
drobnjak); namaz s paradiž-
nikom (pol kisle in pol slad-
ke smetane, posušen para-
dižnik v olju, kapre, drob-
njak); namaz s topljenim 
sirom (topljeni sir, smetana, 
sol, poper, drobnjak in malo 
limoninega soka).

Drobnjakova potica
Drobnjakova potica oz. zelševka je idrijska posebnost. Lahko pripravimo sladko ali slano. Pri sladki je 
kvašeno testo enako kot za sladke potice, pri slani pa kot za beli kruh. Pri nadevu uporabimo precej 
drobnjaka, malo luštreka in malo navadne mete; za sladko pa še malo rozin.
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Petek, 29. aprila
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, umetna trava,  
od 10. ure do 11.30

Igranje nogometa za mlade v času šolskih počitnic

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, od 12. do 13. ure
Kegljanje za mlade pod strokovnim vodstvom

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, 
med 17. in 21. uro

Glasbeni večer z DJ-jem ALYCEA za ljubitelje underground techna

TVD PARTIZAN JESENICE, od 18. do 19. ure
Predstavitev judo treninga 

Sobota, 30. aprila
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, umetna trava,  
od 10. ure do 11.30

Igranje nogometa za mlade v času šolskih počitnic

KAMP PERUN, ob 18. uri
Kresovanje z bendom DUO HAJNI

KOČA NA GOLICI, od 20. ure dalje
Tradicionalno kresovanje pri Koči na Golici

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, od 20. ure dalje
Tradicionalno kresovanje v Javorniškem Rovtu

HRUŠICA »NA PLACU«, od 20. ure dalje
Tradicionalno kresovanje

Nedelja, 1. maja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 8. uri

Budnica pred domov Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, umetna trava,  
od 10. ure do 11.30

Igranje nogometa za mlade v času šolskih počitnic

Ponedeljek, 2. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, umetna trava,  
od 10. ure do 11.30

Turnir v nogometu za mlade

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,  
ob 19. uri

Kitarska delavnica: učenje vzdrževanja kitar, menjave strun, uglaševa-
nja – vodi Staš Hrenič

Torek, 3. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Predavanje s fotografijami: Alpinistični odsek Planinskega društva Je-
senice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Recital tolkalista Jureta Rozmana

Sreda, 4. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, nogometno igrišče, ob 
17.30

Nogometna tekma 3. SNL – center: Jesenice : Sava Kranj

 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Sredino predavanje: Havaji

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV JESENICE, 
Kejžarjeva 15, ob 19. uri

Potopisni večer: Madagaskar – predstavitev prostovoljnega dela An-
dreja Sokliča

Četrtek, 5. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Pravna delavnica: Mediacija v tretjem življenjskem obdobju (Nina 
Mozetič)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop učencev, ki zaključujejo glasbeno šolanje

Petek, 6. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri

Ustvarjalna delavnica: FIT LUJČIJI

Aprilske in majske prireditve
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Aldo Nicolaj; Hamlet v pikantni omaki

Sobota, 7. maja
MODULNE MAKETE JESENICE, Prostori CP,  
Kurilniška 10 a, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat za ogled makete in voženj vlakcev

PLANINA POD GOLICO, Cerkev sv. Križa, ob 20. uri
Koncert baritonista Marka Kobala in citrarja Tomaža Plahutnika

Ponedeljek, 9. maja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 17. ure dalje 

Začetek tečaja rolanja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica: FIT LUJČIJI

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in proslava dne-
va zmage nad fašizmom in dneva Evrope

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo, avtorica predavanja Katarina Kos

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Predmaturitetni koncert saksofonista Andraža Knapa

Torek, 10. maja
KOLPERN NA STARI SAVI ob 10. uri

Predstavitev Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih vzpodbud za 
razvoj gospodarstva

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,  
od 10. ure do 13.30

Delavnica Pridobivanje novih kupcev z uporabo inovativnih poslovnih 
modelov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Podporna skupina za nosečnice, bodoče in mlade mamice: Dragi 
mali škrat

Sreda, 11. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri 

Sredino predavanje: Budizem

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev knjige Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka dr. Nade Pra-
protnik 

Četrtek, 12. maja
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 17.30

Kekčeva pesem – območna revija najmlajših pevskih zborčkov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Rodoslovna delavnica: osnove programa Brothers Keeper 7 (Gorazd 
Zupančič)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop harmonikarjev

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Helena Tahir, slikarka, odprtje likovne razstave

Petek, 13. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje

Dan Evrope, športno srečanje jeseniških srednjih šol

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri 
Ustvarjalna delavnica: FIT LUJČIJI

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
367. Premiera, Dekleta s koledarja 

Sobota, 14. maja
SAVSKE JAME, Korlnov rov, od 8. do 11. ure

Živa uprizoritev zgodovinskih likov rudarja Tona, fužinarja Viktorja in 
upravitelja Heinricha

