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OBČINSKE NOVICE

Pojasnila glede zahtev 
zbora občanov
Občinska uprava je pripravi-
la pojasnila o možnosti 
upoštevanja izglasovanih 
zahtev zbora občanov glede 
problematike podražitve 
ogrevanja.
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OBČINSKE NOVICE

SIJ Elektrode poslali  
v likvidacijo
Skupina SIJ je jeseniško 
družbo SIJ Elektrode poslala 
v prostovoljno likvidacijo. Za 
zaposlene je bila novica, da 
je s podjetjem konec, popoln 
šok.
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KULTURA

Glasbena šola ima 
svojo knjižnico
V glasbeni šoli deluje knji-
žnica, v kateri poleg notnega 
gradiva hranijo tudi več dra-
gocenosti – daril priznanih 
glasbenikov, ki imajo koreni-
ne na Jesenicah.
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ZANIMIVOSTI

Vodeni izleti po 
jeseniških hribih
Za letošnje leto so zasnovali 
nov projekt, ki so ga poime-
novali Po jeseniških hribih. 
Od aprila do oktobra bodo 
pripravili več brezplačnih vo-
denih izletov. 
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Žlahtna 
priznanja 
za 
tekmovalne 
dosežke
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Urša Peternel

Splošno bolnišnico Jesenice 
je obiskal zdravstveni mini
ster Janez Poklukar s sode
lavci. Ogledal si je prenovlje
no bolnišnično lekarno in 
laboratorij, potek energetske 
in požarne sanacije (ta je v 
zaključni fazi) ter začetek 
gradnje novega intenzivne
ga bloka.

Energetska sanacija je bila 
vredna več kot šest milijo
nov evrov, bolnišnica je pri
dobila nov fasadni ovoj, 
stavbno pohištvo, urejeno 
prezračevanje, prenovljene 
sobe in opremo. Skoraj 2,5 
milijona evrov vredna po
žarna sanacija je prinesla 
večjo varnost s tremi zuna
njimi požarnimi stopnišči, 
zaščito obstoječih dvigal in 
novo dvigalo, ki povezuje 
heliport in urgenco. Izvede

ni pa sta bili tudi 1,2 milijo
na evrov vredna prenova le
karne in 150.000 evrov vre
dna prenova laboratorija.
Direktor bolnišnice Mark 
Toplak je poudaril, da jim je 
kljub težki epidemiološki si
tuaciji v zadnjih dveh letih 
uspelo zaključiti pomemb
ne investicije, ki so potekale 
v delujoči bolnišnici. To je 
terjalo veliko prilagajanja 

zaposlenih in potrpežljivosti 
bolnikov, ki se jim je za to 
tudi zahvalil.
Kot je dejal minister Poklu
kar, so z vodstvom govorili 
tudi o uspešnem poslovanju 
bolnišnice v zadnjih letih, o 
doseženem in preseženem 
delovnem programu in ob
vladovanju čakalnih vrst. 
»Kot zdravnik se zavedam, 
kaj vse potrebujejo zdrav

stveni delavci v bolnišnicah 
za optimalno delo, in kot 
minister si ves čas prizade
vam, da ustvarimo te pogo
je,« je dejal. 
Glede lokacije regijske bol
nišnice je minister dejal, da 
ta še ni izbrana. V igri so šti
ri, in sicer sedanja lokacija, 
Dobravsko polje, Radovljica 
in Kranj.

Minister za zdravje 
obiskal bolnišnico
Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal Splošno bolnišnico Jesenice. Kot je dejal, odločitve 
o lokaciji regijske bolnišnice še niso sprejeli.

Minister za zdravje Janez Poklukar, v ozadju direktor bolnišnice Mark Toplak. 

Urša Peternel

Občina Jesenice je lani na 
pokopališču na Blejski Do
bravi vzpostavila nov režim 
parkiranja, ki predvideva 
plačilo parkirnine za vozila, 
ki so na parkirišču parkira
na več kot eno uro in pol, na 

parkomatu. Parkirišče je 
razdeljeno na cone, od kate
rih ima vsaka svojo ureditev. 
V coni 1 so parkirna mesta 
namenjena zaposlenim v 
pogrebni službi, cvetličarni 
in gostinskem lokalu, za ka

tere je omogočeno brezplač
no in časovno neomejeno 
parkiranje. Parkiranje je na 
tem območju dovoljeno le z 
dovolilnico za zaposlene, ki 
jo podeli upravljavec parkiri
šča. Cona 2 je namenjena 
svojcem umrlih, za katere 
je v času poslovilnih slove

snosti omogočeno brez
plačno parkiranje. Tudi v 
tem primeru je parkiranje 
omogočeno z dovolilnica
mi, ki jih svojci dobijo od 
upravljavca pokopališča. 

Parkiranje znova 
plačljivo
S prvim aprilom se je na pokopališču na Blejski 
Dobravi začela druga sezona režima parkiranja, 
ki predvideva plačilo parkirnine za vozila, ki so 
na parkirišču parkirana več kot eno uro in pol.

Na območju parkirišča sta dva parkirna avtomata, eden ob 
glavnem vhodu na pokopališče, drugi pa v bližini 
avtobusne postaje. Parkirni avtomat izda parkirni listič, 
tega pa je voznik dolžan namestiti na vidno mesto pod 
vetrobranskim steklom v vozilu. / Foto: Tina Dokl

Omenjeni prometni režim bo veljal vsako leto 
od 1. aprila do 30. septembra, za nadzor nad 
njegovim upoštevanjem pa skrbi medobčinsko 
redarstvo. 

44. stran

Dan zdravja 
z nasveti, 
meritvami ...
V torek, 19. aprila, bo v 
Kolpernu potekal Dan 
zdravja.
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Kot je znano, je bil 
minister Poklukar kot 
zdravnik internist 
zaposlen v bolnišnici, 
nekaj let pa jo je tudi 
vodil. 
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Na Občini Jesenice se dobro 
zavedamo problematike, 
povezane s parkiranjem, in 
vztrajno iščemo možne reši-
tve, ki pa jih zaradi zahtev-
nosti in tudi dolgotrajnosti 
postopkov žal ni mogoče 
doseči tako hitro, kot si sku-
paj želimo. Na eni strani se 
srečujemo z vprašanjem 
zagotavljanja primernega 
prostora za celovito rešitev, 
na drugi strani je treba zago-
toviti tudi finančna sredstva 
za investicije.
Potrebe po financiranju raz-
ličnih dejavnosti in investi-
cij iz občinskega proračuna 
so znatne in ni skrivnost, da 
potrebe presegajo zmožnos-
ti občinskega proračuna. 
Podobno ugotavljajo tudi v 
številnih lokalnih skupnos-
tih v Sloveniji. Ne glede na 
različne omejitve možnosti 
za gradnjo parkirnih povr-
šin (zlasti na območju mes-
ta) ostajajo. Glede na veliko 
število avtomobilov in pros-
torske omejitve v mestu, ki 
je stisnjeno med pobočji 
Karavank in Mežakle, išče-
mo celovite rešitve.

Prostorski akti občine omo-
gočajo gradnjo več garažnih 
hiš, s katerimi bi ustvarili 
ustrezne pogoje za parkira-
nje, kar še posebej velja za 
najbolj gosto poseljena 
območja. Tako se že dlje 
časa zavzemamo za nakup 
propadajočega hotela Pošta 
na območju Centra dve. Las-
tniki hotela se načeloma 
strinjajo s prodajo dotraja-
nega objekta, Občina Jeseni-
ce pa je zainteresirana za 
nakup, saj bi na mestu 
morala nujno postaviti večjo 
garažno hišo. Zaradi smrti 
enega od solastnikov hotela 
Pošta na sodišču tečejo ded-
ni postopki, ki še niso zak-
ljučeni. Šele ko bodo ti ded-
ni postopki končani, se bo 
postopek nakupa lahko 
nadaljeval.
Na zadnji seji konec marca 
se je Občinski svet strinjal, 
da Občina Jesenice od 
Gorenjske banke odkupi 
parcelo za banko (kjer je že 
možno parkiranje na maka-
damskem parkirišču). Obči-
na je na tem parkirišču že 
lastnica dela zemljišča, z 
nakupom parcele od banke 
bi občina zaokrožila lastniš-
tvo na zemljišču, kar bi nam 
omogočilo nadaljevanje pos-
topkov za pridobitev ustrez-
nih dovoljenj in gradnjo 
večje garažne hiše.
Ob omejenih finančnih 
zmožnosti občinskega pro-
računa bo treba za gradnjo 
garažne hiše poiskati tudi 
zasebnega investitorja. Pra-
ksa je, da v podobnih prime-
rih lokalna skupnost pridobi 
zemljišče in ustrezno doku-

mentacijo za gradnjo vključ-
no z gradbenim dovoljen-
jem, nato pa vse skupaj pro-
da zasebnemu investitorju, 
ki nato zgradi garažni 
objekt.
Poleg teh dveh parkirnih 
objektov se zavzemamo 
tudi, da bi od države ob 
načrtovani celoviti prenovi 
železniške postaje Jesenice 
pridobili del zemljišča ob 
Titovi cesti (na območju 
med Integralom in železni-
ško postajo). Naša želja je, 
da država prisluhne potre-
bam lokalne skupnosti in 

del tirov na tem območju 
odstrani, zemljišče, ki se na 
ta način sprosti, pa bi dala 
lokalni skupnosti za uredi-
tev parkirišča. Pogovori o 
tem še niso zaključeni. 
Predstavniki ministrstva za 
infrastrukturo že zelo dobro 
poznajo naše prostorske 
potrebe in namere lokalne 
skupnosti za ureditev ustre-
znih parkirnih površin v 
mestu. Tako se že priprav-
ljajo projekti za ureditev 
dodatnih parkirnih površin 
na območju železniške pos-
taje. Čeprav postopki še 
niso končani, verjamem, da 
bo mesto v sklopu prenove 
železniške postaje na tem 
območju dobilo tudi nove, 
dodatne parkirne površine.
Na ta način lahko v prihod-
njih nekaj letih zagotovimo 
prepotrebne dodatne parkir-
ne površine v mestu, hkrati 
se zavedamo potreb tudi v 
drugih okoljih. Prostorska 
in s tem povezana parkirna 
problematika je pereča tudi 
v drugih gosteje poseljenih 
območjih in naseljih, kot je 
na primer na območju več-
stanovanjskih objektov 
(Plavž, na Tomšičevi cesti, 
na Koroški Beli, na Sloven-
skem Javorniku, na Hruši-
ci). Posvečamo ji veliko 
pozornosti. Tako kot števil-
ni občani si tudi osebno 
želim, da bi (uradni) posto-
pki tekli hitreje in bi čim 
prej zagotovili dodatne par-
kirne površine. 
Od svojih ciljev ne bomo 
odstopili in bomo tudi v pri-
hodnje ostali odločni in 
vztrajni

Odločno in vztrajno 
do parkirišč

Župan Blaž Račič

Na Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske – BSC 
Kranj so pripravili primer-

jalno analizo možnih loka-
cij. Minister se je na to 
temo srečal z župani Jese-
nic, Radovljice in Kranja, a 
odločitev še ni sprejeta. 

Minister je dejal, da bo o 
lokaciji na koncu morala 
odločiti vlada. Pomembna 
pa bo tudi časovnica izved-
be projekta na posamezni 

lokaciji, saj bi bil projekt 
sofinanciran iz evropskih 
sredstev in bi ga bilo treba 
končati do konca tega 
desetletja.

Minister za zdravje 
obiskal bolnišnico
31. stran

Prostorski akti občine omogočajo gradnjo več 
garažnih hiš, s katerimi bi ustvarili ustrezne 
pogoje za parkiranje, kar še posebej velja za 
najbolj gosto poseljena območja. 

Kot je znano, je bil minister Poklukar kot 
zdravnik internist zaposlen v bolnišnici, nekaj 
let pa jo je tudi vodil. 

Urša Peternel

V začetku februarja je bila s 
strani Civilne iniciative – Za 
Jesenice in boljši jutri župa-
nu občine Jesenice na temo 
podražitev daljinskega ogre-
vanja predana zahteva za 
sklic zbora občanov s podpi-
si 1516 občanov. Zahtevi za 
zbor občanov so bile prilože-
ne zahteve, opredeljene v 
desetih točkah. Zbor obča-
nov je bil potekal 14. marca, 
na njem pa so občani izgla-
sovali vseh deset zahtev. Kot 
je že na zboru napovedal 
župan Blaž Račič, bo občin-
ska uprava v skladu s 74. 
členom statuta obravnavala 
izglasovane zahteve in prip-
ravila pojasnila o možnosti 
upoštevanja posamezne 
zahteve. Zdaj so pojasnila 
pripravili – na kratko jih 
povzemamo v nadaljevanju, 
medtem ko so podrobneje 
obrazložena na spletni stra-
ni Občine Jesenice. 
Glede prve zahteve, da 
župan in občinska uprava 
takoj začneta postopek raz-
veljavitve akta o dodelitvi 
koncesije in posledično tudi 
razveljavitve koncesije same 
ter začnejo pogajanja s pod-
jetjem Enos, d. d., za skleni-
tev nove koncesijske pogod-
be brez posrednika, so poja-
snili, da zahteve občanov ni 
mogoče upoštevati.
Glede druge zahteve, da naj 
župan in občinska uprava 
takoj začneta postopek revi-
zije Odloka o podelitvi kon-
cesije za distribucijo toplote 
v občini Jesenice, so pojasni-
li, da je zahteva v realizaciji.
Glede tretje zahteve, naj jav-
no komunalno podjetje 
JEKO prevzame distribucijo 
toplote in tople vode na 
način, kot je bilo to pred 
oddajo koncesije, so pojas-

nili, da zahteve občanov ni 
mogoče upoštevati.
Glede četrte zahteve, da naj 
župan in občinska uprava 
takoj pristopita k pogajan-
jem s koncesionarjem glede 
energenta, s katerim bo ta 
proizvajal toploto za ogreva-
nje in ki bo za uporabnike 
predstavljal sprejemljivo 
ceno (sončna energija, pele-
ti, lesna biomasa …), so 
pojasnili, da je izglasovana 
zahteva v realizaciji v delu, 
ki se nanaša na iskanje dol-
goročnih rešitev za zagotovi-
tev učinkovitega in cenovno 
sprejemljivega delovanja 
sistema daljinskega ogreva-
nja, tudi z iskanjem dodat-
nih virov energije za proiz-
vodnjo toplote.
Glede pete zahteve, naj 
župan in občinska uprava 
takoj pristopita k iskanju 
rešitve za izrabo deponijske-
ga plina in plina iz čistilne 
naprave, so pojasnili, da 
zahteve občanov ni mogoče 
upoštevati.
Glede šeste zahteve, da naj 
se dokončajo postopki iz 

leta 2015, ki so takratnemu 
javnemu podjetju Jeko-IN 
nalagali zamenjavo predi-
menzioniranih in zastarelih 
toplotnih postaj z novimi 
bolj ustreznimi, in sicer še 
pred oddajo v last etažnim 
lastnikom, so pojasnili, da 
se izglasovana zahteva v 
delu, ki se nanaša na pristoj-
nosti občine, že izvaja.
Glede sedme zahteve, da naj 
župan in občinska uprava v 
sodelovanju s koncesionar-
jem pripravita izračun vpli-
va cene energetske sanacije 
stavb in naj se preuči sklad-
nost Pravilnika o načinu 
delitve in obračuna stroškov 
za toploto v stanovanjskih 
stavbah ter pristojnemu 
ministrstvu posreduje pobu-
da za začetek postopka spre-
membe omenjenega pravil-
nika, so pojasnili, da zahteve 
občanov glede pravilnika ni 
mogoče upoštevati, nakaza-
na pa je rešitev za zagotav-
ljanje pravičnejše delitve 
stroškov ogrevanja po posa-
meznih odjemnih mestih 
znotraj večstanovanjskih 

objektov, ki pa terja nadalj-
nje aktivnosti upravnikov v 
sodelovanju z etažnimi last-
niki. 
Glede osme zahteve, da naj 
župan in občinska uprava 
pripravita predlog Pravilni-
ka za subvencioniranje cene 
daljinskega ogrevanja, so 
pojasnili, da zahteve obča-
nov ni mogoče upoštevati.
Glede devete zahteve, da naj 
se Lokalni Energetski Kon-
cept za obdobje 2022–2032 
pripravi do obravnave na 
junijski seji občinskega sveta 
in se v njem upoštevajo vsi 
možni alternativni viri pri 
proizvodnji ogrevanja, so 
pojasnili, da je izglasovana 
zahteva občanov v realizaciji.
Glede desete zahteve, da naj 
koncesionar predloži izraču-
ne porabljenega energenta 
glede na soproizvodnjo elek-
trike in toplote ter izračun 
cene (razlike) energenta gle-
de na gospodinjski oziroma 
gospodarski odjem, so poja-
snili, da je bila zahteva v 
opredelitev posredovana 
koncesionarju.

