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OBČINSKE NOVICE

Fasada in rdeča zvezda 
razburjata
Na Jesenicah je razburjenje 
povzročila rumeno-modra 
barva, s katero je SIJ Acroni 
prebarval pročelje enega od 
svojih obratov. Na vrhu stoji 
še rdeča zvezda s srpom in 
kladivom.
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OBČINSKE NOVICE

Na zboru občanov 
potrdili vse zahteve
Zbora občanov v dvorani 
Kina Železar na Jesenicah so 
se udeležili sto štirje občani, 
ki so z veliko večino potrdili 
vse zahteve civilne iniciative.
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OBČINSKE NOVICE

Muzej vodi vršilec 
dolžnosti direktorja
Irena Lačen Benedičič ni več 
direktorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, kot vršilec 
dolžnosti direktorja ga bo 
največ leto dni vodil Aljaž 
Pogačnik.
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ZANIMIVOSTI

Kam pa boste potovali 
letos?
Turizem se po dveh letih 
pandemije pobira, in kot 
pravi Grega Mlakar iz jeseni-
ške turistične agencije Me-
gaturist, lahko potujemo že 
skoraj povsod po svetu.
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Jesenice  
so ponosne 
na Jerneja
Na Čufarjevem trgu so 
pripravili sprejem za 
Jerneja Slivnika, ki se je 
vrnil s paraolimpijskih 
iger.
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Urša Peternel

Po dveh letih, ko osrednje 
slovesnosti ob prazniku Ob-
čine Jesenice zaradi epide-
mije niso mogli organizira-
ti v živo, je ta minulo nede-
ljo, na prvi dan pomladi, 
ponovno potekala v dvorani 
jeseniškega gledališča. Na 
njej je župan Blaž Račič 
najvišje občinsko prizna-
nje, naziv čas tni občan, po-

delil Janezu Pavlu Komelu, 
inženirju metalurgije, pre-
danemu prostovoljcu, aktiv-
nemu članu Društva upo-
kojencev Jesenice, ki je po-
membno zaznamoval druž-
beno življenje na Jesenicah 
v zadnjih desetletjih.
Kot je častni občan dejal v 
zahvali, je smisel življenja 
našel v prostovoljstvu in do-
brotništvu, v življenju pa 
sledi besedam dalajlame: 

»Če želiš biti srečen, osreči 
druge.«
Plaketo župana je prejela 
lutkovna skupina Ringo 
raja pri DPD Svoboda Fran-
ce Mencinger Javornik - Ko-
roška Bela, priznanji za 
uspehe v času šolanja pa 
Ema Pšeničnik in Ema 
Ahačič.
V kulturnem programu so 
nastopili mlada harmonika-
rica Špela Šemrl, pevki Elda 

Viler in Ana Dežman, Ka-
baret 5 in virtuoz na harmo-
niki Marko Hatlak, v po-
snetku pa mlada sinhrona 
plavalka Karin Pesrl.
V sklopu praznovanja sta 
minuli konec tedna potekala 
tudi tradicionalni Jožefov 
sejem (o njem pišemo na 
strani 16) in 14. Pomladni 
tek (reportaža je objavljena 
na strani 7).

Praznik Jesenic
Ob 20. marcu, prazniku Občine Jesenice, je najvišje občinsko priznanje, naziv čas tni občan, prejel 
Janez Pavel Komel, plaketo župana lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger 
Javornik - Koroška Bela, priznanji za uspehe v času šolanja pa Ema Pšeničnik in Ema Ahačič.

Letošnji občinski nagrajenci z županom / Foto: Nik Bertoncelj

Nageljčki  
za ženske
Ob dnevu žena 
Mladinski center 
Jesenice vsako leto 
pripravi ulično akcijo,  
v kateri mladi 
mimoidočim poklonijo 
nageljčke.
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Spoštovane občanke, spoštova
ni občani, dragi gosti – dobro
došli na praznovanju prazni
ka Občine Jesenice. Prijazno 
pozdravljam spoštovane kole
ge župane in podžupane, čas
tne občane in občinske nagra
jence, občinske svetnike in sve
tnice ter vse, ki ste s svojo pri
sotnostjo počastili naš pra
znik. Prisrčno dobrodošli. 
Občina Jesenice danes slavi 
občinski praznik – 93 let je že 
minilo, kar so Jesenice prido
bile mestne pravice, dotedanji 
trg Jesenice pa je postal mesto; 
s tem se je začela nova doba v 
zgodovini mesta in občine. Še 
zlasti po drugi svetovni vojni 
je razvoj železarstva bistveno 
zaznamoval mesto in nekda
njo skupno občino Jesenice. 
Odločitev nekdanje države, da 
tik ob meji z zahodnim sve
tom razvija industrijsko dejav
nost, nas izrazito zaznamuje 
tudi danes.
Po drugi svetovni vojni so se 
spodbujene z gospodarskim 
razvojem ob izrazitem prise
ljevanju v lokalni skupnosti 
zelo hitro razvijale številne de
javnosti, ki so podpirale in do
polnjevale osnovno gospodar
sko dejavnost: razvijali so se 
zdravstvo, izobraževanje, soci
alne dejavnosti, stanovanjska 
gradnja, urejanje komunalne 
in druge javne infrastrukture, 
turizem, kultura, trgovina, 
promet, šport in druge dejav
nosti. Razvoj mesta in celotne 
lokalne skupnosti je zaznamo
val gospodarski vzpon tedanje 
Železarne.
Jesenice so postale primer 
uspešnega gospodarskega ra
zvoja ter paradni konj indus
trijskega in družbenega na
predka nekdanje države. Sku
paj z Železarno je tudi teda
nja občina pridobivala politič
no težo in se uveljavila ne le v 
lokalnem okolju in na Gorenj
skem, ampak tudi v Sloveniji 
in tedanji skupni državi. 
K rasti ugleda Jesenic so pri
spevali tudi glasbeniki in dru
gi ustvarjalci na področju kul
ture, športniki, med njimi šte

vilni udeleženci olimpijskih 
iger, kar je v knjigi pred leti 
popisal častni občan mag. 
Viktor Krevsel. Gmotno je ra
zvoj družbenih dejavnosti iz
datno podpirala Železarna 
Jesenice.
Po osamosvojitvi so se gospo
darske in politične razmere v 
Sloveniji bistveno spremenile, 
mesto in občina sta se morala 
spopasti s številnimi novimi 
izzivi. Nekateri od teh nas 
spremljajo še danes. Dediščino 
nekdanje skupne občine je pre
vzela Občina Jesenice.
V lokalnem okolju so po pre
strukturiranju železarske de
javnosti nastale številne vrzeli, 
posledice so se kazale in se še 
kažejo na različnih področjih, 
od sociale do komunalne in
frastrukture in urejanja pro
stora. Lokalna skupnost te vr
zeli ob omejenih finančnih vi
rih ter ob siceršnjih znatnih 
potrebah po vlaganjih na raz
ličnih področjih zapolnjuje – 
to je treba priznati – z veliki
mi napori in tudi odrekanji.
Občina je določila nove ra
zvojne priložnosti: že pred leti 
jih je prepoznala na področju 
zdravstva in izobraževanja. V 
strateških načrtih občine osta
ja zaveza, da bo občina Jese
nice zdravstveno središče Go
renjske. Temu cilju bomo sle
dili še naprej.
Pomemben izziv, ki je pred 
nami, je iskanje odgovora na 
vprašanje, kako naše občane, 
zlasti pa mlade generacije, 
spodbuditi k pridobivanju čim 
višje izobrazbe. Veselimo se do
brega dela Ljudske univerze; 
težko pa pričakujemo napove
dano prenovo Srednje šole Jese
nice, ki bo v prihodnjih letih 
dobila novo zunanjo podobo, 
prenovljeno notranjost ter so
dobno opremo. Za lokalno sku
pnost je to priložnost, da prido
bi nove izobraževalne progra
me, tudi na višji stopnji. Zave
damo se, da lahko naša podje
tja uspešno poslujejo le, če so 
konkurenčna – konkurenčnost 
pa temelji na znanju.

Slavnostni 
nagovor župana
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Občina Jesenice praznuje 
20. marca, na dan, ko so 
Jesenice leta 1929 pridobile 
mestne pravice. Uvodoma je 
župan Blaž Račič v slavnost-
nem nagovoru orisal nekate-
re dosežke in izzive (nago-
vor objavljamo v celoti na 
straneh 1 in 3), zatem pa 
podelil občinska priznanja.