PLANINA POD GOLICO, osrednji prireditveni prostor, ob 9. uri
Gorski tek 6 ur Španovega vrha

PLANINA POD GOLICO, osrednji prireditveni prostor,  
od 14. ure dalje

Miss narcis

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 15. uri
Javna avdicija Mavrica pevskih talentov

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, nogometno igrišče, ob 17.30
Nogometna tekma 3. SNL – center: Jesenice : Šobec Lesce

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Ponovitev igre Dekleta s koledarja

Nedelja, 15. maja
SAVSKE JAME, Korlnov rov, od 8. do 11. ure

Živa uprizoritev zgodovinskih likov rudarja Tona, fužinarja Viktorja in 
upravitelja Heinricha

KOSOVA GRAŠČINA, od 9. do 11. ure
Ogled razstave slikarke Helene Tahir

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 10. uri
Mojca Pokrajculja v izvedbi Lutkovne skupine Ringo Raja, lutkovna 
predstava za otroke

 KOSOVA GRAŠČINA, ob 10.45
Tradicionalni pohod po Stari rudni poti

PLANINA POD GOLICO, osrednji prireditveni prostor,  
od 14. ure dalje

Miss narcis, osrednja prireditev v času cvetenja narcis – zabava z 
ansamblom Kdr voč

Ponedeljek, 16. maja
MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II,  
Cesta maršala Tita 41, Jesenice, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: Ljubosumje – Starejši 
otrok je stalno jezen in besen

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE,  
Pod gozdom 13, ob 17. uri

Predavanje Staneta Arha – Jordanija v sliki in besedi

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop godalnega oddelka

Torek, 17. maja
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE  
od 10. ure do 13.30

Delavnica Davčne blagajne v praksi 

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 17. uri,  
ob Mednarodnem dnevu muzejev

Pranje in perilo skozi čas, razstava in delavnica Igrajmo se! 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Umska vadba – Naučimo se boljšega pomnjenja v vsakdanjem življenju 

TENIŠKA IGRIŠČA PODMEŽAKLA, od 18. ure dalje
Začetek tečaja tenisa

Sreda, 18. maja
TRG NA STARI SAVI

Parada učenja

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Ta veseli knjižni svet – zaključna prireditev

 

Četrtek, 19. maja
DOM dr. FRANCETA BERGELJA JESENICE, od 9.30 do 11.30

Muzej na obisku: Delavke železarne ob Mednarodnem dnevu muzejev

PARKIRIŠČE ZA STAVBO OBČINE JESENICE, po 11. uri
11. Četvorka jeseniških maturantov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Vpliv življenjske energije na naše počutje 

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 18. uri
Razstava grafik Helene Tahir

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Mija Ogrin »Starodavni Bohinj«

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Koncert Dua Claripiano (Dušan Sodja-klarinet, Tatjana Kaučič-klavir)

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si  
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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Urša Peternel

"Tako kot vsako leto bomo 
tudi letos v Turističnem 
društvu Golica poskrbeli, da 
bo maj v Planini pod Golico, 
ko travnike pobelijo narcise 
oziroma kl'učavn'ce, kakor 
jim pravimo domačini, zani-
miv in pester tako za obisko-
valce kot tudi za domačine. 
Program bo letos potekal kar 
pet dni, ki bo razporejen na 
tri konce tedna med 7. in 22. 
majem," je povedal predsed-
nik TD Golica Klemen Kli-
nar o letošnjem dogajanju v 
maju, mesecu narcis.
Dogajanje se bo začelo v 
soboto, 7. maja, ko bo v cer-
kvi sv. Križa v Planini pod 
Golico ob 20. uri koncert 
baritonista Marka Kobala in 
citrarja Tomaža Plahutnika. 
Osrednje dogajanje bo 
zatem sledilo naslednji 
konec tedna, ko bo v soboto, 
14. maja, že ob 9. uri start 
gorskega teka 6 ur Španove-
ga vrha. Zmagovalec bo tisti, 
ki bo v šestih urah največ-

krat osvojil Španov vrh. Tek 
organizira Športna zveza 
Jesenice. V popoldanskem 
času bo na osrednjem prire-
ditvenem prostoru v Planini 
pod Golico ob 14. uri nasto-
pila Mestna godba Novo 
mesto, poskrbljeno bo za 
otroški program, kasneje bo 
obiskovalce zabaval ansam-
bel Biseri. Izbirali bodo tudi 
mis narcis, ki bo za eno leto 
prevzela naziv najlepše med 
narcisami. Na prireditve-
nem prostoru bo na stojni-
cah zagotovljena ponudba 
spominkov in lokalnih proi-
zvodov. Med 8. in 22. uro bo 
vozil brezplačen avtobus 
med železniško postajo 
Jesenice in Planino pod 
Golico. Naslednji dan, v 
nedeljo, 15. maja, bo popol-
dne nastopil ansambel Kdr 
voč, ki bo poskrbel za dobro 
vzdušje med planinci, na ta 
dan pa bo potekal tudi 
Pohod po stari rudni poti.
"Da bo poskrbljeno tudi za 
mladino, bo v soboto, 21. 
maja, zvečer v baru Žičnica 