Pojasnila glede zahtev 
zbora občanov
Občinska uprava je pripravila pojasnila o možnosti upoštevanja izglasovanih zahtev zbora občanov 
glede problematike podražitve ogrevanja.
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Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na marčevski seji sprejeli 
predlog zaključnega računa 
proračuna Občine Jesenice 
za leto 2021. Realizacija 
vseh prejemkov načrtovanih 
sredstev v letu 2021 je bila 
91-odstotna, realizacija vseh 
odhodkov pa 76-odstotna. 
Prihodki in prejemki so bili 
lani realizirani v višini 22,3 
milijona evrov, odhodki in 
izdatki pa prav tako v isti 
višini. Za investicije je obči-
na namenila 6,9 milijona 

evrov oziroma 56 odstotkov 
načrtovanih odhodkov. Rea-
lizacija je nižja od predvide-
ne, saj se je dinamika izved-
be več projektov zamaknila 
v leto 2022. Med največjimi 
projekti v letu 2021 je bila 
investicija v Ruardovo graš-
čino, kjer pa se je izvedba 
podaljšala zaradi odkritja 
lesne gobe. Posledično ima 
nižja realizacija odhodkov 
vpliv na nižje prihodke sofi-
nanciranja, a je občini kljub 
temu za šest projektov uspe-
lo prejeti več kot 1,8 milijo-
na evrov sofinanciranja. 

Na marčevski seji 
potrdili zaključni račun
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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, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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Obvestilo
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav
ljen Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavo
da Gornjesavski muzej Jesenice.

Pogodba o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda bo skle
njena za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja 
traja pet let.

Rok za posredovanje prijav je 15 (petnajst) dni od dneva obja
ve razpisa.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.
jesenice.si (javne objave).

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Urša Peternel

Jeseniško podjetje SIJ Elek-
trode, ki je eno od podjetij 
Skupine SIJ, v njem pa izde-
lujejo varilne žice in elektro-
de, bo sredi meseca prene-
halo poslovati. Nadzorni 
svet je namreč 23. marca 
sprejel sklep o prostovoljni 
likvidaciji družbe. Razlog: 
razmere na svetovnih trgih, 
upadajoče povpraševanje in 
negativno poslovanje v za-
dnjih letih. 

Kot so pojasnili v Skupini 
SIJ, zadnja leta poraba in s 
tem povpraševanje na najve-
čjih izvoznih trgih, ki so dr-
žave EU in države nekdanje 
Jugoslavije, upada. 
»Poraba elektrod se je v za-
dnjih osmih letih v Evropi 
zmanjšala za skoraj 19 od-

stotkov. Povpraševanje po 
teh izdelkih se obenem moč-
no povečuje na azijskih tr-
gih. Posledično se je v za-
dnjih letih tam povečala tudi 
količinska proizvodnja ter 
koncentriralo lastništvo naj-
večjih proizvajalcev, ki tako 
lahko zagotavljajo konku-
renčnejše prodajne cene in 
tudi dopolnilne storitve za 
varilsko dejavnost,« so poja-
snili v Skupini SIJ, kjer so se 
zaradi tega odločili, da to de-
javnost opustijo in se še in-
tenzivneje posvetijo osnovni 
dejavnosti, to je proizvodnji 
in predelavi jekla. 
In kaj bo prenehanje poslo-
vanja podjetja pomenilo za 
zaposlene, ki jih je okrog 
150? Nekaj naj bi se jih upo-
kojilo, ostalo pa naj bi 138 
presežnih delavcev; od tega 
bodo okrog stotim ponudili 
zaposlitev v drugih dveh je-
seniških družbah Skupine 
SIJ, to je v SIJ Acroni in SIJ 
SUZ. 
»Ostalim pa bo ponujena 
ustrezna odpravnina in v so-
delovanju z zavodom za za-
poslovanje zagotovljena 
strokovna podpora ob pre-
nehanju zaposlitve,« so de-
jali v Skupini SIJ. 
Zaposleni so za prenehanje 
poslovanja izvedeli dan po 

seji nadzornega sveta, ko je 
direktor podjetja Drago Ker-
šič tik pred zaključkom dela 
sklical sestanek in jih sezna-
nil, da gre podjetje v likvida-
cijo. »To je bil za nas popoln 
šok, morala zaposlenih je na 
ničli, spravili so nas na kole-
na,« je občutke opisal eden 
od zaposlenih, ki pa je želel 
ostati anonimen. Kot je de-
jal, že dalj časa niso imeli 
zaupanja v vodstvo, prav 
tako ne verjamejo zagotovi-

lom Skupine SIJ, da bodo v 
SIJ Acroni in SIJ SUZ pre-
zaposlili sto ljudi. »Mislim, 
da je to samo še ena prevara 
in da nas bodo v resnici pre-
pustili samim sebi. Saj mor-
da bo kakšen od sodelavcev 
našel službo v Acroniju, am-
pak večina bo na cesti,« je 
dejal sobesednik in povedal, 
da so med zaposlenimi tudi 
primeri, ko sta zaposlena 
mož in žena. Večina jih je 
domačinov in okoličanov. 

SIJ Elektrode poslali  
v likvidacijo
Skupina SIJ je jeseniško družbo SIJ Elektrode poslala v prostovoljno likvidacijo. Za zaposlene je bila 
novica, da je s podjetjem konec, popoln šok. 

Glede poslovnih 
prostorov podjetja v 
Skupini SIJ odločitve 
še niso sprejeli, 
proizvodno opremo za 
izdelavo varilnih žic in 
elektrod pa bodo dali v 
prodajo. 

V podjetju bodo delali samo še do sredine meseca. 
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Letošnje leto je namenjeno ozaveščanju o 
podzemni vodi, ki je očem skrita. Pot vode 
od izvira do uporabnika je ravno tako pri
krita in da je oskrba z vodo omogočena, je 
poleg zdravstvene ustreznosti vode po
trebno tudi tekoče izvajanje del, povezanih 
z upravljanjem in vzdrževanjem vodovo
dnih sistemov.

V podjetju JEKO, d. o. o., smo za zagotav
ljanje ustrezne vodooskrbe na obmo
čjih občin Jesenice in Žirovnica v letu 
2021 izvajali vzdrževalna dela, skladno 
s programoma o oskrbi s pitno vodo. Iz
vajali smo periodični pregled vodovo
dnih sistemov, detekcijo in odpravo 
okvar na cevovodih, hišnih vodovodnih 
priključkih ter izvajali redna vzdrževal
na dela na hidrantnem omrežju in vodo
zbirnih objektih. Na vodozbirnih objek
tih smo skladno s terminskim planom 
izvajali tudi čiščenja in dezinfekcijo. 

V okviru izvajanja rednega vzdrževanja vo
dovodnega omrežja smo na vodovodnih 
sistemih odpravili 44 okvar, od tega 36 
okvar v občini Jesenice in osem v občini Ži
rovnica. Na podlagi pregleda hidrantnega 
omrežja s strani GARS Jesenice in PGD Za
breznica ter ugotovljenih nepravilnosti, 
smo v občini Jesenice izvedli sanacijo osmih 
okvarjenih nadzemnih hidrantov in v občini 
Žirovnica štirih nadzemnih hidrantov. Na 
transportnih cevovodih Peričnik in Završni
ca smo izvedli detekcijo poteka trase cevo

vodov z georadarjem in izvedli označbo. 
Natančen potek tras cevovodov bo nujno 
potreben zaradi načrtovane izgradnje jaška 
za UVdezinfekcijo v Peričniku ter obnove 
primarnega cevovoda v Završnici. 

Vzporedno z izgradnjo kanalizacijske infra
strukture smo sodelovali pri obnovi oziro
ma novogradnji vodovodnega omrežja na 
Cesti bratov Stražišarjev, na Ulici Cankarje
vega bataljona, Industrijski cesti ter na Lip
cah, kot tudi na območju mejnega platoja 
na Hrušici, kjer podjetje DARS, d. d., gradi 
drugo predorsko cev AC predora in ob tem 
izvaja izgradnjo novih objektov vodovo
dne infrastrukture ter prestavitev primar
nih cevovodov Peričnik in Mlake na odse
kih, ki prečijo – ovirajo načrtovano gradnjo. 

Iz naslova investicijskega vzdrževanja smo 
izvedli umestitev zajetij Peričnik v telemetrij
ski sistem z nadgradnjo zapornih elementov, 
kar bo v bodoče omogočalo izločanje kalne 
vode ob povišani motnosti. Izvedli smo sana
cijska dela na vodohranu na Kočni (izvedba 
nove termo in hidroizolacije) ter zamenjavo 
ograje, zgradili dva regulacijska jaška za zni
ževanje tlaka za naselje Lipce in na Hrušici 
(Republika). Izvedli smo zamenjavo premo
stitvenega cevovoda preko železniškega 
nadvoza na Koroški Beli, izvedli umestitev 
vodohrana Plavški Rovt v telemetrijski sistem 
ter izvedli dograditev merilnika motnosti in 
zamenjavo analizatorja prostega preostalega 
klora v vodohranu v Planini pod Golico.

Iz naslova vzdrževalnih del v vodozbirnih 
objektih smo v vodohranih Bolniški in 
Hrušica vaški izvedli zamenjavo okvarje
nih zasunov, v vodohranu na Plavškem 
Rovtu smo zamenjali dotrajan pohodni 
podest. V vodohranu Betel v Planini pod 
Golico smo dogradili hrbtno zaščito in 
protizdrsne prečke pri dostopu v spodnjo 
etažo vodohrana. Zamenjali smo tudi ne
kaj dotrajanih pokrovov na vodozbirnih 
objektih, in sicer na Marijinem zajetju v 
Peričniku ter na spodnjem zajetju in raz
bremenilniku Ajdna. Na vodohranu na 
Kočni in na zajetjih v Peričniku ter Ajdni 
smo postavili nove obvestilne table, ki 
označujejo vodovarstveno območje, saj 
so bile obstoječe dotrajane in vsebinsko 
neustrezne. Izvajali smo tudi redno čišče
nje okolice vodozbirnih objektov ter koš
njo trave v času vegetacije. 

Vzdrževanje vodovodnih priključkov se je 
pretežno izvajalo ob nastali okvari. Nekaj 
puščanj je bilo zaznanih tudi ob obnovi vo
dovodne infrastrukture v občini Jesenice, 
in sicer na Lipcah, na Cesti bratov Stražišar
jev ter v KS Sava. Na območju Jesenic smo 
opravili 101 sanacijo na hišnih vodovodnih 
priključkih, kar je 66 sanacij več kot v pre
teklem letu. V Žirovnici je bilo izvedenih 16 
sanacij vodovodnih priključkov, kar je šest 
manj kot v preteklem letu. V letu 2021 smo 
zamenjali 1012 vodomerov, in sicer v obči
ni Jesenice 731 in v občini Žirovnica 281.

IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO 
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Urša Peternel

Večina jeseniških krajevnih 
skupnosti bo v soboto, 9. 
aprila, organizirala čistilno 
akcijo. Ob 9. uri se bo začela 
v krajevni skupnosti Plavž, 
zbor je pred prostori KS 
Plavž, v krajevni skupnosti 
Hrušica z zborom na »Pla-
cu« in v krajevni skupnosti 
Planina pod Golico z zbo-
rom pred gasilskim domom 
v Planini pod Golico ali pri 
Pogačarjevem hlevu v Plav-
škem Rovtu. Na Blejski Do-
bravi se čistilna akcija začne 
ob 8. uri, in sicer z zborom 
pred stavbo KS Blejska Do-
brava, prav tako tudi v kra-
jevni skupnosti Slovenski 

Javornik - Koroška Bela, kjer 
je zbirno mesto pred stavbo 
KS Blejska Dobrava. Krajev-
na skupnost Podmežakla pa 
bo čistilno akcijo organizira-
la v torek, 12. aprila, z zbo-
rom ob 8. uri pred stavbo 
KS Podmežakla, medtem ko 
so se v krajevni skupnosti 
Sava odločili, da skupne či-
stilne akcije ob tej priložno-
sti ne bodo organizirali. Ro-
kavice in vrečke bo zagotovi-
la Občina Jesenice (udele-
ženci jih prejmejo na zbir-
nih mestih), za odvoz pobra-
nih odpadkov pa javno ko-
munalno podjetje JEKO. V 
primeru slabega vremena 
čistilna akcija odpade in bo 
prestavljena na jesenski čas.

Čistilne akcije
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Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.

Urša Peternel

Odgovore na ta vprašanja 
so skušali najti na Jeseniš-
kem forumu, ki ga je prip-
ravil časnik Finance in je 
potekal v dvorani jeseniške-
ga gledališča. 

Kot je v uvodu dejal jeseniš-
ki župan Blaž Račič, so na 
Jesenicah lahko ponosni na 
veliko stvari, ne samo na 
lepo naravo in uspehe špor-
tnikov, temveč tudi na veli-
ko znanja, zlasti tehničnega.
Henrika Zupan, predsedni-
ca Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Jesenice, je 
spregovorila o kondiciji in 
potencialih jeseniških pod-
jetij. Kot je poudarila, Jese-
nice že dolgo niso več samo 
železarsko mesto, degradi-
rane površine so se spreme-
nile v območja s trgovinsko 
dejavnostjo, velik potencial 

vidijo v razvoju turizma, 
tudi zaradi lege blizu avtoce-
ste in meje. "Jesenice so 
uspešne in imajo perspekti-
vo na področju obrti, podjet-
ništva in turizma," je meni-
la. Podatki za leto 2020 
sicer kažejo, da je epidemija 
vplivala tudi na poslovanje 
jeseniških podjetij, ki so 
zabeležila 17 milijonov evrov 
neto izgube, zaznali pa so 
tudi porast izbrisov podjetij.