Naziv častni občan:  
Janez Pavel Komel
Janez Pavel Komel se je 
rodil 8. januarja 1941 na 
Jesenicah, kjer je tudi obis-
koval osnovno in srednjo 
šolo, naziv metalurškega 
inženirja pa je pridobil na 
metalurški fakulteti Univer-
ze v Ljubljani. Prvo zaposli-
tev je našel v Železarni Jese-
nice (ŽJ), kjer je v skoraj 25 
letih opravljal različne delo-
vne naloge; od asistenta na 
RO do obratovodje v Žičar-
ni, nato vodje TOZD-a, 
zaposlitev pa je zaključil na 
mestu vodje marketinga 
Železarne Jesenice. Svoje 
sposobnosti je preizkusil 
tudi v tujini; 15 let, vse do 
upokojitve, je delal kot 
trgovski potnik v avstrij-
skem podjetju Eisenwag-
ner. Njegovo delo v Železar-
ni Jesenice je zaznamovala 
visoka strokovnost; za dose-
žke na področju inovacij pa 
je dvakrat, v letih 1976 in 
1981, dobil priznanje inova-
torja leta. Poleg strokovnos-
ti, organizacijskih in vods-
tvenih sposobnosti pa Jane-
za Pavla Komela odlikuje še 
lastnost, ki daje močan 
pečat njegovemu življenju 
od najranejše mladosti pa 
vse do danes: nesebično, 
prostovoljsko delo. Že v zgo-
dnjih mladih letih je sodelo-
val pri čiščenju ruševin, ki 
so ostale po drugi svetovni 
vojni ter v mladinskih delov-
nih brigadah. Vseskozi je bil 
tudi družbeno angažiran: 
aktiven je bil v Zvezi štu-
dentov na metalurški fakul-
teti, v času dela v ŽJ je bil 
predsednik sindikata, član 
DS Železarne Jesenice in 
predsednik Društva meta-
lurških inženirjev in tehni-
kov v obdobju med letoma 
1976 in 1982. Njegova pri-
zadevanja so bila pomem-

bna tudi v lokalni skupnosti 
(bil je predsednik KS Pod-
mežakla v mandatih 1976–
1984, član Izvršnega sveta 
OJ v mandatu 1986–1990) 
ter na republiški ravni, saj je 
bil v istem obdobju tudi 
član Odbora za gospodars-
tvo v republiški skupščini 
RS. Za aktivno delo v Žele-
zarni Jesenice, v KS Podme-
žakla in stanovski organiza-
ciji, Društvu metalurških 
inženirjev in tehnikov je 
leta 1981 prejel plaketo 
Občine Jesenice.

Po upokojitvi se je v celoti 
posvetil prostovoljskemu 
delu. Leta 2004 j v DU pre-
vzel funkcijo predsednika 
športne komisije, ki jo je 
vodil do leta 2012, v letu 
2005 pa je začel voditi sekci-
jo za pohodništvo, ki ima 
več kot osemdeset aktivnih 
članov. Pohodov (v tem času 
jih je organiziral 265) se 
zaradi odlične organizacije 
udeležujejo tudi upokojenci 
sosednjih občin.
Čez mejo, v sosednji Šen-
tjakob, pa tudi po njegovi 

zaslugi segajo aktivnosti 
sekcije kegljačev, saj že 15 
let aktivno sodeluje pri 
organizaciji srečanj upoko-
jencev kegljačev občine 
Jesenice in občine Šentja-
kob v Rožu, ki sicer poteka 
že štirideset let (1980–
2020), dvakrat letno. 
Njegova nesebična požrtvo-
valnost pa se posebno izka-
zuje z delom v humanitar-
nem projektu DU Jesenice 
Starejši za starejše, v sklopu 
katerega vsi sodelujoči letno 
opravijo več kot sto ur pros-
tovoljnega dela; Janez Pavel 
Komel je tu edini predstav-
nik moškega spola. V času 
delovanja v DU je prejel pla-

keto župana Občine Jeseni-
ce ter veliko plaketo ZDUS 
(2020), za svoje vsebinsko 
humanitarno delo in mate-
rialno pomoč pa sta bila s 
soprogo Marjanco leta 2015 
po izboru bralcev revije 
Naša žena proglašena za 
dobrotnika leta v Sloveniji. 
Dolgoletno delovanje v 
korist lokalne skupnosti, 
odlična organizacija rekrea-
tivne dejavnosti starejših 
občanov in požrtvovalna 
humanitarna dejavnost ute-
meljujejo naziv častnega 
občana občine Jesenice.

Plaketa župana: lutkovna 
skupina Ringo raja
Plaketo župana je prejela 
lutkovna skupina Ringo 
raja pri pri DPD Svoboda 
France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela za izje-
men pečat, ki ga s svojimi 
lutkovnimi predstavami že 
od leta 1995 pušča tako 
med otroki kot tudi med 
starši. Poleg priprave več 
kot dvajsetih lutkovnih 
predstav in rednega udele-
ževanja srečanj lutkovnih 
skupin ob različnih prilož-
nostih organizirajo tudi 
delavnice izdelave in ani-
macije lutk za mlade, z 
vsem tem pa širijo lutkar-
sko kulturo med vse gene-
racije občanov in širše, so 
zapisali v obrazložitvi.

Priznanji župana za 
uspehe v času šolanja
Župan je podelil tudi dve 
priznanji za uspehe v času 
šolanja. Prejeli sta jih Ema 
Pšeničnik, zlata maturant-
ka Gimnazije Jesenice, zdaj 
že študentka prvega letnika 
medicine na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljublja-
ni, in Ema Ahačič, diplo-
mantka Medicinske fakulte-
te, ki je v času študija dose-
gla povprečno oceno 9,54.

Presenečenja za 
nagrajence
Tako kot v preteklosti so 
tudi letos ohranili navado, 

da kulturni program obliku-
jejo nastopajoči, ki so na 
neki način povezani z nagra-
jenci oziroma so preseneče-
nje zanje. 
Za prejemnici priznanja za 
uspehe v času šolanja, ki sta 
obe nekdanji dijakinji Gim-
nazije Jesenice, so tako pri-
pravili nastop mlade harmo-
nikarice Špele Šemrl, ki obi-
skuje Gimnazijo Jesenice in 
konservatorij za glasbo v 
Celovcu. Predvajali pa so 
tudi posnetek nastopa še 
ene jeseniške gimnazijke, 
sinhrone plavalke Karin 
Pesrl.
Člane lutkovne skupine 
Ringo raja je z nastopom 
presenetila zasedba Kabaret 
5 z avtorskimi songi iz 
nekaterih njihovih lutkov-
nih predstav.
Častnega občana Janeza 
Pavla Komela pa so počasti-
li z nastopom legendarne 
slovenske pevke Elde Viler 

in njene hčerke Ane Dež-
man (Elda Viler je dolgolet-
na prijateljica Komelovih) 
ter z nastopom virtuoza na 
harmoniki Marka Hatlaka. 
Pokojna žena Janeza Pavla 
Komela Marijana je namreč 
igrala na harmoniko in ob 
njeni prezgodnji smrti je 
dejal: "Kdo pa mi bo sedaj 
igral na harmoniko?" Pre-
senečenji sta častnega obča-
na res ganili in iskreno se je 
zahvalil tako za kulturni 
program kot priznanje, ki 
ga je prejel. Kot je poudaril, 
ga sprejema z veliko hvalež-
nostjo in prinaša potrditev, 
da je bilo njegovo delo dru-
žbeno koristno. "Smisel 
življenja sem našel v pros-
tovoljstvu in dobrotništvu, 
za kar ima največ zaslug 
moja pokojna žena Marjan-
ca," je dejal. 
Program sta povezovala pre-
kaljena Branka Smole in 
Bojan Pogačnik.

Dvajseti marec, praznik Jesenic

Častni občan Janez Pavel Komel / Foto: Nik Bertoncelj

Ema Pšeničnik / Foto: Nik Bertoncelj

Ema Ahačič / Foto: Nik Bertoncelj

Lutkovna skupina Ringo raja / Foto: Nik Bertoncelj

Virtuoz na harmoniki Marko Hatlak / Foto: Nik Bertoncelj

Navdušili sta legendarna Elda Viler in njena hčerka Ana 
Dežman. / Foto: Gregor Vidmar
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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. 

Je se ni ške no vi ce, št. 5/let nik XVII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 24, ki je iz šel 25. marca 2022.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. 
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
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tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: 
po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

 OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objav
ljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v 
občini Jesenice za leto 2022. Predmet javnega razpisa je so
financiranje programov s področja turizma, ki so v javnem in
teresu. To so predvsem:
–   programi razvoja in urejanja videza kraja (npr. urejanje 

razgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, 
ocvetličenje ipd.),

–   programi razvoja in vzdrževanja javne turistične  
infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske,  
turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),

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

–   trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni 
turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega  
materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve  
na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),

–  programi, ki razvijajo turistične proizvode občine Jesenice,
–   programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju  

lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 
turizma,

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

–  delovanje turističnih društev. 

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v spreje
mni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. Višina 
sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 7.000,00 EUR. Rok 
za oddajo vlog je do vključno petka, 22. 4. 2022.