disco večer z misicami in 
spremljevalkami letošnjega 
in lanskega izbora, majski 
dogodki pa se bodo zaključili 
v nedeljo, 22. maja, ko bo v 
Savskih jamah pred Korlno-
vim rovom ob 15. uri uprizori-
tev zgodovinskih rudarskih 
likov. Predstava je namenjena 
družinam. Tudi sicer bo 14., 
15., 21. in 28. maja v sodelova-

nju z Gledališčem Toneta 
Čufarja Jesenice na območju 
Savskih jam potekala živa 
uprizoritev likov iz zgodovine 
rudarstva in fužinarstva," je 
povedal Klemen Klinar.
V maju in prvi polovici juni-
ja bo ob koncih tedna v pro-
storih krajevne skupnosti 
odprta turistično-informa-
cijska pisarna.

Maj – mesec narcis
Majsko dogajanje v Planini pod Golico bo letos potekalo kar tri konce tedna, osrednja prireditev z 
izborom mis narcis pa bo v soboto, 14. maja.

Prve narcise v Plavškem Rovtu se že odpirajo, drugod še 
ne. "Pričakujemo, da bo vrhunec cvetenja v prvi polovici 
maja," je dejal Klemen Klinar.

Eden najbolj prepoznavnih 
jeseniških gostinskih lokalov je 
zagotovo Hiša kulinarike Ejga, 
ki jo vodita nekdanja smučar-
ka in dobitnica olimpijske 
kolajne Alenka Dovžan in njen 
življenjski partner, nekdanji 
hokejist Edvin Karahodžić. 
Restavracijo sta odprla leta 
2003 v stavbi sredi Jesenic, v 
kateri je pred več kot sto leti 
rodbina Tancar imela gostilni-
co. Zatem je bila v stavbi 
zdravstvena ambulanta, Alen-
ka in Edvin pa sta na njenem 
mestu zgradila nov, sodoben 
objekt, v katerem sta uredila 
restavracijo, v zgornjem nad-
stropju pa tudi družinsko 
domovanje. 

Celo gostje s Tajvana
"Vstopamo v trinajsto leto, v 
teh letih pa sva se oba z Edvi-
nom veliko naučila, tudi v tuji-
ni, prav tako pa je prišlo do 
velikih sprememb tudi v 
samem načinu prehranjevan-
ja, čemur smo se morali prila-
goditi," pripoveduje Alenka. 
"Ponudba je klasična, saj ima-
mo goste vseh vrst, ponujamo 
malice, kosila, jedi a la carte 
oziroma po naročilu, posebne 
menije, samopostrežne meni-
je, skrbimo za catering ... V zad-
njih letih ljudje nimajo več 
časa za dolge obroke, vsem se 
zelo mudi, čemur smo morali 
prilagoditi ponudbo. Med ted-
nom imamo tako največ 
domačih gostov, ob koncih 
tedna pa prihaja vse več turis-
tov, tudi iz Avstrije in Italije, ki 
ne kupujejo vinjet in se peljejo 
skozi Jesenice. Pozimi nas obi-
šče veliko smučarskih gostov 

in obiskovalcev Planice, naši 
zelo posebni gostje pa priha-
jajo s Tajvana, ki obiščejo Dal-
macijo, vselej pa se ustavijo pri 
nas na kosilu. Po odprtju kole-
sarske steze vse pogosteje pri-
hajajo tudi gostje na kolesih," 
pripoveduje Alenka. Prav v 
tujini se je, kot dodaja Alenka, 
naučila, da je gostom treba 
ponuditi nekaj več, neko zani-
mivo zgodbo. Tako se je odlo-
čila urediti Alenkin olimpijski 
kotiček, v katerem so na ogled 
zanimivi predmeti iz njene 
smučarske preteklosti, tudi 
olimpijska medalja, s katero se 
gostje lahko fotografirajo. "To 
je zlasti tujcem izredno zani-
mivo, pridem jih tudi pogle-
dat, pozdravit, skratka, tovrst-
no prepoznavnost skušam 
pozitivno izkoristiti."