Lushna in Ocean Tec
Da so zadovoljni s tem, da 
delujejo na Jesenicah, sta 
zatrdila tudi dva uspešna 
mlada podjetnika, Jaka 
Ažman iz podjetja Glam-
ping Lushna in Gaber Bre-

gant iz podjetja Ocean Tec, 
ki imata oba prostore na Sta-
ri Savi, na mestu nekdanjih 
železarskih obratov. V pod-
jetju Glamping Lusha izde-
lujejo glamping hišice ozi-
roma lastnikom zemljišč 
pomagajo vzpostaviti glam-
ping ekološko turistično 
destinacijo. V času epidemi-
je so se jim odprli trgi v 
ZDA, kjer so izjemno nav-
dušeni nad nočitvami v lese-
nih glamping hiškah. Kot je 
dejal Ažman, jim lokacija na 

Jesenicah ustreza, zlasti kar 
se tiče logistike, dobavnih 
poti, blizu je avtocesta in 
izhod v Evropo. Ponosni so 
tudi, da zaposleni prihajajo 
iz lokalnega okolja. Ažman 
je prepričan, da se Jesenice 
lahko razvijajo še naprej. 
Tudi Gaber Bregant iz pod-
jetja Ocean Tec na Jesenicah 
vidi velik razvojni potencial. 
V podjetju izdelujejo regat-
ne jadrnice, njihova konku-
renčna prednost pa je teh-
nologija izdelave. V Sloveni-
ji so sicer njihove jadrnice 
slabo poznane, bolj poznani 
so v Franciji in Veliki Brita-
niji, ime pa so si ustvarili s 
kakovostnimi izdelki. "Na 
Jesenicah imamo veliko teh-

ničnega znanja, to moramo 
ceniti in obdržati," je menil 
Bregant.

Hidria
Na forumu je sodeloval tudi 
direktor Hidrie Simon Veli-
konja, ki je povedal, da so 
na jeseniški lokaciji lani 
praznovali 25-letnico delo-
vanja. Začeli so s petimi 
zaposlenimi, danes imajo 
na Jesenicah dvesto zapos-
lenih in letos načrtujejo 90 
milijonov evrov prodaje. 

Naročila imajo zagotovljena 
vse do leta 2030. Kljub tur-
bulentnim časom poslujejo 
dobro in nemoteno oskrbu-
jejo kupce, dobro sodeluje-
jo s SIJ Acroni, pohvalil je 
tudi dobro sodelovanje z 
jeseniško občino. Kot je 
dejal Velikonja, je na Jese-
nicah tradicija tehničnega 
znanja, nahajajo se na stra-
teški lokaciji, blizu je avto-
cesta.

Projekt Creators
Na dogodku so predstavili 
tudi mednarodni projekt 
Creators, ki poteka na Jese-
nicah in v sklopu katerega 
želijo vzpostaviti energetsko 
skupnost za učinkovito dal-

jinsko ogrevanje. Na okrogli 
mizi je projekt predstavil 
Boris Sučić z Instituta Jožef 
Stefan – Centra za energet-
sko učinkovitost. Projekt 
izvajajo v sodelovanje s SIJ 
Acroni, iščejo pa možnosti 
izrabe odvečne toplote za 
daljinsko ogrevanje Jesenic. 
Kot je dejal, preverjajo koli-
čine odvečne toplote, kak-
šna je njena časovna razpo-
rejenost, kakšen je odjem iz 
vročevoda. Gre za pilotni 
projekt, katerega cilj je pre-

hod v bolj učinkovit energet-
ski sistem na Jesenicah. 
Samo Lečnik iz Skupine SIJ 
je napovedal tudi postavitev 
vodikarne, viške bi lahko 
uporabljala lokalna skup-
nost za mobilnost, in posta-
vitev sončne elektrarne. 
Andrej Stušek, direktor pod-
jetja Enos, je bil do projekta 
nekoliko zadržan, treba bi 
bilo preveriti ekonomiko in 
kakovost tovrstne toplote, je 
dejal ter menil, da je najve-
čji izziv takšnih projektov 
implementacija.
Župan Račič pa je izrazil 
upanje, da jim bo odvečno 
toploto vendarle uspelo pri-
peljati v radiatorje jeseniš-
kih domov.

Jeseniški forum
Kakšni so razvojni potenciali Jesenic? V kakšni kondiciji je jeseniško gospodarstvo? Kje vidijo 
prednosti Jesenic v uspešnih, razvojno naravnanih podjetjih Hidria, Lushna in Ocean Tec? In kdaj bo 
na Jesenicah zaživela najnaprednejša energetska skupnost?

Na okrogli mizi so sodelovali direktor podjetja Enos Andrej Stušek, Boris Sučić z Instituta 
Jožef Stefan, Samo Lečnik iz Skupine SIJ in jeseniški župan Blaž Račič. / Foto: Nik Bertoncelj

Jaka Ažman iz podjetja Glamping Lushna Gaber Bregant iz podjetja Ocean Tec

"Zakaj pa na Jesenicah 
ne bi imeli prvih 
avtobusov na vodik v 
državi?" je dejal Boris 
Sučić z Instituta Jožef 
Stefan in pokazal na 
priložnost izrabe 
vodika iz vodikarne, ki 
jo načrtujejo SIJ 
Acroni.

V prejšnji številki objavljen 
članek z naslovom Fasada in 
rdeča zvezda razburjata me 
je spomnil, da imam v arhivu 
starejšo fotografijo objekta z 
rdečo zvezdo, posneto leta 
2006. Rdeča zvezda je bila 
na stavbi dolga desetletja, 
verjetno od takrat, ko so 
objekt pred mnogimi leti 
zgradili. Stavba z rdečo zve-
zdo do danes ni nikogar 

Prejeli smo

Fasada in rdeča 
zvezda 
razburjata

motila, dokler ni dobila vpa-
dljive barve. Te barve lahko 
sprožajo različne asociacije, 
vendar je glede zvezde jasno, 
da je tam obstajala od nek-
daj. Bolj kot domnevne barve 
ukrajinske zastave in rdeče 
zvezde me moti, da ni niko-
mur mar za eno zadnjih 
industrijskih stavb na Jeseni-
cah, ki se je še ohranila in bi 
si zaslužila več pozornosti na 
področju tehnične in mogoče 
tudi arhitekturne dediščine. 
Z barvanjem in neodgovor-
nim ravnanjem novih lastni-
kov izgubljamo delčke naše 
zgodovine in tudi skupnega 
zgodovinskega spomina.

Vitomir Pretnar

Cona 3 je namenjena osta-
lim obiskovalcem in ima 172 
parkirnih mest. Ta cona 
omogoča brezplačno parki-
ranje do ene ure in pol, kar 
zadošča za obisk pokopališ-
ča, predstavlja pa manj časa, 
kot ga večina turistov porabi 
za obisk Vintgarja. Po prete-
ku ene ure in pol pa do 20. 
ure je predvideno plačilo 
parkirnine v višini 5 evrov, 
kar je enako kot na parkiriš-
ču v Podhomu na drugi stra-
ni soteske Vintgar. 
Znotraj te plačljive cone so 
štiri parkirna mesta rezervi-
rana za vozila invalidov, 
katerih uporaba ostane brez-
plačna. 
Cona 3a je namenjena parki-
ranju do treh avtobusov, ki 
bodo za parkiranje do štiri 
ure plačali 20 evrov, za par-
kiranje za več kot štiri ure in 
do 20. ure pa 30 evrov. Par-
kiranje avtobusov po 20. uri 
ni dovoljeno. 
»V zadnjih letih smo pred-
vsem v poletnih mesecih na 
Blejski Dobravi zaznali izra-
zito povečano zasedenost 
parkirišča z avtomobili, 
avtodomi in avtobusi turis-

tov in obiskovalcev soteske 
Vintgar, kar večkrat onemo-
goča parkiranje obiskoval-
cem pokopališča. Občina 
Jesenice se je zato odločila, 
da vzpostavi sistem parkira-
nja, ki bo zagotavljal nemo-
teno parkiranje obiskoval-
cem pokopališča in dopuš-
čal pod dogovorjenimi pogo-
ji parkiranje tudi obiskoval-
cem soteske Vintgar," so 
svojo odločitev lani pojasnili 
na Občini Jesenice. 
Vzpostavljeni prometni 
režim se je izkazal za učin-
kovitega, v lanskem letu je 
od julija do konca septem-
bra Občina Jesenice iz nas-
lova plačila parkirnine zabe-
ležila 5300 evrov prihodka, 
kar kaže na to, da je bilo 
veliko uporabnikov parkiriš-
ča ravno turistov in obisko-
valcev soteske Vintgar in 
okolice.
Obenem pa so obiskovalci 
pokopališča lahko parkirišče 
uporabljali nemoteno – 
brezplačno in predvsem 
brez iskanja parkirnega 
mesta zaradi zasedenosti 
parkirišča z avtomobili, 
avtodomi ter avtobusi turis-
tov in drugih obiskovalcev 
soteske Vintgar in okolice.

Parkiranje znova plačljivo
31. stran
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Urša Peternel

Ob slovenskih avtocestah je 
– poleg 54 velikih počivališč 
– tudi štirinajst malih, na ka-
terih ni bencinskih servisov, 
nimajo enotne podobe, opre-
ma je stara, dotrajana in tudi 
uničena. Večina površin je 
namenjenih parkiranju 
osebnih in tovornih vozil, na-
meščeno je nekaj miz s 
klopmi, sanitarije pa so veči-
noma dotrajane. 

Na Darsu so se že pred leti lo-
tili projekta poenotenja celo-
stne podobe malih počivališč, 
ki se je zaradi epidemije neko-
liko zavlekel, a bo zdaj vendar-
le stekel. Tako so že izbrani 
izvajalci, dela pa naj bi se za-
čela še ta mesec. Med počiva-
lišči, ki bodo dobila novo po-

dobo, so tudi štiri na gorenj-
ski avtocesti, in sicer Lipce jug 
in Lipce sever ter Povodje 
vzhod in Povodje zahod.
Kot so pojasnili na Darsu, se 
bodo najprej lotili prenove 
sedmih počivališč, med nji-
mi na Gorenjskem Lipce 
jug in Povodje vzhod, zatem 
pa še preostalih, tudi Lipce 
sever in Povodje zahod. Ve-
čino naj bi jih prenovili še 
letos. Za izvajalca sta bila 
izbrana Hidrotehnik in KPL 
v skupnem nastopu, pogod-
bena vrednost del pa je 10,4 

milijona evrov brez DDV. 
Po končani rekonstrukciji 
bodo, pravijo na Darsu, po-
čivališča urbano in moderno 
urejena. Imela bodo prostor 
za okrepčevalnico, sanitarni 
del s toaletnimi prostori, 
prostor za kadilce s kadilni-
co, urejeno igrišče in pro-
stor za počitek ter informa-
cijsko točko, na kateri bodo 
obiskovalci imeli dostop do 
prometnih, turističnih in 
vremenskih informacij. Po-
leg tega bodo preplastili as-
falt in namestili novo pro-

metno opremo, območje na 
novo komunalno opremili, 
namestili pa bodo tudi vide-
onadzor. In še nekaj: dostop 
težkih tovornih vozil ne bo 
več dovoljen.
Za gostinsko dejavnost, pro-
dajo sadja in zelenjave ter 
brezalkoholnih pijač in pro-
dajo spominkov oziroma lo-
kalnih izdelkov bodo naje-
mnike iskali na razpisu. Iz-
brani ponudniki bodo morali 
skrbeti tudi za čiščenje sani-
tarij ter celotne površine in 

neposredne okolice, za re-
dno košnjo ter po potrebi za 
praznjenje posod z odpadki 
in odvoz smeti.
Poleg obnove omenjenih 
počivališč na avtocestnem 
kraku med Karavankami in 
Obrežjem bodo obnovili še: 
na kraku med Šentiljem in 
Koprom postajališča Ri-
snik, Studenec jug in Stu-
denec sever, Zima jug in 
Zima sever, Polskava zahod 
in Polskava vzhod ter na po-
murski hitri cesti počivali-
šče Dolinsko.

Prenova počivališč 
Lipce jug in sever
Dars začenja projekt prenove malih počivališč na avtocestnem omrežju. Na Gorenjskem bosta novo 
podobo dobili tudi počivališči Lipce jug in Lipce sever.

Podoba počivališča Lipce danes ... / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Občina Jesenice bo obnovila 
Štefančevo znamenje na Ko-
roški Beli. Znamenje ima 
status kulturnega spomeni-
ka lokalnega pomena.

Kot je pojasnila Petra 
Dečman z Občine Jesenice, 
bodo obnovo začeli še letos, 
in sicer po dogovoru z izva-
jalcem in v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine, OE Kranj. Za 
obnovo so sicer že pridobili 

kulturnovarstveno soglasje, 
dela naj bi stala deset tisoč 
evrov, sredstva pa so zagoto-
vljena, ministrstvo za kultu-
ro je odobrilo vlogo za sofi-
nanciranje.
Štefančevo znamenje, ki ga 
imenujejo tudi francosko 

znamenje, spominja na čas 
Ilirskih provinc. Postavili so 
ga domačini leta 1812 v spo-
min na padle francoske vo-
jake, ki so bili domnevno 
pokopani v bližini. Po podat-
kih Gornjesavskega muzeja 

Jesenice je bila francoska 
vojska v vasi od maja 1809 
do septembra 1813. Vaščani 
so jo bili dolžni oskrbovati z 
živili, konji in prevozi. Še 
posebej težavno je bilo, ko 
so skozi vas potovale večje 
vojaške formacije. Dne 14. 
oktobra 1809 se je na Javor-
niku in Koroški Beli utabori-
lo okoli dva tisoč vojakov.
Znamenje stoji jugozaho-
dno od starega vaškega jedra 
Koroške Bele, v križišču Ce-
ste talcev in Cankarjeve. Po-
imenovano je po Štefančevi 
hiši, ki so jo leta 1967 poru-
šili zaradi gradnje delavske-
ga bloka. V nišah znamenja 
so bili v preteklosti nabožne 
slike in kipi, ki pa niso več 
ohranjeni.

Štefančevo znamenje 
bodo obnovili

Občina Jesenice je prejela sredstva ministrstva za 
kulturo, ki bo sofinanciralo obnovo.

Štefančevo znamenje stoji sredi Koroške Bele v križišču 
Ceste talcev in Cankarjeve ceste. / Foto: Nik Bertoncelj

Obnovo bodo začeli 
še letos.

Kdaj in kam jih 
saditi, kako jih 
gnojiti in zaščititi 
pred mrazom, 
škodljivci in 
boleznimi, so 
osrednja poglavja 
te knjige. 
Predstavi številne 
sorte vrtnic, ki so 
jih preizkusili v 
Sloveniji. 
Vrtnica je na 
vsakem vrtu 
nekaj posebnega, 
zato bo ta 
prelepa knjiga 
z več kot 250 
fotografijami 
očarala prav 
vsakogar.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina
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»Pri veliki večini 
potnikov v tranzitu so 
mala počivališča prvi 
in morda tudi edini 
stik s Slovenijo. 
Imenovali bi jih lahko 
tudi ogledalo 
Slovenije, zaradi česar 
je njihova urejenost še 
pomembnejša,« 
pravijo na Darsu.

 ... in načrtovana podoba po prenovi / vizualizacija: Dars
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Urša Peternel

V sklopu Glasbene šole 
Jesenice že skoraj dvajset let 
deluje tudi knjižnica. Kot je 
povedala knjižničarka Nina 
Jamar, je svoja vrata odprla v 
šolskem letu 2003/2004, v 
šolskem letu 2004/2005 pa 
je dobila tudi nove prostore 
v Kasarni na Stari Savi. 

Notno gradivo, članki, 
darila ...
Večino knjižnične zbirke 
predstavlja notno gradivo, 
na voljo pa so tudi vsi članki, 

objavljeni o šoli od leta 2016 
dalje. Prav tako so na voljo 
zborniki, ki so izšli ob 50-, 
60- in 70-letnici šole, ter 
šolski časopis Notko, pa 
zgoščenke s posnetki neka-
terih koncertov in nastopov. 
Kot je povedala Nina Jamar, 
je vse knjižnično gradivo 
vnešeno tudi v sistem 
COBISS, konec leta 2021 pa 
je knjižnična zbirka štela 
6173 enot (4455 naslovov). 
V knjižnici pa hranijo tudi 
nekaj daril priznanih glas-
benikov, ki imajo korenine 
na Jesenicah. Tako je dr. 
Breda Oblak glasbeni šoli 
poklonila nekaj svojih učbe-
nikov za nauk o glasbi, oper-
na pevka Rina Oblak nekaj 

glasbenih tiskov za solopev-
ce ter operni pevec Jaka 
Jeraša zgoščenke z njegovi-
mi posnetki. 