Občina Jesenice, župan Blaž Račič
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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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V kabinetu župana Blaža Račiča je potekal sestanek s pred-
stavniki občinskega štaba Civilne zaščite, Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Jesenice in Župnijske karitas o pomoči 
prizadetim v Ukrajini. Dogovorili so se, da se bodo pridruži-
li akciji zbiranja finančnih sredstev prek Rdečega križa Slo-
venije in Slovenske karitas. Hkrati so vzpostavili telefonski 
kontakt 031 300 292, namenjen vsem, ki potrebujejo infor-
macije o postopkih nastanitve beguncev iz Ukrajine.

Zbirajo finančno pomoč za Ukrajino

Mlade hočemo zadržati v do-
mačem okolju, saj so naša pri-
hodnost. S to mislijo se skupaj 
s Stanovanjskim skladom Re-
publike Slovenije pripravlja-
mo na začetek gradnje novih 
stanovanj na območju TVD 
Partizan, ki bo stekla proti 
koncu letošnjega leta ali na 
začetku prihodnjega. 
Od prizadevanj sodelavcev v 
občinski upravi je odvisna 
naša uspešnost pri črpanju 
evropskih in državnih sred-
stev. Vesel sem, da nam je lani 
uspelo porabiti evropska sred-
stva za ureditev poslovnih con, 
saj se zavedamo, da komunal-
no opremljanje terja znatna 
vlaganja. Tudi v prihodnje 
bodo naši napori usmerjeni v 
zagotavljanje čim višje ravni 
kakovosti bivanja ter ustvarja-
nje pogojev za razvoj podjetij; 
pridobivanje evropskih in dr-
žavnih razvojnih sredstev je 
nujno.
Od naše uspešnosti pri črpa-
nju evropskih in državnih 
sredstev bo odvisen tudi ta hip 
največji občinski projekt, ob-
nova Ruardove graščine na 
Stari Savi, ki jo prepoznava-
mo kot priložnost za spodbu-
janje razvoja na področju kul-
ture in še posebno na področju 
turizma.
Izrazita pozidanost prostora, 
visoka gostota poseljenosti ter 
vprašanje urejanja mirujočega 
prometa oziroma parkiranja 
so najbolj pereče teme na 
Plavžu, kjer živi ena tretjina 
vseh prebivalcev občine; po-
dobna so vprašanja v skoraj 

vseh krajevnih skupnostih. 
Vlaganja v posodabljanje par-
kirne infrastrukture ostajajo 
nujna naloga. Ob omejitvah 
občinskega proračuna bo treba 
najti druge vire financiranja, 
tudi zasebne.
Jesenice se zaradi geografske 
lege srečujejo z izrazitimi pro-
storskimi omejitvami: pridobi-
vanje prostora za stanovanj-
sko gradnjo, parkiranje, pro-
stočasne dejavnosti, skratka 
za dvig kakovosti bivanja, je 
zelo zahtevno.
Probleme in izzive poznamo, 
naša naloga je, da poiščemo 
prave rešitve. Pred nami so ja-
sne zahteve po posodabljanju 
infrastrukture. Knjižnica kot 
ustanova znanja že predolgo 
čaka na nove prostore in prav 
je, da je umeščena v središče 
mesta. Ob rasti cen energije v 

letošnji sezoni se je pokazalo, 
da je bila odločitev za energet-
sko sanacijo šol in vrtcev z za-
četka mandata smela odloči-
tev, saj so se pokazali po-
membni prihranki pri porabi 
energije. Tovrstne investicije 
nadaljujemo tudi letos, ko se 
med drugim pripravljamo na 
gradnjo nove telovadnice 
Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja ter prenovo pokopališke-
ga objekta na Blejski Dobravi.
V zadnjih dveh letih je co-
vid-19 življenje v skupnosti 
ukrojil na novo. Naše navade 
so se spremenile, več smo bili 
doma. Vezi med ljudmi so za-
radi omejitev druženja postale 
ohlapnejše, obiski kulturne, 
športne ali katere druge prire-
ditve so terjale prilagajanja; 
skupnost se je še bolj individu-
alizirala.

Sproščanja ukrepov se veseli-
mo. Veliko dela nas čaka, da 
bomo spet dihali skupaj – kot 
skupnost, kot družba. Krepitev 
demokracije od posameznika 
zahteva razumevanje okoli-
ščin, obenem se moramo zave-
dati, da so naši potenciali 
omejeni. Zato moramo kot 
skupnost pokazati zrelost, pre-
seči razlike in – tudi na poli-
tični ravni – poiskati naj-
manjši skupni imenovalec na-
ših razvojnih prizadevanj, ki 
jih bo po svojih močeh in zmo-
žnostih podpirala tudi občin-
ska uprava.
Žal so se razmere v Ukrajini 
in s tem v Evropi v zadnjem 
obdobju kritično zaostrile, člo-
večnost je na globalni preizku-
šnji. Dvig cen energentov, na-
raščajoča inflacija, upadanje 
globalne gospodarske aktivno-
sti, humanitarna kriza v pri-
hodnje lahko bistveno vplivajo 
tudi na naše ljudi in življenje 
v naši skupnosti. Pogled v pri-
hodnost je negotov.
Zgledi številnih posamezni-
kov, ki so v zadnjih dveh letih 
kazali, kako je v težkih časih 
treba v skupnosti držati sku-
paj in sodelovati, nas bodo pri 
tem navdihovali, vsem se za ta 
prispevek zahvaljujem. Prepri-
čan sem, da nas bodo navdi-
hovali zgledi Janeza Pavla 
Komela, novega častnega ob-
čana, in vseh drugih prejemni-
kov priznanj, ki jim čestitam 
za prejeta priznanja. 
Ob koncu vsem občankam in 
občanom občine Jesenice česti-
tam ob občinskem prazniku 
in želim prijetno praznovanje.
Hvala.

Slavnostni nagovor župana
31. stran
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V torek, 22. marca, je bil svetovni dan voda, 
ki ga pod okriljem Združenih narodov za
znamujemo že od leta 1993. Na ta dan se 
ozavešča o pomenu vodnih virov in nujne
ga odgovornega ravnanja z njimi ter o 
dveh milijardah ljudi, ki trenutno živijo 
brez dostopa do varne vode. Letošnja 
osrednja tema svetovnega dneva voda je 
bila podzemna voda, njeno geslo pa »Pod
zemna voda: Skrito naj postane vidno«. Za 
večino ljudi ta sicer nevidna podzemna 
voda zagotavlja več kot polovico pitne 
vode po vsem svetu in približno 40 odstot
kov se je porabi za potrebe kmetijstva.

Na območju Jesenic se občani oskrbu
jejo v celoti z izvirsko vodo, ki je zdrav
stveno ustrezna in varna za pitje. Na 
sistemih se zagotavlja kakovost pitne 
vode in se v primeru odstopanj obvesti 
tudi uporabnike. Skladnost oz. zdrav
stveno ustreznost pitne vode se izvaja z 
notranjim nadzorom na osnovah HACCP 
sistema. Kakovost pitne vode se poleg no
tranjega nadzora spremlja tudi v okviru 
državnega monitoringa, ki ga zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje RS, katerega nosilec 
je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano. V začetku meseca so bili, kot pri
loga k računu in objava v Jeseniških novi

cah, uporabnikom posredovani rezultati 
izvedenih analiz v letu 2021.

Podjetje Jeko, d. o. o., je že v začetku mese
ca, zaradi daljšega sušnega obdobja,  obja
vilo ukrep racionalne rabe pitne vode. Iz
dano opozorilo je posledica zmanjšanja 
količine podzemnih voda, vpliv snežnice 
trenutno še ni zaznan. Obdobje sušnega 
vremena se nadaljuje, zato je ukrep o raci
onalni rabi pitne vode še vedno aktualen in 

nas opozarja, da so zaloge omejene. V pod
jetju se trudimo, da oskrba s pitno vodo 
kljub pomanjkanju poteka nemoteno.

V podjetju smo pripravili brošuro o vodo
vodnih sistemih občin Jesenice in Žirovni
ca, ki jo bodo po območjih gospodinjstva 
prejela od aprila dalje. Ravno tako vas va
bimo, da si na spletni strani podjetja JEKO, 
d. o. o., Oskrba z vodo, ogledate video o 
vodnem viru Peričnik.