Po terasi še večja kuhinja
Za dolgoročno poslovno uspe-
šnost pa so potrebna tudi 
nenehna vlaganja, se zavedata 
Alenka in Edvin. Ne le v kader 
– ta čas je pri njiju štirinajst 
zaposlenih in nanje sta oba 
zelo ponosna –, temveč tudi v 
sam objekt in okolico. "Velika 
razlika je, če si lastnik stavbe, in 
ne najemnik, saj imaš potem 
interes vlagati. Z Edvinom sva 
se že pred leti odločila, da ne 
bova najemala kreditov, tem-
več bova sproti varčevala in 
vlagala v hišo," razlaga sogo-
vornica. Po izredno uspešnem 
Eurobasketu 2013, ko je resta-
vracijo obiskalo tudi po 
štiristo navijačev vsak 
dan, sta se odločila, da 
bosta povečala zunanji 
del in uredila veliko tera-

so. Tako sta lani odkupila še 
dodatno zemljišče in uredila 
prostorno teraso pod krošnja-
mi dreves, ki gostu ne daje 
občutka, da je sredi mestnega 
vrveža. Na terasi je tudi lesena 
hiška, zgrajena v železarskem 
slogu, kot nekdanja martinar-
na, kjer zlasti v toplih mesecih 
na odprtem ognju na oglju 
pečejo mesne dobrote. Dva-
krat letno, spomladi in pred 
božičem, pa priredijo tudi vse-
lej odlično zabavo s koncer-
tom, kot nekakšen spomin na 
Eurobasket 2013. Za letos ima-
ta Alenka in Edvin pripravljen 
že nov projekt, to je širitev 
kuhinje, ki je v teh letih postala 
kar premajhna. 
"Želimo biti več kot restavraci-
ja, želimo biti hiša kulinarike in 
ponujati kulinarične rešitve v 
skladu s tistim, kar si stranke 
želijo, najsi bodo to praznova-
nja rojstnih dni, birme, oblet-
nic, pogostitve na domu, v 
službi ... Pri tem pa se je treba 
nenehno učiti, hoditi po svetu 
z odprtimi očmi in se truditi 
nenehno izboljševati ponud-
bo," še dodaja Alenka, ki je 
zadovoljna tudi z odnosom 
lokalne skupnosti, saj podjetje 
na podlagi razpisov uspešno 
črpa sredstva Občine Jesenice 
za razvoj gospodarstva. Ti raz-
pisi so po njenih besedah spo-
dbuda podjetnikom, da se 
odločajo za nova vlaganja in 
razvoj.

Hiša kulinarike Ejga

Alenka in Edvin, življenjska sopotnika in poslovna partnerja / Foto: Gorazd Kavčič

Hiša kulinarike Ejga ima od lani novo veliko teraso pod krošnjami dreves.

V četrtek, 5. maja, z začetkom ob 20. uri bo v dvorani jese-
niškega gledališča potekal večer tradicionalnega indijskega 
plesa. Plesno predstavo Kuchioudi Nrithya Sandhya priprav-
ljajo štiri plesalke plesne skupine Natyasaraswathi iz Banga-
lorija in ZDA. Organizator je Veleposlaništvo Indije v sode-
lovanju z Občino Jesenice in Gledališčem Toneta Čufarja 
Jesenice.

Večer tradicionalnega indijskega plesa

Pri Planinskem društvu Jesenice novo poletno sezono v 
Koči na Golici začenjajo v soboto, 30. aprila, s kresovanjem, 
ki se bo začelo ob 20. uri. Oskrbnica Bojana Hiti s preosta-
lim osebjem bo vso sezono skrbela za prijetno dobrodošlico 
in postrežbo planincev, ki se bodo najprej najbolj množično 
v maju in tudi kasneje podali na priljubljeni vrh v Karavan-
kah. Poleg tega bo od 26. aprila naprej odprta in redno oskr-
bovana tudi društvena Koča pri izviru Soče v Trenti.

Golica spet vabi

Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora bo v začetku maja 
drugič organizator dirigentske šole. V okviru nje bodo prip-
ravili spomladanski koncert, ki bo v soboto, 7. maja, ob 
19.30 v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Posamezne 
skladbe bodo dirigirali udeleženci dirigentske šole. 

Spomladanski koncert jeseniških godbenikov

V preteklih mesecih je na pobudo in v sodelovanju z druš-
tvom Jasa več kot devetsto jeseniških otrok bralo knjigo 
Nežno srce, ki ohranja zdravo okolje, spodbuja zdrave med-
človeške odnose in osvetljuje pravilen odnos do živali. Svoje 
odzive na prebrano so skupaj z mentorji zbirali v obliki 
ustvarjalnih izdelkov, ki so jih v Kolpernu predstavili na 
odprtju razstave pod skupnim imenom Jesenice imajo srce. 
Knjigo je vsem sodelujočim otrokom brezplačno zagotovilo 
podjetje Enos Jesenice. Razstava izdelkov je v Kolpernu na 
ogled do 20. maja.

Jesenice imajo srce
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