Glasbeni rokopisi znanih 
glasbenikov
"Omeniti pa velja še glasbe-
ne rokopise dveh znanih 
glasbenikov, ki imata kore-
nine na Jesenicah, Janka 
Pribošiča ter Domna Jeraše. 
Glasbena šola Jesenice je 
izdala tudi glasbene tiske z 
njunimi skladbami oziroma 
priredbami skladb. Omeniti 
velja tudi notni arhiv gradi-

va Ženskega pevskega zbora 
Milko Škoberne, v katerem 
velja še posebej poudariti 
skladbe ali priredbe skladb 
Primoža Kerštanja, Janka 
Pribošiča, Milka Škoberneta 
in Matjaža Šurca. Primož 
Kerštanj, Janko Pribošič in 
Matjaž Šurc so delovali tudi 
na Glasbeni šoli Jesenice, 
zadnja dva sta bila tudi rav-
natelja. Omeniti velja sklad-
bo Rdeča kantata Radovana 
Gobca na besedilo Miha Kli-
narja, jeseniškega književni-
ka in ustanovnega člana 
Kulturno-umetniškega klu-
ba Tone Čufar. Prav tako 
velja posebej omeniti sklad-
bo Janeza Močnika z naslo-
vom Ob slovesu, ki jo je 

posvetil zboru in dirigentu 
Milku Škobernetu. Pozabiti 
pa ne smemo niti na nekaj 
skladb Blaža Arniča, s kate-
rim je bil tesno povezan Jan-
ko Pribošič. Po njem je Pri-
bošič tudi poimenoval mla-
dinski mešani pevski zbor 
Gimnazije Jesenice," je 
povedala Nina Jamar.

Zbirko bi radi obogatili z 
učbeniki
V prihodnje pa bi knjižnič-
no zbirko radi še obogatili, 
in sicer z učbeniki s podro-

čja glasbe. Zato vabijo vse, 
ki imajo doma stare učbeni-
ke s področja glasbe in so jih 
pripravljeni pokloniti, da se 
oglasijo na elektronski nas-
lov gsjes.knjiznica@siol.
net. 
"Veseli pa bomo tudi vsake 
informacije o glasbenem 
življenju na Jesenicah v pre-
teklosti ali o kakšnem jese-
niškem glasbeniku," je še 
dodala Nina Jamar ter pova-
bila tudi k sodelovanju v šol-
skem glasilu Notko s prispe-
vki, povezanimi z glasbo. 

V glasbeni šoli imajo 
svojo knjižnico
V glasbeni šoli deluje knjižnica, v kateri poleg notnega gradiva hranijo tudi več dragocenosti – daril 
priznanih glasbenikov, ki imajo korenine na Jesenicah.

Prostori knjižnice v Kasarni na Stari Savi

V prihodnje bi knjižnično zbirko radi še 
obogatili, zato vabijo vse, ki imajo doma stare 
učbenike s področja glasbe in so jih pripravljeni 
pokloniti, da se oglasijo. 

V razstavnem prostoru Kulturnega hrama na Koroški Beli so 
odprli razstavo slik in grafik Patricije Knap z naslovom Telo, 
videz in podoba telesa. Umetnica mlajše generacije je diplo-
mantka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljub-
ljani. Na razstavi predstavlja dela iz različnih ciklov, ki jih 
združuje skupna tematika: pre-izpraševanje podobe v odnosu 
do vidnega in realnega. V kulturnem programu – odprtje raz-
stave so po dolgem času spet pripravili v živo – je nastopila 
Pevska skupina Korona iz Radovljice, ki jo vodi Nena Rion.

Telo, videz in podoba telesa

Umetnico Patricijo Knap je predstavil Andrej Palovšnik iz 
Farnega kulturnega društva Koroška Bela. / Foto: Nik Bertoncelj

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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www.gorenjskiglas.si  

  

V razstavnem salonu Dolik je do 20. aprila na ogled razstava 
likovnih del diplomirane slikarke Stanke Golob z Grahovega 
ob Bači. Posebnost njenega umetniškega ustvarjanja je slika-
nje s peski. Nabira jih v rekah, potokih, gorskih meliščih in 
kamnolomih. S posebno tehniko jih v različnih debelinah 
nanaša na podlago. Na jeseniški razstavi se predstavlja z 
motivi narave ob reki Soči, geometrijskimi abstrakcijami in 
slikami, posvečenimi vojni in miru. Dvajset let se je izobraže-
vala v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, pri 
akademskih slikarjih in likovnih pedagogih. Po upokojitvi se 
je odločila za študij na šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. 

Doslej je imela 90 samostojnih razstav, sodelovala je na 
220  skupinskih razstavah v Sloveniji in drugih državah, pre-
jela je vrsto nagrad. Kot prostovoljka vodi delavnice slikanja 
s peskom za mlade ter osebe s posebnimi potrebami. 

Umetniško ustvarjanje s peski

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.
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JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Matjaž Klemenc

So bile priprave za parao-
limpijske igre na Kitajskem 
optimalne?
Žal sem na koncu, mesec 
dni pred igrami, zbolel za 
covidom-19, zaradi česar 
sem izgubil teden dni tre-
ninga. Drugače so priprave 
potekale tako, kot smo si 
zamislili.

Na svetovnem prvenstvu v 
Lillehamerju na Norveškem 
ste osvojili četrto mesto v 
slalomu in sedmo mesto v 
veleslalomu. Odlična popo-
tnica za Peking.
S tem bi se popolnoma stri-
njal. Škoda, da ni bil storjen 
še korak naprej, saj sem bil 
na Norveškem blizu osvoji-
tve kolajne. Zelo pomemb-
no je bilo, da sem v Lilleha-
merju videl, kje sem v ti-
stem trenutku. Na svetov-
nem prvenstvu so bili zbra-
ni praktično vsi najboljši. 
Manjkalo je le nekaj Japon-
cev, ki pa so v Pekingu na-
stopili.

Na Kitajskem ste bili zelo 
uspešni v obeh disciplinah v 
prvem teku. V drugem teku 
je šlo v veleslalomu dobro 
do napake in v slalomu do 
povoženega količka. Kako 
zdaj gledate na obe tekmi?
Tako v veleslalomu kot v 
slalomu sem dobro smučal 
do napake. Za obe tekmi 
sem si zadal, da smučam 
na polno in vidim, kam me 
bo to prineslo. Do napak je 
šlo povsem tako, kot sem si 
želel in pred tekmama v 
glavi zamislil.

Veliko komentarjev je bilo 
slišati, da je bila snežna po-
vršina, na kateri ste tekmo-
vali, agresivna, drugačna, 
kot je na smučiščih v Evropi.

Zase lahko rečem, da mi je 
ta agresivni sneg ustrezal. 
Žal smo ga bili deležni le 
prve tri dni, nato pa je sledi-
la velika otoplitev. Smučanje 
po južnem snegu pa mi ni 
preveč všeč.

Kako ste se počutili pred 
tekmama?
Pred veleslalomom je bilo 
še nekaj treme. Na slalom-
sko tekmo sem šel že zelo 
sproščen.

Koliko dni pred prvo tekmo 
ste prišli na Kitajsko?
V Peking smo prispeli nekje 
osem, devet dni pred prvo 
tekmo, tako da je bilo pov-
sem dovolj, da smo se prila-
godili, tako na čas kot na 
sneg.

V Pekingu ste bili edini slo-
venski tekmovalec. Nošenje 
zastave na odprtju si boste 
verjetno zapomnili za vse ži-
vljenje?
Dober, nepozaben občutek. 
Vseeno bi si želel, da ne bi 
bil v Pekingu edini sloven-
ski tekmovalec.

Koliko so vas motili strogi 
ukrepi zaradi koronavirusa?
Pred vstopom v vas in izsto-
pom iz vasi smo imeli kon-
trole. Enkrat na dan smo bili 
testirani. Z masko smo se 
po vasi, kjer smo prebivali, 
lahko normalno gibali. Sam 
sem se na igrah zelo dobro 
počutil. 

To so bile za vas že druge 
paraolimpijske igre. Je bilo 
tokrat lažje ali težje?
Kar se tiče rezultata v Južni 
Koreji, ni bilo velikih priča-
kovanj. Na drugih igrah sem 
sam in vsi okrog mene veli-
ko pričakovali. Vseeno neke-
ga velikega pritiska ni bilo 
čutiti. Če moram potegniti 

črto pod obema igrama, so 
bile zame igre na Kitajskem 
boljše od iger v Južni Koreji.

Nova priložnost bo že čez 
štiri leta v Cortini.
Do Cortine je še kar nekaj 
časa. Želim si, da bi do ta-
krat še naprej dobro treniral 
in da ne bi bilo poškodb. Če 
bo šlo vse v pravo smer, 
bom upravičeno ciljal na 
medaljo.

Vam je teren v Cortini po-
znan?
V Cortini bi že morali imeti 
tekmo, a je ta zaradi korona-
virusa odpadla. V teh štirih 
letih si želim čim večkrat 
oditi tja, da do popolnosti 
spoznam teren. Terena na 
Kitajskem nisem prav nič 
poznal.

Si želite v Cortini slalomu in 
veleslalomu dodati še super-
veleslalom in kombinacijo?
To je bilo v načrtu že na le-
tošnji olimpijadi, a nisem 
imel prepotrebnih točk, da 

bi lahko nastopil v kombi-
naciji. Če bi v svoj program 
dodal še superveleslalom in 
kombinacijo, bi bil to plus 
zame. S tem bi imel dva 
štarta več in do veleslaloma 
in klasičnega slaloma bi 
bila nervoza že za mano. 
Ob tem bi še dodobra spo-
znal progo.

Eden od naslednjih ciljev ne 
bo povezan s športom. Za-
sledil sem, da si želite matu-
rirati?
Za letošnjo sezono je tek-
movanj konec. Zdaj bom 
smučanje za nekaj časa dal 
popolnoma na stran in že-
lim si, da maturiram. Ko mi 
to uspe, se spet lahko 
100-odstotno vrnem k smu-
čanju.

Kaj bo glavni cilj v sezoni 
2022/2023?
Spet me čaka svetovno pr-
venstvo, ki bo v Areju na 
Švedskem. Želim si nagra-
diti četrto mesto iz Lilleha-
merja.

Zdaj je čas za maturo
Jernej Slivnik, 21-letnik s Hrušice, je bil edini slovenski predstavnik na paraolimpijskih igrah v 
Pekingu. V veleslalomu je bil trinajsti, v slalomu pa je odstopil.

Jernej Slivnik: "Za letošnjo sezono je tekmovanj konec. 
Zdaj bom smučanje za nekaj časa dal popolnoma na stran 
in želim si, da maturiram. Ko mi to uspe, se spet lahko 
100-odstotno vrnem k smučanju." / Foto: Nik Bertoncelj

Matjaž Klemenc

Kako zna biti šport krut! 
Celotno sezono, delaš do-
bro, dosegaš odlične rezul-
tate – v mislih imamo HDD 
SIJ Acroni Jesenice –, po-
tem pa se ti lahko v dobrih 
dveh urah vse sesuje in pre-
tekli uspehi v trenutku po-
čijo kot milni mehurčki. V 
pretekli številki, zaradi od-
daje članka pred četrto tek-
mo, smo ugibali, kako se bo 
končalo gostovanje v Gar-
deni. Ali se bo tehtnica na-
gnila na jeseniško stran ali 
bo o potniku v polfinale od-
ločala tekma na Jesenicah. 
Prve "zaključne žogice" v 
Gardeni Jeseničani niso iz-
koristili. Izgubili so s 4 : 2 
(Pance, Logar). Dokončna 

odločitev je padla v Podme-
žakli in temu dvoboju so 
bile omenjene uvodne be-
sede. V primeru poraza bi 
se za Jeseničane Alpska 
liga, odkar se je le ta pojavi-
la na hokejskem zemljevi-
du, končala najslabše. Gar-
dena na peti tekmi ni imela 
česa izgubiti, saj so v četrt-
finale Jeseničani vstopili 
kot favoriti, a le na papirju. 
V 60 minutah smo videli 
odlično predstavo, vredno 
končnici. Končni rezultat je 
bil 2 : 1, mož odločitve z 
dvema zadetkoma pa Erik 
Svetina. 
V polfinalu so Jeseničani za 
tekmeca dobili Ritten. V re-
dnem delu so Jeseničani 
zmagali z 8 : 2 in 5 : 2. Ena-
ko uspešni so bili v pred-

končnici (3 : 2, 7 : 2). Tekme 
na izpadanje so nekaj po-
sebnega. Prvi dve tekmi sta 
se končali tesno, z zmago 
gostiteljev, in v obeh smo 
bili priča grobi igri Italija-
nov. Jeseničani so doma 
zmagali z 2 : 1 (Svetina, Pan-
ce), v gosteh pa izgubili s 3 : 
2 (Svetina, Pance). 
Velik korak so Jeseničani 
naredili na tretji tekmi. Po-
kazali so veliko učinkovi-
tost. Na koncu je semafor 
kazal rezultat 6 : 0 (Elo 2, 
Ulamec, Jenko, Urukalo, 
Logar). Na grobo igro Rit-
tna so znali odgovoriti z 
isto mero in jim dali vedeti, 
da jim ne bodo dopustili 
umazane igre. 
V četrti tekmi bi zmaga za 
varovance Nika Zupančiča 

pomenila finale. Dobrih de-
vet minut pred koncem so 
že vodili s 4 : 1, a so se pre-
hitro videli v finalu. Ko so 
gostitelji pet minut pred 
koncem prišli do zaostanka 
dveh golov, so se Jeseničani 
nerazumljivo potisnili v 
obrambo. Gostitelji so moč-
no pritisnili in v zadnji mi-
nuti izid izenačili. 
V podaljšku smo spet gleda-
li take Jesenice, kot si jih že-
limo gledati v finalu. V 70. 
minuti so dosegli gol in se z 
rezultatom 5 : 4 (Jenko, Pan-
ce, Ulamec, Viikilä, Elo) uvr-
stili v svoj prvi finale, kjer 
jih čaka Asiago.
Termini finala: 9. 4. Asiago, 
12. 4. Jesenice, 14. 4. Asiago; 
če bo treba: 16. 4. Jesenice, 
19. 4. Asiago.

V finalu Alpske lige z Asiagom

Kegljanje

Selitev v 2. ligo
Jeseniški kegljači SIJ Acroni so prvenstvo v 1. B ligi zaključili 
s porazom. Doma so izgubili z ekipo Triglav 2 s 5 : 3. Nasle-
dnjo sezono bodo igrali v 2. ligi

Odbojka

Redni del končale na predzadnjem mestu
Odbojkarice Mladi Jesenice, ki so nastopile v 2. ligi (tretji ligi 
po kakovosti), so redni del med desetimi ekipami končale 
na predzadnjem desetem mestu. Po dvakrat so s 3 : 0 izgu-
bile s Triglavom Kranj, Lubnikom, Aquawattom Žirovnica, 
Šentvidom, TPV Volleyjem Novo mesto, ŽOK Triglav Kranj 
in Kromom II. Z ekipo Olimp Ljubljana so prav tako izgubi-
le dvakrat, obakrat s 3 : 1. Obe zmagi, obe s 3 : 1, so dosegle 
proti ekipi Krim III.