ZAGOTAVLJANJE PITNE VODE 
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"Jeseniški SIJ Acroni je v 
drugi polovici lanskega 
avgusta, ko so se že začele 
večje napetosti med Rusijo 
in Ukrajino, prebarval pred-
njo stran enega izmed svo-
jih obratov hladne valjarne 
2400 na Slovenskem Javor-
niku v barve ukrajinske zas-
tave in na vrh stavbe vrnil 
obnovljeno in dodelano 
komunistično rdečo zvezdo 

s srpom in kladivom na sre-
dini. Acronijeva hladna val-
jarna 2400 se nahaja sredi 
gosto poseljenega naselja. 
Totalitarističen simbol, to je 
sovjetska zvezda, se pne nad 
javno potjo in naseljem 
Koroška Bela in je vidna že 
od daleč. Poleg javnega izra-
žanja podpore ruskim agre-
sorjem pa takšno dejanje 

oziroma sporočilo nekateri 
delavci tovarne in pa tudi 
krajani Jesenic razumemo 
kot provokacijo in resno 

izzivanje. Takšno dejanje 
nadleguje, provocira in izzi-
va z javnim razobešanjem 
totalitarističnega simbola 

nad sveže prebarvano stavbo 
v modro-rumeni barvi. To 
dejanje, da so v barvah ukra-
jinske zastave prebarvali 

samo sprednje vidno lice 
stavbe in istočasno obnovili 
in poudarili sovjetsko zvez-
do na vrhu, ima zelo močno 
sporočilo vodstva Acronija!"
Tako je napisal eden od 
zaposlenih v SIJ Acroniju, 
ki želi ostati anonimen, v 

pismu, ki ga je poslal neka-
terim medijem. V njem je 
izrazil mnenje, da z objek-
tom v barvah ukrajinske 
zastave in z rdečo zvezdo na 
vrhu "SIJ Acroni izraža tiho 
gesto v podporo ruskim 
agresorjem. Takšna dejanja 
so v posmeh vsem nam, ki 
pošteno delamo v teh indus-
trijskih obratih," je dodal. 
Kot je znano, je Skupina SIJ 
od leta 2007 v večinski lasti 
lastnikov iz Rusije.
Obrnili smo se na Skupino 
SIJ, pod okrilje katere sodi 
SIJ Acroni, in jih vprašali, 
zakaj so se odločili za pre-
barvanje čelne strani fasade 

v rumeno-modro barvo in 
kakšen je pomen zvezde na 
vrhu stavbe. Zanimalo nas 
je tudi, ali ima prebarvanje 
politično konotacijo, zlasti v 
luči aktualnega dogajanja v 
Ukrajini.
V Skupini SIJ so to odločno 
zanikali. Kot so pojasnili, je 
bil znak na streho nameš-
čen kot delavski simbol že 
pred nekaj desetletji, kar 
potrjuje tudi gradivo Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce. "Gre torej za ostanek iz 
preteklosti, ki je poklon 
jeklarski in delavski zgodo-
vini, nima pa nobene pove-
zave s trenutnimi politični-
mi razmerami in spopadi v 
Ukrajini," so zatrdili. Med 
vzdrževalnimi deli v lan-
skem letu je bil znak obnov-
ljen v sklopu obnove celot-
ne zunanjosti stavbe, so 
dodali. 
"Izbor barv pa se je navezo-
val na že obstoječo barvno 
kombinacijo vrat in pomož-
nega objekta ter ne nosi 
nobenega sporočila, čeprav 
ta sicer pogosto uporabljena 
barvna kombinacija trenut-
no nehote spomni na ukra-
jinske barve," so dodali.

Fasada in rdeča zvezda razburjata
Na Jesenicah je razburjenje povzročila rumeno-modra barva, s katero je SIJ Acroni prebarval pročelje enega od svojih obratov. Na vrhu stoji še rdeča 
zvezda s srpom in kladivom. Nekateri zaposleni menijo, da gre za provociranje v času vojne v Ukrajini, v Skupini SIJ to zanikajo, češ da izbor barv ne nosi 
nobenega sporočila, zvezda pa je na stavbi že nekaj desetletij kot delavski simbol.

Barva pročelja enega od obratov hladne valjarne in rdeča zvezda na vrhu stavbe razburjata 
nekatere zaposlene in domačine.

Eden od zaposlenih: 
»Takšna dejanja so v 
posmeh vsem nam, ki 
pošteno delamo v teh 
industrijskih obratih.«

Skupina SIJ: »Izbor 
barv ne nosi nobenega 
sporočila.«

Urša Peternel

Občina Jesenice skupaj s 
svojim energetskim mened-
žerjem, podjetjem Energo-
men, pripravlja Lokalni ener-
getski koncept (LEK) za novo 
desetletno obdobje. LEK je 
krovni dokument za načrto-
vanje obsega porabe in nači-
na oskrbe z energijo, ukre-
pov za učinkovito rabo ener-
gije, soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter upora-
bo obnovljivih virov energije 
na območju občine, Občina 
Jesenice pa ga je nazadnje 
sprejela leta 2012. Njegovi 
cilji so med drugim učinko-
vitejša raba energije na vseh 
področjih, povečanje in hit-
rejše uvajanje lokalnih obno-
vljivih virov energije, zmanj-
šanje obremenitve okolja, 
spodbujanje uvajanja soproi-
zvodnje toplote in električne 
energije ter svetovanje, infor-
miranje in izobraževanje 
občanov na področju učinko-
vite rabe energije, so pojasni-
li na Občini Jesenice.

V sklopu priprave novega 
dokumenta je predvidena 
tudi analiza obstoječe rabe 
energije po različnih seg-
mentih uporabnikov, zato je 
Občina Jesenice v sodelova-
nju z energetskim manager-
jem pripravila kratko anke-
to, dosegljivo na spletni stra-
ni Občine Jesenice. 
"S podatki, pridobljenimi v 
anketi, želimo izboljšati pla-
niranje Občine Jesenice na 
področju energije, kar je v 
tem času še posebno 
pomembno. Zato vljudno 
vabimo vse občane, da anke-
to rešijo in nam s tem omo-
gočijo izdelavo čim natanč-
nejše analize. S tem bomo 
lahko v samem dokumentu, 
LEK-u, predvideli in na pod-
lagi tega tudi v praksi omo-
gočili čim več možnosti za 
znižanje stroškov energije," 
je povedal župan Blaž Račič. 
Anketa je na voljo do konca 
marca, dokument pa bo 
občinski svet občine Jeseni-
ce obravnaval predvidoma 
na junijski seji. 

Anketa o rabi energije
Občina pripravlja Lokalni energetski koncept.

Prejšnji teden so začeli sanacijo kamnitega opornega zidu 
na Spodnjih Pejcah. Na cesti proti Planini pod Golico je 
zaradi del vzpostavljena polovična zapora ceste s semafor-
jem. Dela bodo dokončana najkasneje v šestdesetih dneh, 
torej v prvi polovici maja, so sporočili z Občine Jesenice.

Polovična zapora ceste pri Pejcah

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila veliko požar-
no ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je izvajati 
aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, požiganje in odmeta-
vanje predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti 
kresove, izvajati ognjemete ...

Razglašena velika požarna ogroženost

Občinski svetnik Žarko Štrumbl je predlagal, naj popravijo 
semafor na Slovenskem Javorniku, saj v smeri Blejske Dob-
rave vozniki ves čas vozijo skozi rdečo luč. Na Komunalni 
direkciji so delovanje semaforja preverili. "Če vozniki vozijo 
skozi rdečo luč, kršijo prometne predpise," so zapisali.

O semaforju na Slovenskem Javorniku
renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni 
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in 
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial 
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR 
E-TECH  HIBRID
 

179 €
5 let podaljšanega jamstva
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Zbor občanov o problematiki 
ogrevanja, ki ga je na zahtevo 
civilne iniciative Za Jesenice 
in boljši jutri in na osnovi 
1516 podpisov občanov skli-
cal župan Blaž Račič, je 
uspel. Udeležili so se ga 104 
občani (zbor bi bil sklepčen, 
če bi se ga udeležilo vsaj pet-
deset volivcev), ki so z veliko 
večino potrdili vse zahteve 
iniciative. Med njimi sta tudi 
zahtevi po prekinitvi konce-
sijske pogodbe in zamenjavi 
koncesionarja.
Uvodoma je župan Račič de-
jal, da se na Občini Jesenice 
zavedajo, da so višje cene 
energentov zarezale v življe-
nje mnogih občanov. Kot je 
poudaril, je občina zato pri-
pravila različne ukrepe za 
pomoč socialno najšibkej-
šim, med drugim je poveča-
la sredstva za izredno social-
no pomoč, cene za končne 
uporabnike je znižal tudi 
Enos, z ukrepi, kot so ener-
getski vavčerji, bo pomagala 
država. 
Ko je v nadaljevanju direk-
tor občinske uprave Gregor 
Hudrič želel prebrati zahte-
ve iniciative in odgovore ob-
čine nanje, pa so ga nekateri 
udeleženci prekinili, češ da 
pojasnil občine ne želijo po-
slušati in da so prišli zgolj 
glasovat o svojih zahtevah. 
Župan je prisotne večkrat 
pozval, naj vzdržujejo pri-
merno raven dialoga, zaradi 
glasnega negodovanja pa je 
takoj prešel na razpravo in 
zatem na glasovanje. 

In kaj so povedali 
nekateri občani 
Jasmina Talić je menila, da 
je koncesionar Enos OTE 
nepotreben člen pri ogreva-
nju. Je zgolj distributer to-
plote, opravlja javno službo, 
služi pa ogromne vsote, je 
dejala in ocenila, da je bila 
koncesijska pogodba skle-
njena koruptivno, zato jo 
ima občina pravico prekini-
ti. Prijava na Komisijo za 
preprečevanje korupcije je 
bila sicer neuspešna, saj je 
zastaralna doba pet let. Do-
dala je še, da podjetje Enos 
uporablja zemeljski plin, da 
proizvaja elektriko, ki jo 
nato prodaja na trgu, stran-
ski produkt pa je topla voda, 
ki jo prek vročevoda prodaja 
Jeseničanom. 
Podobno je menil Andrija 
Babić. "Enos uporablja plin 
za proizvodnjo elektrike, ki 
jo prodaja, mi pa plačujemo 
njegov plin," je dejal in do-
dal, da je Enos zasebno pod-
jetje in občina nima vpliva 
na oblikovanje cen. Če bi 
koncesijo prenesli na javno 

komunalno podjetje Jeko, 
pa bi cene morala potrjevati 
občina, je menil.
Avrelij Ravnik, sicer dolgo-
letni energetski svetovalec, 
je dejal, da je vročevod mo-
nopol, za to, da se Jeseniča-
ni ogrevajo dražje, pa da so 
krive politične, ne strokovne 
odločitve. Je pa poudaril, da 
je Občina Jesenice "najbolj 
energetsko sanirana občina 
v Sloveniji", kajti po zaslugi 
občinskih nepovratnih sred-
stev so v preteklih letih veči-
no objektov energetsko sani-
rali, s čimer se je poraba 
energije znatno zmanjšala.
Edita Oštraković pa je meni-
la, da bo do izredne občin-
ske pomoči in do pomoči 
države upravičena le peščica 
občanov. Poleg tega je to 
zgolj kratkoročna rešitev, 
potrebujemo pa dolgoročne 
rešitve, je dodala. 
Po razpravi je župan dal vse 
zahteve civilne iniciative na 
glasovanje in vse so prisotni 
potrdili z veliko večino, za 
vsako je glasovalo več kot sto 
prisotnih, le peščica je bila 
vzdržanih.
Kot je na koncu dejal župan, 
bo občinska uprava sprejete 
sklepe oziroma zahteve zno-
va preučila in se do njih 
opredelila. Če bo mogoče, 
jih bo uresničila, sicer pa bo 
svojo odločitev argumentira-
no obrazložila, kar je v skla-
du s 74. členom statuta, je 
napovedal. 
"Upam, da smo eno bitko 
dobili, zdaj nas čakajo nasle-
dnje," je po zaključku zbora 
občanov dejal Matjaž Kun-
šič iz civilne iniciative. Na 
strani iniciative na Faceboo-
ku so sicer že napovedali, da 
bodo v primeru, da Občina 
Jesenice ne bo izpolnila zah-
tev, zahtevali sklic referen-
duma.

Na zboru občanov 
potrdili vse zahteve
Zbora občanov v dvorani Kina Železar na Jesenicah so se udeležili sto štirje občani, ki so z veliko 
večino potrdili vse zahteve civilne iniciative glede reševanja problematike visokih cen ogrevanja.

Zbora so se udeležili 104 občani in vse zahteve potrdili z veliko večino. / Foto: Nik Bertoncelj

Zahteve civilne iniciative: 1. Zahtevamo, da župan 
in občinska uprava takoj začneta postopek 
razveljavitve akta o dodelitvi koncesije in posledično 
tudi razveljavitve koncesije same. Vzporedno s 
točko 1 naj pričnejo pogajanja s podjetjem Enos,  
d. d., za sklenitev nove koncesijske pogodbe brez 
posrednika. 2. Župan in občinska uprava naj takoj 
začneta postopek revizije Odloka o podelitvi 
koncesije za distribucijo toplote v občini Jesenice.  
3. Zahtevamo, da javno komunalno podjetje JEKO 
prevzame distribucijo toplote in tople vode na 
način, kot je bilo to pred oddajo koncesije.  
4. Župan in občinska uprava naj takoj pristopita k 
pogajanjem s koncesionarjem glede energenta, s 
katerim bo ta proizvajal toploto za ogrevanje in ki 
bo za uporabnike predstavljal sprejemljivo ceno 
(sončna energija, peleti, lesna biomasa …).  
5. Župan in občinska uprava naj takoj pristopita k 
iskanju rešitve za izrabo deponijskega plina in plina 
iz čistilne naprave. 6. Zahtevamo, da se dokončajo 
postopki iz leta 2015, ki so takratnemu javnemu 
podjetju Jeko-IN nalagali zamenjavo 
predimenzioniranih in zastarelih toplotnih postaj z 
novimi, ustreznejšimi, in sicer še pred oddajo v last 
etažnim lastnikom. 7. Župan in občinska uprava 
naj v sodelovanju s koncesionarjem pripravita 
izračun vpliva cene energetske sanacije stavb. V 
zvezi s tem naj se preuči skladnost Pravilnika o 
načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v 
stanovanjskih stavbah. Predlagamo, da se 
pristojnemu ministrstvu posreduje pobuda za 
začetek postopka spremembe omenjenega 
pravilnika. 8. Župan in občinska uprava naj 
pripravita predlog Pravilnika za subvencioniranje 
cene daljinskega ogrevanja. 9. Zahtevamo, da se 
Lokalni energetski koncept za obdobje 2022–2032 
pripravi do obravnave na junijski seji OS. 
Predlagamo, da se v konceptu upoštevajo vsi možni 
alternativni viri pri proizvodnji ogrevanja.  
10. Zahtevamo, da nam koncesionar predloži 
izračune porabljenega energenta glede na 
soproizvodnjo elektrike in toplote. Obenem naj 
nam predloži izračun cene (razlike) energenta glede 
na gospodinjski oziroma gospodarski odjem.

Urša Peternel

"V zadnjem obdobju od ob-
čutne podražitve toplote za 
ogrevanje nismo zaznali bi-
stvenega poslabšanja plačil-
ne discipline oziroma nepla-
čevanja," so nam na vpraša-
nje, ali se je število neplačni-
kov v zadnjih mesecih mor-
da povečalo, odgovorili v 
podjetju Enos OTE na Jese-
nicah, ki ima koncesijo za 
oskrbo s toploto prek siste-
ma daljinskega ogrevanja. 
Kot je znano, so se stroški 
ogrevanja v občini močno 
povečali, kar bi nekatere ob-
čane lahko pahnilo v social-
no stisko. 
Kot so pojasnili v podjetju, 
je zapadlih obveznosti odje-
malcev, katerih zamujanje 
je daljše od enega meseca, 
237, kar predstavlja manj 
kot pol odstotka odjemalcev. 
Odjemalcev, katerih zapadle 
obveznosti so daljše od še-
stih mesecev, pa v tem tre-
nutku ni, so navedli.
"Vsakega neplačnika obrav-
navamo individualno in ve-

dno skušamo najti rešitev, 
ena je dogovor o obročnem 
plačilu. Če pa so to osebe, ki 
potrebujejo finančno po-
moč, jih usmerimo tudi na 
CSD ali humanitarne orga-
nizacije," so dodali. 

Na vprašanje, koliko izvršb 
za neplačilo storitev vložijo 
letno, so nam odgovorili, da 
so lani vložili 54 izvršb, pa 
še to v glavnem za komiten-
te, ki se niso odzvali na do-
pise o skupnem dogovoru. 
Pa menijo, da bi se število 
izvršb lahko povečalo letos? 
"O povečanju števila sodnih 
izvršb v tem trenutku ne 
moremo govoriti in glede na 
dosedanja plačila obveznosti 
komitentov jih tudi ne priča-
kujemo," so še pojasnili v 
podjetju Enos OTE.

Položnice vseeno 
redno plačujejo
Kljub podražitvi ogrevanja na Jesenicah v 
podjetju Enos OTE ne ugotavljajo bistvenega 
povečanja plačilne nediscipline. 

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

»Vsakega neplačnika 
obravnavamo 
individualno in vedno 
skušamo najti rešitev,« 
pravijo v Enos OTE.