Namizni tenis

Zmaga Jeseničank v 2. ligi
Ekipa Namiznoteniškega kluba Jesenice je zanesljivo, brez 
poraza, osvojila prvo mesto v 2. Ženski namiznoteniški ligi. 
V šestih tekmah so premagale Rakek s 5 : 0 in 5 : 0, Presav-
je s 5 : 2 in 5 : 1 ter Mengeš s 5 : 1 in 5 : 4. Za zmagovalno 
ekipo so igrale Mojca Smolej, Barbara Jančič in Špela Smo-
lej Milat.

Športno plezanje

Športni plezalci v tekmi Zahodne lige
Po dolgem času so se športni plezalci merili na tekmova-
nju v Zahodni ligi. Tekma je potekala v občini Log - Drago-
mer. Tekmovali so na balvanih. Iz Športnoplezalnega od-
seka Jesenice beležimo štiri uvrstitve med najboljšo dese-
terico: mlajši cicibani: 4. Maks Žurman; starejši cicibani: 7. 
Maj Travnik; mlajše deklice: 7. Maša Ahec; kadetinje: 6. 
Mija Šimnic.

Hokej

Triglav previsoka ovira
Po državnem prvenstvu so hokejisti HD Hidria Jesenice za-
ključili še tekmovanje v IHL ligi. V četrtfinalu so se s tremi 
zmagami proti HK MK Bled (5 : 4 po podaljšku, 5 : 0, 4 : 3) 
uvrstili v polfinale. Tega so začeli uspešno, saj so v prvi tek-
mi v gosteh favorizirani HK Triglav premagali z 2 : 1. Nasle-
dnje tri tekme pa so izgubili, najprej doma v Podmežakli s 4 
: 1, z enakim rezultatom pa so bili nato v tretji tekmi poraže-
ni v Kranju. V četrti tekmi ponovno na domačem ledu pa so 
po prvi tretjini vodili z 2 : 1, a na koncu vendarle izgubili s 4 
: 3. S tem so tudi zaključili hokejsko sezono 2021/2022.

Šport na kratko
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Lani junija je na Jesenicah 
začel delovati Zavod Jedr-
ce. Sanja Hrvačanin, David 
Došenović in Vladimir 
Radić ter še nekateri drugi 
prostovoljci so se odločili, 
da z različnimi aktivnos-
tmi in vključevanjem v 
projekte pomagajo mla-
dim, predvsem ciljni sku-
pini od 15 do 19 let. Želijo 

jim popestriti prosti čas in 
spodbuditi k različnemu 
ustvarjanju. Lani so že pri-
pravili gozdne delavnice na 
Pristavi, vključili so se v 
projekt Mladi@Jesenice, ki 
ga izvaja Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske ob pod-

pori Občine Jesenice. Gre 
za obliko mladinskega ulič-
nega dela, ki poteka na 
novonastajajočih zbirališ-
čih mladih. 
Letos v marcu so se pred 
Srednjo šolo Jesenice srečali 
z dijaki in v pogovorih izve-

deli marsikaj o njihovih cil-
jih, željah in problemih. 
Pekli so jim palačinke, 
ponudili sadje, obenem jih 
povabili, da se vključijo v 
njihove aktivnosti. 
Zanimiva dogodka priprav-
ljajo v aprilu. Najprej bosta 

15. aprila v dvorani Kolpern 
gosta srečanja z mladimi 
Gojko Ajkula in Samuel 
Blues, to bo hkrati uvod v 
brezplačno video delavnico, 
ki bo naslednji dan, 16. apri-
la v prostorih Mladinskega 
centra Jesenice.  

Jedrce za mlade
Sanja Hrvačanin, David Došenović in Vladimir Radić ter še nekateri drugi prostovoljci so se odločili, 
da z različnimi aktivnostmi in vključevanjem v projekte z Zavodom Jedrce pomagajo mladim.

Pred Srednjo šolo Jesenice so se srečali z dijaki in v pogovorih izvedeli marsikaj o njihovih 
ciljih, željah in problemih. Pekli so jim palačinke, ponudili sadje, obenem jih povabili, da 
se vključijo v njihove aktivnosti. 

Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev 
Jesenice si na različne nači-
ne prizadevajo, da članom 
omogočajo čim več aktivno-
sti, prireditev, srečanj in 
drugih dogodkov v društve-
nih prostorih. Zob časa je 
neusmiljen, zato so potreb-
ne stalne posodobitve in 
sanacije. Ker z lastnimi 
sredstvi niso kos letos načr-
tovani večji in zahtevnejši 
obnovi stavbe, so se odloči-

li, da se za pomoč obrnejo 
na širšo javnost. V petek, 
22. aprila, bodo ob 19.30 v 
sodelovanju z Gledališčem 
Toneta Čufarja v osrednji 
jeseniški gledališki hiši 
organizirali dobrodelni gala 
koncert s Policijskim orkes-
trom Slovenije in solistom. 
Potekal bo pod geslom 
Darujmo Društvu upoko-
jencev Jesenice za cenejše 
in kakovostnejše bivanje v 
domu. Cena vstopnic bo 12 
evrov. 

Dobrodelni gala koncert 
s policijskim orkestrom  
Društvo upokojencev Jesenice pripravlja koncert, 
katerega izkupiček bodo namenili obnovi stavbe.

Gre za obliko 
mladinskega uličnega 
dela, ki poteka na 
novonastajajočih 
zbirališčih mladih.

VRTEC JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 3 A, JESENICE

Otroci postopoma spoznavajo vrtec, njegovo okolje, vsa-
kodnevno življenje, družbo, kulturo, poklice, javno življen-
je … Želimo, da otroci spoznajo svoj domači kraj in se sez-
nanijo s tem, kako so ljudje živeli včasih in kako je mesto 
dobivalo svojo podobo. Na ta način otroci razvijajo obču-
tek ponosa in pripadnosti svoji kulturi, hkrati pa gradijo 
spoštljiv odnos do tujih kultur, posameznika in lastno 
samopodobo, oblikujejo vrednote in razvijajo identiteto.

V Vrtcu Jesenice smo v lanskem in letošnjem šolskem letu 
sledili ciljem prednostne naloge Tu sem doma. Projekt se 
bo zaključil naslednje šolsko leto.

V vseh enotah se izvajajo različne dejavnosti.
V prvem starostnem obdobju so otroci sprva spoznavali 
sebe in nove prijatelje, sam vrtec, usvajali vrtčevska pravila 
in dnevno rutino. Strokovni delavci smo otrokom zagotav-
ljali občutek varnosti in sprejetosti, ki je pogoj za dobro 
počutje ter sproščeno izvajanje dejavnosti. Na temeljih 
medsebojnega zaupanja so najmlajši začeli radovedno 
raziskovati bližnjo okolico vrtca. Odpravili smo se na krajše 
sprehode, kjer so spoznavali bližnji travnik in gozd, mestne 
stavbe, spoznavali družbeno plat mesta in hkrati usvajali 
pravila varne udeležbe v prometu.
V drugem starostnem obdobju smo strokovni delavci otro-
ke spodbujali k zavedanju, da je vsak posameznik del okolja 
in družbe, v kateri živi, kar predstavlja temelj in smernico 
prednostne naloge našega vrtca. Izvedene so bile dejavno-
sti, ki otrokom širijo znanje o domačem kraju. Mesto Jeseni-
ce ima bogato kulturno dediščino in veliko arhitekturnih 
znamenitosti. Otroci so te z zanimanjem spoznavali in se 
aktivno vključevali v raziskovanje mesta Jesenice.  
V sklopu projekta smo sodelovali z Gornjesavskim muzejem 

Jesenice, ki je za strokovne delavce pripravil izobraževanja z 
naslovi: Jesenice nekoč in danes, Po ulicah železarskega 
mesta in Železarska dediščina, za otroke pa so pripravili 
dejavnosti z naslovoma Rudarski škrat in Železarske igre, v 
letošnjem šolskem letu pa bodo pripravili še dejavnost z 
naslovom Poroka nekoč in danes. Spoznali smo Kmetijo 
Smolej, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Bolnišnico 
Jesenice, občinsko knjižnico, gasilska društva, Kosovo graš-
čino, Staro Savo, Razstavni salon Dolik, policijsko postajo, 
staro mestno jedro – Murovo, železarno … 
V vseh enotah in dislociranih oddelkih Vrtca Jesenice ter 
Občini Jesenice so otroci skupaj s strokovnimi delavci pri-
pravili razstave otroških izdelkov in fotografij izvedenih 
dejavnosti. Na vsak izdelek smo izjemno ponosni, saj je 
bilo v izdelavo vloženega veliko truda, domišljije, dobre 
volje in potrpežljivosti.
Za otroke in zaposlene so bile vse izvedene dejavnosti dra-
gocena izkušnja in vir novih znanj.

Strokovni delavci Vrtca Jesenice

Občina JeseniceEnota Cilke ZupančičDO Frančiške Ambrožič Enota Julke Pibernik

Enota Angelce Ocepek C. C. Tavčarja 21  
(spodnje nadstropje)

Enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21  
(zgornje nadstropje)

Enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a

DO Ivanke Krničar

TU SEM DOMA
S prednostno nalogo vrtca Tu 
sem doma želimo otrokom 
ponuditi in omogočiti pogoje  
za zdrav razvoj samostojnosti v 
okolju, v katerem živimo.

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in mladino, 2. apri-
lu, je na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice potekal 
Andersenov večer branja. Po dveh letih premora so ga pripra-
vile knjižničarka Barbara Udrih ter učiteljici razrednega pouka 
Kristina Vilič in Irena Dolar. "Letos so na večeru sodelovali 
marljivi bralci iz treh četrtih in enega petega razreda. Učenci 
so spoznali Andersenove pravljice Kraljična na zrnu graha, 
Mala morska deklica in Cesarjeva nova oblačila, poustvarjali 
njihovo vsebino in jih predstavili tudi ostalim sodelujočim 
učencem. Večer se je zaključil ob 22. uri s postavitvijo razsta-
ve v šolski avli. Vsaka pravljica je dobila prostor na dveh veli-
kih plakatih, zato bodo pravljice v mesecu aprilu lahko spoz-
nali tudi drugi učenci," je povedala učiteljica Irena Dolar.

Andersenov večer
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Športna zveza Jesenice je 
skupaj z Zavodom za šport 
Jesenice in Občino Jesenice 
podelila zlate, srebrne in 
bronaste plakete ter poseb-
na priznanja športnikom za 
dosežke v lanskem letu ter 
športnim delavcem za dol-
goletno delo. Obenem je 
Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez 
(OKS – ZŠZ) podelil prizna-
nja, zlate, srebrne in brona-
ste znake ter eno malo sta-
tuo, najboljšim gorenjskim 
športnikom za pretekli dve 
leti. Za uvod v pravo športno 
vzdušje s čestitkami in apla-
vzi je poskrbela harmonika-
rica Špela Šemrl z Avseniko-
vo brezčasno polko Na Goli-
ci.  
Med dobitniki priznanj OKS 
– ZŠZ najboljšim gorenj-
skim športnikom je bil iz 
občine Jesenice športni ple-
zalec Luka Potočar, član 
športnoplezalnega odseka 
Planinskega društva Rado-
vljica, eden najbolj perspek-
tivnih športnih plezalcev v 
Sloveniji. Zlati znak je prejel 
za osvojitev srebrne kolajne 
na svetovnem prvenstvu v 
težavnosti ter bronasti znak 
za naslov evropskega mla-
dinskega prvaka, prav tako v 

težavnosti. V nadaljevanju je 
za oba dosežka prejel tudi 
posebno priznanje Športne 
zveze Jesenice. Poleg njega 
sta posebni priznanji prejela 
dolgoletna reprezentantka 
in letos že četrtič udeležen-
ka zimskih olimpijskih iger 
v Pekingu, alpska smučarka 
Maruša Ferk Saioni ter Jer-
nej Slivnik za nastop na pa-
raolimpijskih igrah v Pekin-
gu, ki so bile njegove druge 
po vrsti. 
Zlate plakete Športne zveze 
Jesenice so prejeli: hokejist 
Gašper Glavič, hokejisti 
HDD Sij Jesenice, Jana Dre-
melj in Ruby Čop za dosež-
ke v veslanju, atlet Jani Mu-
lej, Pavla Sedej za več kot 

petdesetletno delo v Strel-
skem društvu Triglav Javor-
nik - Koroška Bela, trener 
Jerneja Slivnika Roman 
Podlipnik ter Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska 
Gora za uspešno dolgoletno 
sodelovanje s Športni zvezi 
Jesenice, predvsem za na-
stope na športnih priredi-
tvah in sprejemih najboljših 
športnikov. V nadaljevanju 
so podelili osemnajst srebr-
nih in bronastih priznanj 
tekmovalcem in trenerjem 
za dosežene rezultate v po-
sameznih disciplinah.
Prireditev s podelitvijo pri-
znanj športnikom je na Je-
senicah vedno tudi prilo-
žnost za pogovore med 

športniki, trenerji in zvesti-
mi privrženci o tekmova-
njih, težavah in načrtih. 
Čestitke za dosedanje uspe-
he in spodbudne besede za 
naprej so vsem izrekli žu-
pan Občine Jesenice Blaž 
Račič, predsednik OKS – 
ZŠZ Bogdan Gabrovec  in 
sekretar Športne zveze Jese-
nice ter vodja regijske pisar-
ne OKS – ZŠZ Brane Jeršin. 
V skupnem imenu organi-
zatorjev je izrazil zadovolj-
stvo, da so po dveh letih 
spet lahko izvedli podelitev 
v bolj prijaznih časih, če-
prav še vedno z maskami na 
obrazih. 
Za obogatitev programa so 
poskrbele še plesalki v show 
danceu Nika Razinger in 
Danaja Križanič ter pevka 
Aleksandra Vovk. Zbranim 
v dvorani so predvajali glas-
beni videospot Kdo prav, da 
ne morem iz projekta Juna-
ki naših ulic, v katerem so 
glasbeni ustvarjalci predsta-
vili pretresljivo življenjsko 
zgodbo paralimpijskega 
smučarja Jernjeja Slivnika. 
Zatem so preko videopo-
snetka lahko spoznali še 
šport sinhrono plavanje dr-
žavnih prvakinj Karin Pe-
serl in Nike Seljak, ki na 
Jesenicah za zdaj še nima 
privržencev.   

Žlahtna priznanja za 
tekmovalne dosežke
Zlate plakete Športne zveze Jesenice so prejeli: hokejist Gašper Glavič, hokejisti HDD Sij Jesenice, Jana 
Dremelj in Ruby Čop za dosežke v veslanju, atlet Jani Mulej, Pavla Sedej za več kot petdesetletno delo 
v Strelskem društvu Triglav Javornik - Koroška Bela, trener Jerneja Slivnika Roman Podlipnik ter Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska Gora za uspešno dolgoletno sodelovanje s Športno zvezo Jesenice.

Jeseniški prejemniki priznanj / Foto: Nik Bertoncelj

Za obogatitev programa sta poskrbeli tudi plesalki v show 
danceu Nika Razinger in Danaja Križanič.