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
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Urša Peternel

Potem ko je po dolgotrajnih 
zapletih jeseniški občinski 
svet na decembrski seji ven-
darle imenoval Ireno Lačen 
Benedičič za nov petletni 
mandat, je direktorica pred 
kratkim podala odstopno 
izjavo. Tako bodo zdaj mora-
li objaviti nov, že peti razpis 
za izbiro direktorja, medtem 
ko bo v vmesnem obdobju 
kot vršilec dolžnosti direk-
torja muzej vodil Aljaž 
Pogačnik, ki je bil že doslej 
zaposlen v zavodu kot kus-
tos. Soustanoviteljici muze-
ja sta Občina Jesenice z 
večinskim in Občina Kranj-
ska Gora z manjšinskim 
deležem.
Saga o imenovanju direktor-
ja muzeja se je vlekla od leta 
2019, objavljeni so bili kar 
štirje razpisi, šele na zad-
njem pa je bila Irena Lačen 
Benedičič, ki je muzej vodi-
la 17 let, potrjena za nov pet-
letni mandat. 
"Vse od 1. 3. 2020 nisem 
imela polnega mandata 
vodenja muzeja. Po zaklju-
čenem tretjem mandatu 
Občina Kranjska Gora nam-
reč ni soglašala k mojemu 
imenovanju za direktorico 
muzeja. Za eno leto sem 
bila imenovana za vršilko 
dolžnosti direktorice. Po 
drugem razpisu v letu 2021 

ponovno ni prišlo do imeno-
vanja, ponovil se je drugi 
mandat vršilke dolžnosti (do 
najdlje 1. 3. 2022). Občina 
Jesenice je v maju 2021 
objavila tretji razpis za dire-
ktorja, na katerega sem se 
ponovno prijavila, a do ime-
novanja ni prišlo. V novem-
bru je bil objavljen četrti 
razpis, na katerem so me na 
seji občinskega sveta Obči-
ne Jesenice 10. 12. 2021 
imenovali za direktorico jav-
nega zavoda od 1. 1. 2022 za 
mandatno obdobje petih 
let," je Irena Lačen Benedi-
čič pojasnila dogajanje glede 
(ne)imenovanja. 

Na vprašanje, zakaj se je 
zdaj, ko je bila vendarle 
potrjena, odločila za odstop, 
je poudarila vlogo občine 
soustanoviteljice, to je Obči-
ne Kranjska Gora.
"Način dela in pričakovanja 
oziroma vloga soustanovite-
lja zadnja leta onemogočajo 
kredibilno vodenje javnega 
zavoda. Direktor javnega 
zavoda je po odloku strokov-
ni in poslovni vodja zavoda. 
Poleg zakonitosti dela je 
odgovoren tudi za izvrševa-
nje poslanstva in izvajanje 
javne službe muzeja, v okvi-
ru katerega delujejo tri eno-
te: Jesenice, Slovenski pla-

ninski muzej in Kranjska 
Gora. To je razlog, da odha-
jam iz muzeja," je dejala.
Ob tem je zatrdila, da je 
zavod, četudi ni imela pol-
nega mandata, dosegal 
ambiciozno zastavljene cil-
je. "Svoje delo poslovnega in 
strokovnega vodenja javne-
ga zavoda sem ves čas opra-
vljala predano, vestno in 
ambiciozno, kar se odraža 
tudi v rezultatih in ugledu 
zavoda. Moj odstop ne bo 
ogrozil poslovanja muzeja, 
kakor tudi ne realizacije 
obnove Bucelleni Ruardove 
graščine, za katero so že pri-

pravljeni katalog, razstava, 
predmeti in interaktivne 
vsebine, ki jih bo mogoče 
namestiti takoj po zaključku 
obnove. Odhajam v času, ko 
je načrt zavoda za leto 2022 
sprejet, poslovno in finanč-
no poročilo za leto 2021 
oddano. Zavod leto 2021 
zaključuje, podobno kot vsa 
leta doslej, s presežkom pri-
hodkov nad odhodki," je še 
povedala.

Muzej vodi vršilec 
dolžnosti direktorja
Irena Lačen Benedičič ni več direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, kot vršilec dolžnosti 
direktorja ga bo največ leto dni vodil Aljaž Pogačnik.

Muzej naj bi največ eno leto kot vršilec dolžnosti direktorja 
vodil kustos Aljaž Pogačnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Dan po dnevu žena so v 
fotogaleriji Fotografskega 
društva Jesenice v avli gleda-
lišča odprli fotografsko raz-
stavo z naslovom Fotografi-
nje. S fotografijami se pred-
stavljajo članice Barbara 
Toman, Danica Novak, 
Danila Bricelj, Helena Vid-
mar, Majda Iskra Reberšak, 
Neva Samec, Nives Hüll, 
Petra Kalan, Pia Morič, Silva 
Resman, Sonja Zupanc, 
Stanka Torkar, Urška Vid-
mar in Vanda Klemenc.
"Letos smo že drugič pova-
bili naše članice, da pripravi-
jo fotografsko razstavo ob 
mednarodnem prazniku 
žena. Avtorice so same 
izbrale fotografije za razsta-
vo. Ker imamo v društvu 
veliko aktivnih članic, je lah-
ko vsaka poslala le dve foto-
grafiji, čeprav sem prepri-
čan, da bi lahko naše dame s 
svojim opusom zapolnile 

prostor v precej večji galeri-
ji. Avtorice s poslanimi foto-
grafijami dokazujejo, da 
znajo s fotografskim apara-

tom, ki je v bistvu dokumen-
tarni pripomoček, ujeti glo-
blja človeška gibala in čisti 
umetniški vzgib," je ob tem 

zapisal podpredsednik druš-
tva Klemen Klemenc. 
Razstava bo na ogled do 5. 
aprila. 

Fotografinje ob osmem marcu
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice je na ogled razstava članic društva z naslovom Fotografinje.

Nekatere od sodelujočih fotografinj: Sonja Zupanc, Stanka Torkar, Helena Vidmar, Silva 
Resman in Barbara Toman / Foto: Nik Bertoncelj

Zdaj že nekdanja 
direktorica je potrdila, 
da odhaja na novo 
delovno mesto na 
ministrstvo za kulturo.

Urša Peternel

Farno kulturno društvo Koro-
ška Bela letos pripravlja drugi 
Likovni natečaj Branka Čuši-
na. Tema je Rože letnih 
časov, sodelujejo pa lahko 
ustvarjalci vseh generacij in v 
vseh ustvarjalnih tehnikah: 
likovne sekcije, ljubiteljski 
likovniki, akademski slikarji, 
šole, druge vzgojno-izobraže-
valne ustanove. Vsak posa-
meznik lahko pošlje tri likov-
na dela, mentor (likovni peda-
gog, učitelj, vzgojitelj) pa naj-
več dvajset na ustanovo.
Prispela likovna dela bo oce-
nila strokovna komisija, 
nagrajeni udeleženci pa 
bodo prejeli priznanja – čopi-
če Branka Čušina, ki jih 
bodo podelili v otroški kate-
goriji, mladinski kategoriji in 
kategoriji odraslih.

Nagrajena likovna dela bodo 
na ogled na razstavi, ki jo 
bodo odprli 24. junija, na 
kresni večer, vsa druga spre-
jeta dela pa na razstavi 4. 
septembra ob krajevnem 
prazniku.
Natečaj traja do 31. maja, ko 
je zadnji rok za sprejem 
likovnih del.
Razpis nosi ime po slikarju 
Branku Čušinu, ki je bil 
rojen na Koroški Beli, kjer je 
preživel vsa leta svojega živ-
ljenja in kjer je ustvarjal kot 
slikar. Bil je tudi pobudnik 
za ustanovitev Farnega kul-
turnega društva Koroška 
Bela. 
"Z likovnim natečajem želi-
mo ohraniti spomin nanj in 
na njegov prispevek kraju," 
so ob tem poudarili v Far-
nem kulturnem društvu 
Koroška Bela.

Rože letnih časov
Farno kulturno društvo Koroška Bela je razpisalo 
drugi Likovni natečaj Branka Čušina, ki je 
namenjen ustvarjalcem vseh generacij. Letošnja 
tema je Rože letnih časov.

Urša Peternel

Po skoraj petih letih se na 
Jesenice vrača Ženski pevski 
zbor Kombinat. Prvič je zbor 
nastopal v Gledališču Toneta 
Čufarja leta 2017, zdaj pa 
bodo dekleta na Jesenice 
ponovno prinesle pesmi 
upora z vsega sveta. Kombi-
natke zase pravijo, da so 
združene v pesmi in prepri-
čanju, da je upor ena osnov-
nih človekovih pravic, verja-
mejo pa v vrednote, kot so 

solidarnost, srčnost, socialna 
pravičnost, tovarištvo in 
pogum. 
V času omejitev javnega živ-
ljenja ob epidemiji so bile 
omejene tudi pevske vaje, 
zato so kar iz domov posnele 
opogumljajoče in uporniške 
videoposnetke ter novo pri-
redbo pesmi Nocoj bomo mi 
prižgali dan z Vladom Kresli-
nom. Koncert na Jesenicah 
bo potekal v soboto, 26. mar-
ca, ob 19.30 v dvorani gleda-
lišča.

Ženski pevski zbor 
Kombinat v gledališču
V soboto, 26. marca, na Jesenice prihajajo 
Kombinatke s pesmimi upora.

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Matjaž Klemenc

Letošnji Pomladni tek ni v 
sklopu nobene druge tekaške 
prireditve, a lahko mirno re-
čemo, da je prva prava teka-
ška prireditev v letu 2022, ki 
se dogaja na prostem. Po tra-
diciji so tekmovanje odprli 
najmlajši. Tekli so krog, dolg 
700 metrov. Nekateri so tekli 
sami, najmlajši pa v sprem-
stvu staršev. Čas po letnikih 
se ni meril. Zmagovalci so 
bili vsi, ki so pretekli vsaj en 
krog, po želji pa tudi dva ali 
še več. Kar 384 mladih teka-
čev je bilo nagrajenih z me-
daljo in kremno rezino. Šte-
vilo 384 je hvalevredno in 
nedvomno zagotovilo, da Po-
mladni tek ne bo ugasnil. 
Enajsta ura je pomenila zače-
tek glavnega 10-kilometrske-
ga teka, ki je v celoti potekal 
na isti trasi. Na progo se je 
podalo 13 tekačic in 45 teka-
čev. Kljub temu da je bilo te-
kačic manj, poglejmo, katere 
so bile najboljše v posame-
znih kategorijah, letnik 2003 
in mlajše: Neža Zupan, le-
tnik 1993 do 2002: Nika No-
vak, letnik od 1982 do 1992: 
Maruša Turk, letnik od 1973 
do 1982: Tjaša Žnidar; letnik 
od 1963 do 1972: Liljana 
Trontelj, letnik 1962 in sta-
rejše: Bernarda Ivančič, žen-
ske absolutno: 1. Maruša 
Turk (44:28,92), 2. Tjaša 
Žnidar (48:23,84), 3. Bernar-
da Ivančič (49:20,42), tudi 
prva zmagovalka na uvo-
dnem Pomladnem teku leta 
2008. 
»Letos tretjič nastopam na 
Pomladnem teku in prvič 
sem postala absolutna zma-
govalka. Vetra na tem teku 
sem vajena. Vseeno, bilo je 
kar mrzlo. Letošnja proga je 
bila malce drugače speljana 
in zadnji klanec pred obra-
tom je kar naporen. Če pote-
gnem črto, je trasa pestra, 
zanimiva. Tekla sem svoj ri-
tem in s celotnim tekom sem 
kar zadovoljna. Sem kar ne-
kaj zaostala za osebnim re-
kordom na deset kilometrov 

in vem, da me čaka še kar 
nekaj dela. Sem kar realna. 
Ob močnejši konkurenci ne 
bi bila absolutna zmagovalka. 
Tekma je bila namenjena 
predvsem temu, da vidim, 
kje sem po porodniški odso-
tnosti,« je povedala najhitrej-
ša med ženskami Maruša 
Turk. 
Zmagovalci po kategorijah v 
moški konkurenci so bili na-

slednji: letnik 2003 in mlajši: 
Jakob Mulej, letnik od 1983 
do 1992: Luka Ljubič, letnik 
1973 do 1982: Jani Mulej, le-
tnik od 1963 do 1972: Janez 
Kolenc, letnik od 1953 do 
1962: Tomaž Majer, letnik 
1952 in starejši: Rajko Steva-
novič. Moški absolutno: 1. 
Jani Mulej (32:49,49), 2. An-
drej Mikelj (33:52,08), 3. Luka 
Ljubič (33:59,76). 
Petkratni zmagovalec Pomla-
dnega teka in aktualni držav-
ni prvak Slovenije v marato-
nu Jani Mulej z Blejske Do-
brave je po zmagi povedal: 
»Prva letošnja tekma na pro-
stem. Vremenski pogoji na 
progi so mi dobro znani in 
me ne morejo prav nič prese-
netiti. Konkurenca je bila v 
redu. Veseli me, da so se fan-
tje, ki skupaj treniramo, eki-
pa Modri dirkači, udeležili te 
tekme. Prva naslednja tekma 
je v Radovljici konec aprila, 
državno prvenstvo na stezi 
na deset kilometrov. V nada-
ljevanju, do oktobra, si želim 
čim več dobrih časov. V okto-

bru se bom udeležil veteran-
skega svetovnega prvenstva v 
maratonu, ki bo potekalo v 
Londonu. V angleški prestol-
nici še nisem tekmoval, vem 
pa, da je proga ravninska, hi-
tra. Ne bom med favoriti, a 
pustimo se presenetiti.«
Najboljšim tekačem in teka-
čicam v absolutni kategoriji 
in po kategorijah je medalje 
in pokale podelil župan Ob-
čine Jesenice Blaž Račič. 
Župan je bil zadovoljen s 
številom tekačev in tekačic, 
posebno tistih najmlajših. 
S celotno organizacijo 14. 
Pomladnega teka je bil za-
dovoljen tudi predstavnik 
organizatorja Primož Sa-
mar. »V lanskem letu smo 
glede na veljavne predpise 
in odloke NIJZ naredili kro-
nometer, saj klasična izved-
ba ni bila mogoča. Na kro-
nometru smo vsakemu me-
rili čas. Veseli me, da je le-
tos Pomladni tek spet tak, 
kot si ga želimo. Zelo smo 
zadovoljni z odzivom mla-
dih tekačev.« 

Na Pomladnem teku 
Jani Mulej slavil petič 
Leta 2020 je Pomladni tek odpadel zaradi koronavirusa, lani so tekači tekli kronometer, letošnji,  
14. Pomladni tek pa je bil spet takšen kot tisti med letoma 2008 in 2019.

Najboljši tekači z županom Blažem Račičem in Brankom Jeršinom / Foto: Nik Bertoncelj

Tekmovanje so odprli najmlajši.

Matjaž Klemenc

Vrnimo se v sezono 
2020/2021. Za nasprotnika 
so si hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice izbrali Gar-
deno. V treh tekmah so tri-
krat zmagali. Doma s 3 : 1 in 
3 : 2 ter v gosteh s 3 : 1 in se 
uvrstili v polfinale. Letos so 
bili v predkončnici drugi. Iz-
birali so drugi in še enkrat 
izbrali Gardeno. Ta je redni 
del, v katerem so bili Jeseni-
čani premočno prvi, končala 
na osmem mestu. Tekmeca 
sta se v rednem delu srečala 
dvakrat. Prav proti Gardeni 
so Jeseničani dosegli najvišjo 
zmago, in sicer 10 : 1. V dru-
gi tekmi so zmagali s 3 : 0. 
Za uvrstitev med osem je 
bila Gardena v treh tekmah 
boljša od Bregenzerwalda. V 
prvi četrtfinalni tekmi so Je-
seničani Gardeno doma pre-
magali s 4 : 0 (Elo, Pance, 
Viikilä, Sotlar). Na videz lah-
ko, a daleč od tega. Gardena 
ni naivna ekipa. Poudariti je 
treba, da ima v svojih vrstah 
enega najboljših vratarjev 
lige Colina Keitha Furlonga 
in najboljšega strelca lige 
Bradleyja Jamesa Mcgowana 

(Eric Pance je bil najboljši v 
seštevku golov in podaj). 
Rezultatsko je bila izenačena 
druga tekma. Jeseničani so z 
goloma Urukola in Logarja 
že vodili z 2 : 0. Nepopustlji-
vi gostitelji so v zadnjih petih 
minutah dvakrat merili v 
polno in izsilili podaljšek. Ta 
je trajal neverjetnih 37 minut 
(več kot polovica normalne 
tekme). Drugo zmago v četr-
tfinalu je Jeseničanom z go-
lom v 97. minuti prinesel 
Svetina. V soboto so imeli 
Jeseničani že prvo prilo-
žnost, da se uvrstijo v polfi-
nale. Žal se ni izšlo. Gardena 
se ni ustrašila odgovornosti, 
da v primeru poraza izpade-
jo. Igrali so praktično brez 
napak in si z zmago s 5 : 1 
(Elo) zasluženo priigrali četr-
to tekmo. V času, ko se je 
igrala torkova tekma, je bil 
časopis, ki ga imate v rokah, 
že v tisku. Če so Jeseničani 
zmagali, so se uvrstili v polfi-
nale. V primeru poraza jih 
danes zvečer čaka odločilna 
tekma. Polfinale se začne v 
soboto. Prvi polfinalist je ob 
koncu tedna postala ekipa 
Asiaga, ki je bila s 3 : 0 v 
zmagah boljša od Vipitena.

Letos še stopničko višje?

V četrtfinalu Alpske lige bo nasprotnik jeseniških 
hokejistov Gardena. 