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

Številka: 478-25/2022
Datum: 1. 4. 2022

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 
spr.) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti 
Občine Jesenice, za leto 2022, št. 478-60/2021, Občina Jesenice 
objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2. Predmet prodaje: 
Predmet prodaje je: 
 •     stanovanje v stanovanjski hiši z ID znakom del stavbe 2179-66-

1 v skupni izmeri 64,92 m2 in pripadajoče zemljišče v deležu 
1/3 z ID znakom 2179 87/6, na naslovu Potoki 3b, 4274 Žirov-
nica. Izhodiščna cena znaša 67.100,00 EUR. Številka energet-
ske izkaznice: 2019-632-173-75069, veljavna do 26. 8. 2029. 
Energetski razred D (69 kWh/m2a).  Nepremičnini, ki sta pred-
met javnega zbiranja ponudb, sta v lasti Občine Jesenice. Ne-
premičnini se prodajata izključno skupaj. Solastnika stano-
vanjske hiše imata prednost pri nakupu stanovanja.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu: 
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo pre-
vzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predlo-
žijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PO-
NUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNIN – STANOVANJA IN PRIPADAJO-
ČEGA ZEMLJIŠČA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVA-
NJA TER PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA)« na vložišče Občine Jeseni-
ce ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice. Na zaprti ovojnici naj ponudniki navedejo tudi 
ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati 
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odsta-
vek 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spr.)). 
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo 
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponud-
be. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za 
nepremičnini. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na 
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000022 s pripisom 
»varščina za nakup stanovanja in pripadajočega zemljišča (z na-
vedbo stanovanja in pripadajočega zemljišča)«. Plačana varščina 
bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudni-
kom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja po-
nudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu 
pogodbe, Občina Jesenice njegovo varščino zadrži.

4. Način in rok plačila kupnine: 
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo 
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s 
strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Potek razpisa:  
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o sta-
novanju in številka stanovanja ter o pripadajočem zemljišču, ki sta 
predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih mo-
rajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne 
ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno doku-
mentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice v sprejemni 
pisarni v času uradnih ur, vsak delovni dan, od dne objave javnega 
zbiranja ponudb dalje.

Rok za oddajo ponudb je do petka, 29. 4. 2022, do 12. ure. Odpira-
nje ponudb bo javno. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za 
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponud-
bo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 29. 4. 2022 
po 12. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbira-
nja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 
04/5869 304 ali po elektronski pošti marija.lah@jesenice.si.

 Blaž Račič
 ŽUPAN
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Urša Peternel

Zavod za šport Jesenice v so-
boto, 9. aprila, po dveh letih 
premora ponovno pripravlja 
kolesarski izlet v spomin na 

Jureta Robiča. Start bo ob 11. 
uri pred dvorano Podmeža-
kla, ob 11.50 bo ogled spo-
minskega obeležja v Gozdu 
- Martuljku, ob 12.15 prižiga-
nje sveč Juretu v spomin na 

pokopališču v Kranjski Gori, 
sledila bo vrnitev. Izlet pod-
pirajo njegovi prijatelji, 
sponzorji in vsi drugi, ki so 
bili kakor koli povezani z Ju-
retom, ki bi v teh dneh do-

polnil 57 let. Mnogim je bil 
vzornik, premikal je meje 
mogočega. Prijave so zažele-
ne, vendar niso potrebne, so 
sporočili z Zavoda za šport 
Jesenice.

Kolesarski izlet v Juretov spomin
Zavod za šport Jesenice pripravlja deseti kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča.
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Urša Peternel

V nedeljo, 24. aprila, bomo 
volili poslance v državni 
zbor. Občina Jesenice sku-
paj z občinama Kranjska 
Gora in Žirovnica sodi v 
prvo volilno enoto Kranj in 
prvi volilni okraj Jesenice. 
Po podatkih Državne volilne 
komisije se bo v tem volil-
nem okraju za mesto v drža-
vnem zboru potegovalo 
dvajset kandidatov na dvaj-
setih listah (gre za še nepo-
trjene podatke). Kandidat 
stranke DeSUS – demokra-
tične stranke upokojencev 
Slovenije je Vinko Otovič, 
Državljanskega gibanja Res-
ni.ca Zoran Stevanović, 
Gibanja Svoboda Katarina 
Štravs, Levice Dušan Krnel, 
Liste Borisa Popoviča – Digi-

talizirajmo Slovenijo Grega 
Šebjanič, Liste Marjana Šar-
ca – LMŠ Mirjam Noč, Naše 
dežele stranke dr. Aleksan-
dre Pivec Boštjan Noč, Naše 
prihodnosti in Dobre države 
Alma Rekić, Nestrankarske 
ljudske liste gibanja Zdrava 
družba Mojca Vene, Nove 
Slovenije – Krščanskih 
demokratov Boris Kitek, 
Povežimo Slovenijo (Kon-
kretno, Zeleni, SLS, NLS, 
NS) Miha Rebolj, Slovenske 
demokratske stranke – SDS 
Irena Pfeifer, Slovenske 
nacionalne stranke – SNS 
Alenka Gabrovec, Socialnih 
demokratov – SD Vera Dju-
rić Drozdek, Vesne – Zelene 
stranke Tina Robič, Za ljud-
stvo Slovenije – ZLS Tomaž 
Jelenc, ZOS – Zavezništvo 
Osvobodimo Slovenijo 

(Gibanje Zedinjena Sloveni-
ja – ZSI in Stranka sloven-
skega naroda – SSN) Kle-
men Piber, Stranke Alenke 

Bratušek Alenka Pavlič, 
Piratske stranke Slovenije 
Haris Hatić, Domovinske 
Lige – DOM pa Žiga Jereb.

Dvajset kandidatov  
za državni zbor
V prvi volilni enoti Kranj, prvem volilnem okraju Jesenice, se bo za mesto v državnem zboru 
potegovalo dvajset kandidatov na dvajsetih listah.
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VOLILNI OKRAJ JESENICE 
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Ekipa NSi: 
sposobna, delovna in uspešna,
potrebuje mojo in vašo podporo.
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Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ 
v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje 
zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci spre-
jemajo najpomembnejše pravne akte države. Poslanci so v 
državni zbor voljeni po proporcionalnem volilnem sistemu, 
razen dveh poslancev narodnosti, ki ju predstavniki manjšin 
volijo po večinskem volilnem sistemu.

Proporcionalni volilni sistem

Spoznali boste, 
kako gnojiti, 
pripraviti tla 
oziroma osnovo, 
se bojevati 
z boleznimi, 
škodljivci in 
plevelom, kako 
kolobariti ... 
Knjiga predstavi 
tudi izbiro 
pravih semen, 
vzgojo sadik 
in primernost 
posameznih 
rastlin za 
ekološko 
vrtnarjenje.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Število strani: 148 strani, 14 x 20 cm

                        + poštnina

11,30
EUR
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1. Pokojnine in pokojninska reforma: Za
gotavljanje dostojnega življenja ob izpolnje
ni polni pokojninski dobi. Pristopiti k sistem
ski prenovi na področju vdovskih pokojnin 
iz sedanjih 70 % na 80 %. 

2. Za javno in dostopno zdravstvo: Vsem 
državljanom zagotoviti učinkovito, dostop
no javno zdravstvo. Treba je odpraviti nedo
stopnost do zdravnika ter poskušati zmanj
šati nesorazmerno dolge čakalne vrste na 
posamezne zdravniške preglede oz. opera
tivne  posege. 

3. Uveljavljanje temeljev dolgožive druž-
be: spodbujati družbeno aktivnost starejših, 
njihovo mobilnost, kulturno in športno 
udejstvovanje. Pospešiti gradnjo kapacitet  
za starostnike. 

4. Spoštovanje demokratične ustavne 
ureditve: Ničelna toleranca do korupcije. 
Braniti osebne svoboščine in dosežene člo
vekove pravice, posebej pravice žensk.

5. Ohranitev zdravega okolja: Pospešiti re
gijski gospodarski razvoj tudi s pomočjo 

evropskih sredstev in skladov. Povečati de
lež samooskrbe ter zmanjšati odvisnost od 
uvoza, razvoj kmetijstva in prednostna pod
pora slovenskemu kmetu.

6. Izboljšati možnosti mladih, predvsem 
pa na področju zaposlitvene perspektive 
in dostopnost do stanovanj. 

DeSUS gremo na volitve z zavezo in obljubo, 
da bomo delali v dobro upokojencev, starej
ših, invalidov in drugih skupin prebivalstva, 
ki bodo potrebovali pomoč. Stranka je po
novno močno medsebojno povezana, vsi mi 
imamo le eno željo, in to je, da želimo delati 
v dobro tretje generacije.

V preteklem obdobju je bilo vse premalo  
spoštovanja upokojencev, zato je prav, da se tega 
zavedamo in v DeSUS-u obljubljamo, da bomo  
storili vse, kar je v naših močeh, da bomo v  
naslednjem obdobju delovali boljše. 

Vinko Otovič 
1. Volilna enota
1. Volilni okraj
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Naročnik oglasa: STRANKA ALENKE BRATUŠEK, ŠTEFANOVA UL. 5, LJUBLJANA
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Irena Pfeifer 

Sem Irena Pfeifer, rojena na Jesenicah, kjer 
sem odraščala in se šolala ter leta 1979 
zaključila izobraževanje za poklic medicin-
ske sestre in v tej panogi ostala vse do 
upokojitve leta 2020. Zdaj živim v Mostah, 
kjer sem si zgradila dom. Polno izkoriščam 
številne pohodniške  poti in kot velika  lju-
biteljica živali se zelo rada sprehajam s svo-
jo psičko in urejam misli na svežem zraku.  
Delo v zdravstvu, v ambulanti Zdravstve-
nega doma na Jesenicah, kjer sem delova-
la zadnjih dvajset let, me je še bolj  pove-
zalo  s krajani.  Prav ta bližina me je naučila 
razumeti  potrebe in stiske ljudi, na katere  
se želim še naprej odzivati. Vsi smo v času 
velikih sprememb, izzivov, ne le v zdravs-
tvu,  ampak v vseh sferah našega življenja.  
SDS – Slovenska demokratska stranka mi 
je  že drugič zaupala  kandidaturo za 
držav ni  zbor, saj ste mi pred štirimi leti 
izkazali izjemno podporo, kar je nedvom-
no pokazatelj  vašega zaupanja. 

Kljub težki preizkušnji ob nedavni izgubi 
partnerja sem pobudo sprejela. Nekako 
črpam moč iz bolečine in dragih spomi-
nov na  predano partnerjevo podporo pri 
prejšnji predvolilni kampanji. Spodbuja 
me vaše živo zaupanje v mojo odgovor-
nost za pošteno delo v dobro ljudi. Še 
vedno aktivno držim stik z ljudmi, ko 
občasno pomagam pri zdravstveni oskrbi 
v domu upokojencev, saj so v tem času 
tovrstni kadri posebej dobrodošli. Od bli-
zu se soočam in spoznavam problematiko 
zastarelega načina delovanja v domovih. 
Za naše tri občine poudarjam potrebo po 
črpanju evropskih sredstev in se zavezu-
jem v polno angažiranost pri pridobivanju 
le-teh na vseh možnih področjih. Spodbu-
jala bom k samooskrbi za razvoj podeželja 
ter turizma, a hkrati ohranjanje okolja in 
alpskih dolin; za alternativne vire pridobi-
vanja energije;  skrb za kvalitetno ter var-
no življenjsko okolje za vse. Enako se bom  
zavzemala, da se v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo in sosednjimi občinami realizi-
rajo načrtovani in nadaljujejo začeti pro-
jekti.
Z vašo podporo hodimo dobrim rešitvam 
naproti.  Zaslužimo si, da bo vaš glas, glas 
naše doline, slišan in uslišan v hramu 
demokracije. 

Gradimo Slovenijo,   
Gradimo Gorenjsko,  ZATE

Hvala za zaupanje. 

Gradimo Slovenijo. 
Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora. 
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Urša Peternel

Volivci, ki se ne bodo mogli 
udeležiti volitev v nedeljo, 
24. aprila, lahko 19., 20. in 
21. aprila med 7. in 19. uro 
predčasno glasujejo na voli-
ščih za predčasno glasovan-
je na območju njihovega 
volilnega okraja. Za predča-

sno glasovanje ni potrebna 
predhodna najava. Volivec 
za glasovanje potrebuje ose-
bni dokument, s katerim se 
lahko identificira (npr. ose-
bna izkaznica, potni list, 
vozniško dovoljenje).
Volivci, ki bodo na dan voli-
tev izven okraja stalnega 
prebivališča, se lahko odloči-

jo za glasovanje na t. i. voli-
šču omnia (gre za posebna 
volišča, ki bodo organizira-
na na sedežih okrajnih volil-
nih komisij oz. upravnih 
enot). V tem primeru mora-
jo najpozneje v sredo, 20. 
aprila, do 24. ure oddati 
posebno vlogo za posebno 
obliko glasovanja.

Predčasno glasovanje

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Mirjam Noč

Naročnik oglasa je stranka Lista Marjana Šarca.

»Želim sodelovati pri 
zagotavljanju drugačne 
normalnosti. Spoštovanje pravic 
sočloveka in izpolnjevanje 
dolžnosti naj bo nekaj običajnega. 
Za prihodnost otrok in vseh nas.«

Mirjam Noč.indd   1 31. 03. 2022   10:16:39

Naročnik oglasa: LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, KAMNIK

! PRIDE NOV OGLAS

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

Prišel je »notranji« klic. Boštjan, čas je, da pomagaš Sloveniji s svojimi izkušnjami, znanjem 
in predvsem z vztrajnostjo. Vem, da je pot v politiko negotova. Večkrat slabo sprejeta, a 
sam osebno verjamem, da lahko aktivno pomagam Sloveniji na bolje. 
Pot do »parlamenta« pelje preko kandidature v stranki. Katerokoli stranko bi izbral, bi za 
nekoga izbral napačno. Sam osebno v vsaki politični opciji vidim partnerje, različnost je 
temelj napredka. V vseh političnih strankah so ljudje, s katerimi sem odlično sodeloval v 
preteklih letih in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. 
Izbral sem stranko, ki je nova in ambiciozna ter predvsem, ki gleda naprej in je pripravljena 
na sodelovanje z vsemi.  Predvsem pa me sprejema takšnega, kot sem - neizprosnega 
borca za boljši jutri. Zagotavlja mi, da bom lahko vedno uporabljal svojo lastno glavo in 
zdravo kmečko pamet. Vsaka stranka ima svoje prednosti in slabosti, a uspešna politika je 
tista, ki išče kompromise za boljši jutri nas vseh.
Sem na listi Naše dežele, dr. Aleksandre Pivec. Verjamem, da bomo skupaj z ekipo 
uresničevali želje slovenskih državljank in državljanov ter delovali za ljudi. Na svojo 
željo bom kandidiral v domačem volilnem okraju Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora. 
Prepričan sem, da je potrebno zaupanje preveriti v svojem okolju, saj tam puščamo 
največje sledi.  
Moje prioritete so pomagati Sloveniji - še vedno čebelam in čebelarstvu. Predvsem 
kmetijstvu, da bo kmet končno spoštovan in cenjen ter za svoje delo pošteno nagrajen. 
Kako pomembna je oskrba s hrano, vidimo prav v teh turbulentnih časih. Pomagati 
želim podeželju naše lepe dežele, predvsem mladim, da bodo ostali na podeželju. Sem 
proti birokratizaciji in zato bo debirokratizacija ena izmed mojih prioritet. Ne želim 
centralizirane države in zato bom storil vse, da se država decentralizira in se s tem da 
pomembnost odločanju na nižjih ravneh. Prav tako to pomeni bolj enakomeren razvoj 
naše dežele.
Deloval bom v dobro Slovenije, s posebnim odnosom do mojega volilnega območja 
Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora in ostale ožje ter širše Gorenjske. Naredil bom vse, da 

bodo Jesenice z okolico dihale čisti zrak in pile čisto vodo, da bodo Jesenice prijazno 
mesto za vse. Ja, mesto, ker si občina Jesenice enostavno zasluži status mestne občine!
Zavzel se bom za dolgoročno ureditev smetišča na Mežaklji, da bo lahko še naprej 
delovalo, a z najstrožjimi okoljskimi standardi.  Najvišji okoljski standardi morajo veljati 
za vse , saj le ti dajejo ljudem pravo kvaliteto življenja. V širši in ožji okolici Jesenic je 
potrebno zagotoviti delovna mesta in s tem odpravo socialnih problemov. Zavzel se 
bom, da se športnike ne vidi samo ob uspehih. Posebej se bom zavzel, da se podjetjem, ki 
vlagajo v šport, kulturo in umetnost priznajo večje davčne olajšave. 
Dodana vrednost Sloveniji so številna društva, ki delujejo v dobrobit razvoja svojih 
krajev in širše. Tu naj izpostavim gasilce, čebelarje, kulturnike, umetnike, upokojence, 
tabornike, skavte, športnike, turistične delavce … Vsi ti ljudje so dodana vrednost naši 
družbi in si zaslužijo več podpore ter spoštovanja. Prav na tem področju smo svetel 
primer tudi v Evropi in širše. V tem je pravzaprav bistvo ‘evropskega načina življenja’, 
kot ga promovira tudi EU.
Veliko napora bom vložil v mlade, ker se vse prevečkrat pozabi, da se zakonodaja 
in pogoji ustvarjajo prav za njihovo boljše življenje. Mladi morajo soodločati o svoji 
prihodnosti, zato jim je treba prisluhniti in jih obravnavati enakovredno, saj so njihove 
ideje gonilo razvoja.

Tako kot že pri svojem delu na ČZS se bom aktivno zavzemal, da se v naši družbi nameni 
večjo podporo ranljivejšim skupinam. Ljudje z motnjami v razvoju, slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni ter vsi gibalno ovirani invalidi morajo biti enakovredno vključeni v 
našo družbo. Izhajam iz občine Žirovnica, ki je »zibelka« slovenske kulture. Temelj naše 
identitete predstavlja prav kultura. Zelo pomembno se mi zdi, da spoštujemo različnost 
kultur, saj je vsaka po svoje edinstvena in vredna spoštovanja.  
Menim, da sem v zadnjih 15 letih kot predsednik Čebelarske zveze Slovenije dokazal, 
da z odlično ekipo sodelavcev lahko narediš tudi na prvi pogled nemogoče. Slovenskim 
čebelarjem gre velika zahvala za 15 let enkratnega sodelovanja. V zadnjih 15 letih 
sem aktivno pomagal čebelarjem sosednjih držav, predvsem s čebelarji Srbije, BIH, 
Makedonije, Črne Gore in Hrvaške smo stkali pristne prijateljske vezi. Čebele in čebelarji 
ne poznamo meja in prepričan sem, da so tovrstna sodelovanja v smislu povezovanja in 
sodelovanja ključ napredka cele regije.
Glas zame, 24. aprila v volilnem okraju Jesenice, bo glas za pogled naprej. Predvsem za 
realizacijo na videz nemogočega. A verjemite, če je cilj in ideja prava, če se ne gleda, 
kdo je dal predlog, temveč le ali je predlog dober, se vedno najde pot! In prav narediti 
nekaj za ljudi, kar se na prvi pogled zdi nemogoče, je moj cilj v politiki.  

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec. OGLASNO SPOROČILO

Naredil bom vse za ponos Gorenjske – hokej na 
Jesenicah – da pridobi nazaj ves svoj sijaj!

Boštjan Noč

13. 4. 2022 ob 8 uri vas vabimo na kavo v Kavarno Jozef. Z vami 
bo kandidat za poslanca Boštjan Noč. 
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Podprl bom vsako medgeneracijsko sodelovanje, saj je tega premalo. Pokojnine in plače 
nikakor ne smejo biti pod pragom revščine, saj si jih posameznik prisluži in niso socialni 
dodatek. 
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Urša Peternel

Generalna skupščina OZN 
je razglasila 21. marec za 
svetovni dan Downovega 
sindroma. Ta datum sim-
bolno izraža genetsko po-
sebnost tega sindroma, to je 
dodaten kromosom na 21. 
paru kromosomov v vsaki 
človeški celici. Dogodkom 
ob tem dnevu so se letos pr-
vič pridružili v Splošni bol-
nišnici Jesenice, kjer so v 
sodelovanju s študenti Fa-
kultete za zdravstvo Angele 
Boškin postavili stojnico, s 
plakati pa so opozarjali tudi 
na nekatere predsodke, ki 
spremljajo ljudi z Downo-
vim sindromom.
Simbol tega dne so pisane 
kratke nogavice, ki opozarja-

jo, da so ljudje, ki živijo na 
Zemlji, raznoliki, ravno za-
radi tega pa je naš svet barvi-
tejši in lepši. Tako so tudi 

sodelujoči nosili dva para 
različnih nogavic, pisane 
nogavice pa so poklanjali 
tudi mimoidočim. 

Na ta dan so nosili 
pisane nogavice
V jeseniški bolnišnici so zaznamovali svetovni dan Downovega sindroma.

Študentke Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so nosile 
pisane nogavice, ki so simbol svetovnega dne Downovega 
sindroma. / Foto: Gorazd Kavčič

Na stojnici so mimoidoče seznanjali z dejstvi in zmotami o osebah z Downovim 
sindromom, delili pa so tudi pisane nogavice.

Janko Rabič

V Medobčinsko društvo in-
validov Jesenice je vključe-
nih 528 članov in 84 pod-
pornih članov iz občin Jese-
nice in Kranjska Gora. V 
preteklem enoletnem obdo-
bju so zaradi znanih razmer 
osem že kar utečenih pro-
gramov izvajali v manjšem 
obsegu. Pri izvršnem odbo-
ru so članom nudili pomoč 
pri reševanju zdravstvenih 
in socialnih problemov, po-
magali so z boni za nakup 
prehranskih izdelkov, z de-
narnimi nakazili in s paketi 
pomoči, pozornost so name-
njali športu in rekreaciji ter 
programom za ohranjanje 
zdravja. So pa pred leto-
šnjim volilnim občnim zbo-
rom naleteli na kar velik 

problem. K sodelovanju so 
povabili nove člane, da bi 
prevzeli izvedbo nalog. Ker 
ni bilo nobenega odziva, so 
morali potrditi upravni od-
bor v prejšnji sestavi, pred-
sednica pa še naprej ostaja 
Marina Kalan, ki društvo 
uspešno vodi že dvajset let. 
Čestitke za dosedanje delo 

in spodbudne besede za na-
prej jim je izrekel župan 
Občine Jesenice Blaž Račič. 
Sprejeli so nov program 
dela za letošnje leto, pred-
vsem so pozvali člane, da se 
vključujejo v vse dejavnosti, 
v primeru težav pa so dobro-
došli v pisarni društva, kjer 
jim bodo pomagali.   

Društvo invalidov uspešno 
vodi že dvajset let
Marina Kalan ostaja predsednica Društva invalidov  Jesenice.

Urša Peternel

Od srede, 6. aprila, pa do 
nedelje, 10. aprila, bo na Je-
senicah ponovno potekal fe-
stival znanosti in fantastike 
Meteorita 2022: Potovanje 
skozi čas. 
Dogajanje se je začelo v sre-
do z vodenim ogledom Be-
dičeve zbirke fosilov v Koso-
vi graščini (ogled je vodil 

muzejski kustos dr. Marko 
Mugerli) in strokovnim vo-
denjem lokalne turistične 
vodnice Ane Hering po "sta-
rih Jesenicah", po Murovi. 
V petek, 7. aprila, ob 16. 
uri bodo obe vodenji pono-

vili, tokrat za otroke in 
mlade.
Glavni dan festivalskega do-
gajanja bo sobota, 9. aprila, 
od 15. do 19. ure na Trgu To-
neta Čufarja na Jesenicah. 
Organizatorji, društvo Mete-
orita, pripravljajo stojnice, 
zabavni program, razstave 
in obilje znanstvene fanta-
stike. 
Na ogled bo kopija meteori-
ta Jesenice (predstavil ga bo 
lokalni turistični vodnik An-
draž Sodja), člani TD Stari 
Vrh bodo predstavili svoj 
meteorit Javorje. Obiskoval-
ci bodo lahko poskusili ja-
ponske sladkarije, se podali 
v svet znanstvenofantastič-
ne literature in občudovali 
grafike ustvarjalcev znan-
stvenofantastičnih umetni-
kov. Pomerili se bodo lahko 
v tradicionalnem  tekmova-
nju v suvanju meteorita, v 
Kinu Železar se bodo lahko 
virtualno sprehodili skozi 
osončje s pomočjo ekipe iz 
centra vesoljskih tehnologij 

Noordung iz Vitanj. V avli 
Kina Železar si bodo lahko 
ogledali izdelavo maske, ki 
jo bo izdelovala profesional-
na maskerka iz RTV Ane 
Hribernik. 
Podelili bodo tudi nagrade 3. 
fotografskega natečaja Glo-
bine 2022 in 2. maskerske-
ga natečaja Potovanje skozi 
čas 2022. 
Dobrodelna nota festivala 
bo izdelovanje papirnatih 
ladjic v sklopu akcije 
6.000.000 ladjic za 
6.000.000 žrtev za žrtve 
holokavsta, katere pobudnik 
je profesor zgodovine na 
Srednji ekonomski šoli Ma-
ribor Boris Krabonja.
Po zaključenem festival-
skem delu bo ob 19.30 v 
Kinu Železar brezplačno na 
ogled film Back to the Futu-
re (1985). 
V nedeljo bo sledil peti po-
hod Po poti meteorita na 
Planski vrh na Mežaklo.
Prireditev sofinancira Obči-
na Jesenice.

Festival znanosti in 
fantastike Meteorita 
Med 6. in 10. aprilom bo na Jesenicah potekal šesti festival znanosti in 
fantastike Meteorita 2022: Potovanje skozi čas.

Meteorit Jesenice je na 
Mežaklo padel 9. 
aprila 2009, nekaj 
kosov hranijo v 
Prirodoslovnem 
muzeju v Ljubljani.

HOKEJISTI JESENIC PRED 
KRSTNIM FINALOM ALPSKE LIGE

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v so-
boto odigrali prvo tekmo finalne serije Alp-
ske lige. Za naslov prvaka se bodo pomerili z 
rivalom Asiagom, ki bo imel v seriji na tri 
zmage prednost domačega terena. 

Hokejisti Jesenic so se za prvo uvrstitev v finale 
pošteno potrudili in pokazali ogromno borbe. V 
četrtfinalni seriji proti Gherdeini so bili železarji 
na lepi poti do polfinala. Na prvih dveh tekmah 
so si z izidoma 4 : 0 in 2 : 3 priigrali prednost 
dveh zmag. Stvari so se zataknile v lovu na od-
ločilno tretjo zmago. Na krilih izjemnega vratar-
ja Furlonga je Gherdeina v Podmežakli zmagala 
s 5 : 1, v domači dvorani pa še s 4 : 2.
Tako je potnika med najboljša štiri moštva regio-
nalnega tekmovanja odločila peta tekma. Jese-
ničani so za napredovanje pred glasnimi doma-
čimi navijači slavili z 2 : 1. Oba zadetka pa je za 
Železarje dosegel Erik Svetina. S svojim drugim 
je varovance Nika Zupančiča v polfinale popeljal 
dobro minuto pred koncem tekme. 

V polfinalu so se Jeseničani srečali s starimi 
znanci iz Rittna. Ti so na prvi tekmi v Podmeža-
kli klonili z rezultatom 2 : 1, nato pa z izjemno 
grobo in celo umazano ter nevarno igro prese-
netili Gorenjce. Italijani so doma z zmago s 3 : 2 
serijo izenačili. 
Vseeno so se Železarji zbrali. Tekmecu so se po-
stavili po robu in na tretji tekmi slavili s kar 6 : 0. 
Uvrstitev v finale pa so potrdili že na četrti tek-
mi. Potem ko so Jesenice zapravile prednost s 4 
: 1, je odločilno zmago z zadetkom v podaljšku 
gostiteljem vseeno priigral Finec Eetu Elo. 
Jeseniške hokejiste v finalu čaka dvoboj z najve-
čjimi rivali tekmovanja, člani Asiaga. Z njimi so se 
Železarji letos v regionalnem tekmovanju srečali 
že petkrat, enkrat pa tudi v celinskem pokalu v 
Franciji. Gre za najboljši moštvi rednega dela in 
Master Rounda, zato si jeseniški ljubitelji hokeja 
lahko obetajo pravo poslastico. V lovu na prvi 
naslov v Alpski ligi pa bodo v Podmežakli doma-
če hokejiste lahko podprli že na drugi finalni tek-
mi naslednji torek. 
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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, 25. aprila 2022, na Go
renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 
124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je CAFE BULI VAS VABI V HRAM HOKEJA. Sponzor 
križanke je CAFE BULI, Teja Pretnar, s. p., Cesta maršala 
Tita 22a (pod nekdanjo tržnico) na Jesenicah. Podarjajo pet 
enakovrednih nagrad: zapitek v vrednosti 10 EUR. Nagrajen
ci so: Marija Heberle Perat, Jesenice; Brigita Rozman, Jese
nice; Karmen Blatnik, Jesenice; Mici Černilec, Breznica; 
Melita Brešan, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Cafe Buli.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ŽENSKA, KI 
IMA ZLATO
RUMENE 

LASE

TUKAJ
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

SLOVENSKI 
ALPINIST
(FRANC)

PLAČILO,
PLAČA

IME SLOV.
SKLADA-

TELJA
DEVA

FOTO 
TRIGLAV

BORIS
PRAPROTNIK
070 388 300

ZVONIMIR 
ROGOZ

TRŽAŠKI
PISEC, 

DRAMATIK
(SERGEJ)

IME 
PISATELJICE

PEROCI

TEKMOVALKA 
V SKIMARA-

TONU
RADOVEDNI 

TV KUŽA GESLO
10

NASTAVLJE-
NA UROČENA 

STVAR, KI 
PRINAŠA
NESREČO

12 IME GRAFIKA
APPOLONIA

STENSKA 
OBLOGA

11 1 11

ŠPORTNICA
Z LOKOM

2 2 12

PRIPADNICA
AKANOV V 

AFRIKI

NAŠ JEZIKO-
SLOVEC

(BOŽIDAR)
STAROŽIDOV.

VLADAR

3 7

VEČJI 
OGNOJEK,

TVOR

SEV. AMERIŠ.
INDIJANEC
MESTO V 

DALMACIJI 
OB KRKI

MARTINA 
ERTL

POTRTOST

4 13

OLIVER
MLAKAR

16 SLAVNOSTNI
OGENJ

OGEL
(ZASTAR.)

14 HOKEJSKA
PLOŠČICA

IGLASTO 
DREVO

5 2

IME
OLIMPIONIKA

ŠTUKLJA

DEL
MARIBORA

TUJE ŽENSKO 
IME

NAŠ 
GLASBENI 
PEDAGOG

(ADO)

6 14

VNETJE 
DIHALNIH

POTI
OREL V NEM.

GRBIH

BRENCELJ

FRANC
HRIBAR

13 7 15

TISK NA 
MAJICE,

SKODELICE,
IN DRUGA

DARILA

MUSLIMAN-
SKO ŽENSKO 

IME

ZDRAVNIK
ZA UŠESNE

BOLEZNI
NATAŠA 
LAČEN

DEJANJE, 
AKT

(KNJIŽNO)

ZVEZDA V 
OZVEZDJU 

ORLA

STROKOVNI
PRISTOP IN 
KVALITETNA
POSTREŽBA

KRAJ PRI 
DOMŽALAH,

HRAST
(ZASTARELO) 

GORSKI 
DNEVNI 
METULJ

GL. MESTO
KAZAHSTANA

IME HUMO-
RISTKE

ERŽIŠNIK

ZMES ZA
PROIZVOD-

NJO EMAJLA
RAZLIČNA
VOKALA

1 1 16

AMERIŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA 

(JANE)

9
POKRAJINA,
PUŠČAVA V

ETIOPIJI

7 ZAZNAVAMO
GA Z VOHOM

PREDNJA
STRAN 
GLAVE

TRENJE
PRIPRAVA ZA

MEŠANJE
USIRJENEGA

MLEKA

8 11

TELESNO
MOČNO 
RAZVIT
ČLOVEK

SPEVOIGRA

PRETEPAČ
SLANINA
(POGOV.)

RIDOVNIK

GRŠKI OTOK 
V KIKLADIH

10 IME 
SMUČARJA
SAILERJA

PASJA NOGA

4 6 9

TOM
OKKER

JAMBOR

PESEM
HVALNICA

IME 
AMERIŠKEGA

REŽISERJA
SEGALLA

DALJŠA,
TANKA, 

UPOGLJIVA
PALICA

8
IVER

LIJAK

3 7 3

ILOVICA

ILKA
VAŠTE

KEMIJSKI
ZNAK ZA

ERBIJ

NITAST 
IZRASTEK
NA GLAVI
TEKOČI
RAČUN

ZEL ZA JUHE

ENAKI ČRKI

KOSITRU
PODOBNA

KOVINA
SREDINA
KOVICE

9 11

ZMERNO,
UMIRJENO
V GLASBI

6 NEHO-
TENO HITRO 

RITMIČNO 
PREMIKANJE 

TELESA GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  6 / 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

ŽELATINA 
IZ MORSKIH 

ALG

5 SMOD NA 
ŽITU,

ČRNJAVA
(REDKO)

SAMEC
BREZREPE
DVOŽIVKE

15
RADOVEDNA

OSEBA,
ZIJALO

SLOVARČEK: DANAKIL: puščava v Etiopiji,   IOS: grški otok v Kikladih,  STU: ime amer. režiserja Segalla , VERČ: tržaški pisatelj, dramatik in režiser (Sergej),
ASTANA: glavno mesto Kazahstana,     ZVEST: ime grafika Appolonia,  FRITA: zmes za proizvodnjo emajla,   RAIČ: naš jezikoslovec (Božidar)

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=T, 2=M 3=K 4=U, 5=D, 6=I, 7=E, 8=N, 9=O), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke in jo vpišite v križanko. 
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je UKRAJINEC.

Sponzor križanke je FOTO TRIGLAV, Boris Praprotnik, s. p., Cesta maršala Tita 22a, Jesenice, tel. 070 388 300, epošta fototriglav@gmail.
com, ki ima prostore pod nekdanjo tržnico, nasproti Železniške postaje Jesenice. Izdelujejo fotografije iz vseh digitalnih medijev, presnema
vajo videokasete, fotografirajo svečane dogodke, prodajajo fotoalbume, okvirje, baterije, spominske kartice, aktualne so slike za biometrične 
osebne dokumente ... Podarjajo pet nagrad – plačilo storitev v vrednosti 10 evrov. Vljudno vabljeni, da jih obiščete.

Urša Peternel

V maju bodo travnike nad 
Jesenicami ponovno pobeli-
le ključavnice. Občina Jese-
nice je lani pilotno izvedla 
projekt umirjanja prometa 
Med narcise z busom, tako 
da so v najbolj obiskanih 
koncih tedna cesto zaprli za 
promet, namesto tega pa so 
vsem obiskovalcem ponudi-
li brezplačno parkirišče in 
brezplačen avtobusni pre-
voz iz Jesenic v Planino pod 
Golico in Javorniški Rovt 
(do Pristave). Tako bo tudi 
letos, je povedala Neli Penič 
z Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske.
Avtobus z zgoščenim voz-
nim redom bo ustavljal na 
vseh postajališčih javnega 
potniškega prometa na svo-
ji relaciji predvidoma 14. in 

15. maja, 21. in 22. maja ter 
28. in 29. maja. V primeru 
slabe vremenske napovedi 
ali zamika cvetenja narcis 
bodo datumi avtobusnega 
prevoza prilagojeni. Doma-
činom, njihovim obiskoval-
cem ter gostom turističnih 
in gostinskih ponudnikov 
bo prehod mimo zapor 
omogočen.
"Ukrep zapore ceste s kom-
binacijo avtobusnega prevo-
za se je lani izkazal za dobro 
prakso in požel zadovoljstvo 
pri domačinih in prav nič 
slabe volje pri obiskovalcih, 
ki so uživali v brezskrbnem 
obisku. Če so se do Jesenic 
pripeljali z vlakom, so klju-
čavnice lahko obiskali, ne da 
bi zagnali avtomobil," je 
povedala Neli Penič z Raz-
vojne agencije Zgornje 
Gorenjske.

Tudi letos med 
narcise z avtobusom
Avtobus z zgoščenim voznim redom bo ustavljal na vseh postajališčih javnega potniškega prometa 
na svoji relaciji predvidoma 14. in 15. maja, 21. in 22. maja ter 28. in 29. maja.

Bliža se čas, ko bodo travnike nad Jesenicami znova 
pobelile narcise oziroma ključavnice. / Foto: Tina Dokl
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Petek, 8. april
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Srečanje Bralnega kluba, ki ga bo vodila Monika Sušanj
Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

Sobota, 9. april
Premiera JANKO IN METKA, predstava za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30 uri

10. kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča
Start: Športni park Podmežakla ob 11. uri

Nedelja, 10. april
VAŠA NAŠA MATINEJA – JANKO IN METKA, predstava za 
otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 11. april
PARTNERSKI ODNOSI, komedija, KD Rudija Jedretiča 
Ribno

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Čufarjev maraton, ob 19.30

Potopisno predavanje PERU–BOLIVIJA–ČILE, predavatelj 
Marko ROLC

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 12. april
VOZI MIŠKO, smrtno resna komedija

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, dobrodelna za DPMJ, ob 19.30

Sreda, 13. april
SMRTNA PAST, kriminalka, Ta bol' teater Kranjska Gora

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Čufarjev maraton, ob 19.30

Sreda, 13. april
Recital violinistke Bronje Legat

Glasbena šola Jesenice in spletni prenos na www.glasbenasolajeseni-
ce.si, ob 18.30

Sredina risalnica
Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Velikonočne delavnice 
Večnamenska dvorana KS Planina pod Golico ob 17. uri

 

Četrtek, 14. april
Predavanje o cestno-prometnih predpisih

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku ob 9.30

Nastop učencev brenkal
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Ure pravljic
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Brezplačni spletni seminar Digitalni marketing: Brezplačna 
orodja za avtomatizacijo

Preko aplikacije Zoom od 9. do 12. ure (obvezne prijave Razvojna 
agencija Gorenjske)

Petek, 15. april
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Sobota, 16. april
Velikonočni žegen jedi na Stari Savi

Trg na Stari Savi ali Banketna dvorana Kolpern, ob 10. uri 

Torek, 19. april
Zdravstveni dom Jesenice, DAN ZDRAVJA 

Banketna dvorana Kolpern, od 9. do 17. ure

Sreda, 20. april
Sredina risalnica

Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Dogodki od 8. do 29. aprila
Pogovor z Gregorjem Čušinom, ki ga bo vodila Monika Sušanj

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 21. april
Premiera ČISTO NOV(R)A ZGODBA, lutkovna predstava za 
otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice
Ddr. Verena Perko: »Razglasitev krščanstva za državno veroizpoved« 
– 3. del

Banketna dvorana Kolpern ob 19. uri

Ure pravljic
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Brezplačni seminar Prodaja: Nič ni več tako, kot je bilo, tudi 
prodaja ne

Konferenčna dvorana Kolpern, od 9. do 14. ure, obvezne prijave Ra-
zvojna agencija Gorenjske

Petek, 22. april
Tržnica Glasbene šole Jesenice in Gornjesavskega muzeja 
Jesenice

Trg na Stari Savi, ob 9. uri

Brihtina pravljična dežela
Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Berem s kužkom
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Vseslovensko srečanje oglarjev in pričetek kuhanja oglja 
Zevnki na Koroški Beli, ob 17. uri

Dobrodelni koncert z nastopom Policijskega orkestra za 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV Jesenice

Gledališče Tone Čufar Jesenice, ob 19.30

Sobota, 23. april
Prikaz postavitve kope za otroke in taljenje železove rude

Zevnki na Koroški Beli, ob 12. uri

Ponedeljek, 25. april
Predavanje Pavla Smoleja z digitalno fotografijo

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku ob 19. uri

Četrtek, 28. april
Ure pravljic

Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Lepo je biti bralec
Občinska knjižnica Jesenice, ob 18. uri

Ure pravljic z Grofico 
Knjižnica Hrušica, ob 17. uri

Petek, 29. april
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Aktivnosti Mladinskega centra

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

Vsak ponedeljek, ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico 

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: »JOGA ZA VSAKOGAR« s Tanjo 

Vsak petek in soboto, ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob 
kartanju

Likovna šola JSKD, 2. in 4. sredo v mesecu od 17. do 19. ure

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času od 13. do 19. ure. Od 
13.do 16. ure učna pomoč, po 16. uri pa navedene aktivnosti:

Vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre

Vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevne-
ga centra.

Razstave
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Jaka Torkar – Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava
Razstava bo na ogled do 29. 4. 2022.

GALERIJA KOLPERN
Ringo raja že četrt stoletja, pregledna medinstitucionalna razstava 
lutkovne skupine Ringo raja in Gornjesavskega muzeja Jesenice
Razstava bo na ogled do 15. 5. 2022. 

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
»ZNANILCI POMLADI« Lare Blažič, ki razstavlja tradicionalne rastli-
ne znanilke pomladi. 

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Ali ste danes kaj naredili 
za svoje zdravje?

DAN ZDRAVJA 2022

Vabljeni v dvorano Kolpern na Jesenicah
v torek, 19. 4. 2022, med 9. in 17. uro.

USTNO 
ZDRAVJE

GORENJSKE 
LEKARNE

BREZPLAČNO 
TEHTANJE IN 
PREHRANSKO 
SVETOVANJE

PREDSTAVITEV 
AMBULANT 
DRUŽINSKE 
MEDICINE

BREZPLAČNE 
MERITVE

TEMELJNI 
POSTOPKI 

OŽIVLJANJA Z 
UPORABO AED

PRIPRAVA NA 
POROD IN 

STARŠEVSTVO

PROGRAM 
SVIT

PATRONAŽNO 
ZDRAVSTVENO 

VARSTVO

PREVENTIVA 
PROTI RAKU

LEKARNA 
PLAVŽ

KONTRACEPCIJA 
IN SPOLNOST

jeseniške novice

Urša Peternel

Po dveh letih, ko zaradi epi-
demioloških ukrepov Dneva 
zdravja na Jesenicah niso 
mogli pripraviti, bo letos ta 
preventivni dogodek ponov-
no potekal, in sicer v torek, 
19. aprila, med 9. in 17. uro. 
Organizira ga Zdravstvenov-
zgojni center Jesenice v sode-
lovanju z Občino Jesenice in 
Zavodom za šport Jesenice. 
Kot je v imenu organizatorjev 
povedala vodja Zdravstvenov-
zgojnega centra Jesenice Kse-
nija Noč, bodo v dvorani Kol-
perna ves dan predstavljali 
programe za zdravje, na sto-
jnicah bodo obiskovalci dobi-
li najrazličnejše nasvete, 
denimo o zdravi prehrani, 
zobni higieni in preventivi, 
higieni rok, zdravi hrbtenici 
... Lahko bodo preverili svoje 
zdravstveno stanje, obnovili 
znanje temeljnih postopkov 
oživljanja, dobili informacije 
o oskrbi kroničnih ran, cep-

ljenju, kontracepciji, noseč-
nosti ... 
Na dogodku bodo sodelovali 
dijaki zdravstvene usmeritve 
Srednje šole Jesenice in štu-
dentje Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin. V dopoldan-

skem času pričakujejo skupi-
ne iz vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol, za katere pripra-
vljajo voden ogled stojnic. 
Pred Kolpernom bo tudi 
reševalno vozilo, ki si ga 
bodo lahko ogledali obisko-

valci, pripravljajo pa tudi 
Vodič po dnevu zdravja, ki ga 
bodo izpolnjevali obiskovalci 
in prejeli praktične nagrade.
Kot poudarja Ksenija Noč, 
ima letošnji Dan zdravja še 
poseben pomen, kajti vse 
preventivne dejavnosti v pri-
marnem zdravstvu so bile v 
zadnjih dveh letih zaradi 
kadrovske podhranjenosti 
zaradi covida-19 prekinjene 
ali močno okrnjene.
"To se odraža na telesnem in 
duševnem zdravju otrok in 
mladostnikov ter tudi odras-
lih. Deficiti so pri ustnem 
zdravju, slabši telesni dejav-
nosti, prekomernih težah, 
pri odraslih tudi poslabšanju 
kroničnih bolezni. Več je 
novo odkritih sladkornih 
bolezni, neurejene arterijske 
hipertenzije, slabše je dušev-
no zdravje, veliko je tesnobe, 
depresije. Opažamo pa tudi 
nova stanja v povezavi s pre-
bolelim covidom-19," je 
povedala.

Dan zdravja z nasveti, 
meritvami ...
V torek, 19. aprila, bo v Kolpernu potekal Dan zdravja.

Ksenija Noč, vodja Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice 
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Urša Peternel

Občina Jesenice že nekaj 
časa spodbuja pohodništvo, 
v ta namen deluje tudi delo-
vna skupina za pohodništvo, 
ki jo koordinira Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
in financira Občina Jeseni-
ce. Za letošnje leto so zasno-
vali nov projekt, ki so ga poi-
menovali Po jeseniških hri-
bih. Pod okriljem projekta 
bodo od aprila do oktobra 
pripravili več brezplačnih 
vodenih izletov. 
"Občina Jesenice v vseh let-
nih časih predstavlja raj za 
pohodnike in rekreativce. 
Serija brezplačnih vodenih 
izletov Po jeseniških hribih 
združuje vsakoletne tradici-
onalne pohode in tematske 
izlete na manj obiskane izle-
tniške točke različnih težav-
nosti. Izlete organizirajo 
društva in organizacije, ki se 
ljubiteljsko ali profesional-
no ukvarjajo s pohodniško 
dejavnostjo in si prizadevajo 
še povečati njeno priljublje-
nost," je povedal Ambrož 

Černe z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske.
Prvi brezplačni vodeni izlet 
bo tako potekal 10. aprila Po 
poti meteorita, organizator 
je Društvo Meteorita. Sledil 
bo 25. maja pohod po Stari 
rudni poti, organizator je 
TIC Jesenice. 
V juniju, natančneje 5. juni-
ja, Razvojna agencija Zgor-
nje Gorenjske pripravlja 
pohod z naslovom Cvetoča 
Belska planina, 25. junija pa 
Planinsko društvo Jesenice 
pohod na Golico ob dnevu 
državnosti. 
V avgustu (točen datum 
bodo še določili) bo sledil 
pohod na najvišji jeseniški 
vrh Vajnež, organizator bo 
ponovno Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, v avgu-
stu pa Okoli Jelenkamna v 
organizaciji Zavoda za šport 
Jesenice. 
V oktobru načrtujejo pohod 
po Naravoslovni in rudarski 
učni poti v organizaciji Pla-
ninskega društva Javornik - 
Koroška Bela in CŠOD Tri-
lobit.

Vodeni izleti po 
jeseniških hribih
Občane vabijo na brezplačne vodene izlete.