Turnir v judu za Pokal Žirov
V Žireh je potek turnir v judu za starostne kategorije U14, 
U12, U10 in U8. Na njem je sodelovalo 366 judoistov in ju-
doistk iz devetnajstih klubov. Pobliže si poglejmo uvrstitve 
predstavnikov Judo sekcije Partizan Jesenice med prvo de-
seterico po kategorijah. U14: 3. Jan Krištof Huber do 66 kg, 
9. Alexander Graj do 50 kg; U12: 2. Hana Medič do 40 kg, 3. 
Urban Črv do 38 kg, 5. Žan Luka Brestovac do 46 kg; U10: 1. 
Tine Klinar, 3. Manuel Ajderič, 3. Leja Jerman, 3. Alina Me-
dič, 7. Aljaž Hering; U8: 3. Lidija Hering.

Dve zmagi pred zadnjim kolom
Košarkarji Jesenic so v tretji slovenski ligi – zahod pred za-
dnjim kolom rednega dela zabeležili dve zmagi. V 20. kolu 
so v gosteh premagali Hidrio s 86 : 75. V soboto so bili 
uspešni doma, ko so s 85 : 78 premagali Ajdovščino. V so-
boto je na sporedu zadnje kolo rednega dela. Jeseničani 
igrajo v gosteh proti vodilni ekipi Janče.

Še doma z ekipo Triglav 2
Jeseniški kegljači SIJ Acroni so v zadnjih šestih tekmah pet-
krat izgubili in enkrat zmagali. V gosteh so dvakrat izgubili 
s 7 : 1 proti Beli krajini in Pivki 1 ter s Taborsko jamo 1 s 6 : 
2. Doma so izgubili s Krko s 6 : 2 in s Kočevjem s 7 : 1. Edi-
no zmago so dosegli doma. Adrio so premagali s 6 : 2. Hi-
dria, Adria in Krka so na lestvici od sedmega do devetega 
mesta z 12 točkami. Za ekipo SIJ Acroni, ki ima 8 točk, so 
pred zadnjim kolom nedosegljive. V zadnji tekmi Jeseničani 
doma gostijo Triglav 2.

Šport na kratko

Dosedanji zmagovalci Pomladnega teka: 2008 
Boštjan Hrovat, Bernarda Ivančič, 2009: 
Boštjan Hrovat, Bernarda Ivančič, 2010: Tomaž 
Legat, Erika Melihen, 2011: Gašper Bregar, 
Lidija Pajk, 2012: Jani Mulej, Neja Kršinar, 
2013: Domen Hafner, Anamarija Krušič, 2014: 
Gregor Kustec, Petra Draksler, 2015: Jani Mulej, 
Maja Peperko, 2016: Jani Mulej, Petra Pogačar, 
2017: Gašper Bregar, Tina Klinar, 2018: Luka 
Ljubič, Kristina Bele, 2019: Dejan Zorman, Tina 
Klinar, 2020: tek odpadel zaradi koronavirusa, 
2021: Jani Mulej, Tanja Rode, 2022: Jani Mulej, 
Maruša Turk.
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Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege,  
vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra, Zdravstveni 
dom Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice

O raku debelega črevesa in danke
Marec je mesec ozaveščanja 
o raku debelega črevesa in 
danke, ki je eden najpogos-
tejših rakov. Če je odkrit 
prepozno, je zdravljenje 
izredno naporno za pacien-
ta, slabo učinkovito, umrlji-
vost je visoka. V Sloveniji na 
leto zboli več kot 1300 ljudi, 
in če upoštevamo oba spola, 
je po vzroku smrti zaradi 
raka ta na drugem mestu. 
Najpogosteje obolevajo sta-
rejši od šestdeset let, lahko 
pa tudi mlajši. Dejavniki 
tveganja za nastanek raka 
debelega črevesa in danke 
so: starost, alkohol, kajenje, 
čezmerno uživanje rdečega 
mesa, malo vlaknin v pre-
hrani, premalo gibanja. Kot 
dejavnik tveganja je treba 
omeniti tudi kronično vnet-
no črevesno bolezen in ded-
no družinsko obremenje-
nost z raki na prebavilih (in/
ali adenokarcinomi kje dru-
gje v telesu), adenomatozni-
mi polipozami ali dednimi 
nelipozami.
Debelo črevo in danka sta 
pomemben del zaključka 
prebavnega sistema. Tu 
poteka vsrkavanje hranil in 

tekočin, prav tako tudi izlo-
čanje prebavljenih in nepre-
bavljenih snovi iz organiz-
ma. Debelo črevo zavzema 
daljši del v trebušni votlini, 
danka pa približno zadnjih 
15 centimetrov debelega čre-
vesa. Do tumorja ali skupka 
celic pride, ko se celice zač-
nejo nenadzorovano deliti. 
Tumorji so lahko benigni, 
nenevarni ali maligni, 
nevarni. Benigni tumorji ne 
povzročajo večjih težav, po 
odstranitvi se ne pojavijo 
več, medtem ko maligni 
tumor debelega črevesa in 
danke hitro raste, celice se 
razmnožujejo, prodirajo v 
okoliško tkivo in lahko pre-
ko krvi ali limfe zaidejo tudi 
v druge dele telesa, kjer nas-
tanejo zasevki oziroma 
metastaze rakavega tkiva. 
Vrsto tumorja ugotavljajo 
patologi v citoloških labora-
torijih po odvzemu histolo-
škega vzorca oz. tkiva na 
preiskavi, ki je najzaneslji-
vejša za ugotavljanje predra-
kavih sprememb na debe-
lem črevesu in danki – kolo-
noskopiji. Bolezen v zgodnji 
fazi ne kaže nekih očitnih 

bolezenskih znakov. Ponav-
ljajoče se težave, kot so 
pogoste bolečine v trebuhu, 
napenjanje, vetrovi, spre-
membe v odvajanju blata 
(mehkejše ali trše blato, 
sprememba pogostnosti 
odvajanja, zaprtost, tanjše 
blato), kri na blatu ali črno 
blato, slabost in bruhanje, 
nenadna nenamerna izguba 
teže, pa naj bodo vedno opo-
zorilo za obisk izbranega 
osebnega zdravnika. 
Največ, kar lahko sami stori-
te zase, je udeležba v prese-
jalnem programu za zgod-
nje odkrivanje raka na debe-
lem črevesu in danki, pro-
gramu Svit. V Sloveniji 
poteka že več kot deset let. 
Zaradi Svita vsako leto v Slo-
veniji umre približno dvesto 
ljudi manj zaradi raka na 
debelem črevesu in danki, 
saj je sedemdeset odstotkov 
rakov odkritih tako zgodaj, 
da so rakasti polipi odstran-
jeni za vedno ali pa je zdrav-
ljenje zgodnje faze raka zelo 
uspešno. Svit je eden ključ-
nih preventivnih progra-
mov. Namenjen je obema 
spoloma. Ko dopolnite pet-

deset let, dobite vabilo v pro-
gram. Po oddanem odzivu, 
izjavi o prostovoljnem sode-
lovanju, na dom prejmete 
komplet z enostavnimi 
navodili za oddajo dveh 
vzorcev blata in priložene 
kuverte. Če je izvid negati-
ven, ste v Svit ponovno vab-
ljeni čez dve leti od poslane-
ga vabila v prejšnjem prese-
jalnem krogu. Če pa je vaš 
izvid pozitiven, ste napoteni 
na kolonoskopijo, kjer bo 
zdravnik specialist ugotovil, 
kaj je vzrok krvavitve. Če bo 
izvid kolonoskopije patološ-
ki, boste naprej vodeni pri 
internistu – kolonoskopistu 
in v Svit ne boste več vablje-
ni. Če pa bo kolonoskopija 
pokazala, da ni posebnosti, 
boste ponovno vodeni v pro-
gramu Svit. V program bos-
te vabljeni vse do 74. leta. Po 
74. letu priporočamo poglo-
bljeno samoopazovanje v 
zvezi s težavami prebavnega 
sistema, hujšanjem, krva-
vim blatom in v primeru 
težav posvet pri izbranem 
osebnem zdravniku za 
napotitev na kolonoskopijo 
in nadaljnjo diagnostiko.

Kaj torej storiti, da bo črevo 
zdravo? Prehranjujte se zdra-
vo in zmanjšajte vnos rdeče-
ga mesa, vzdržujte zdravo 
telesno težo, čezmerna teles-
na teža povečuje tveganje 
tudi za nastanek raka na 
debelem črevesu, poskrbite 
za redno telesno dejavnost – 
omejite čas sedenja in izkori-
stite vsako priložnost za giba-
nje, omejite uživanje alkoho-
la, ne kadite, opazujte svoj 
vzorec odvajanja, spremljajte 
delovanje svojega črevesja in 
se ob morebitnih težavah 
posvetujte s svojim izbranim 
osebnim zdravnikom, spoz-
najte svojo osebno in družin-
sko anamnezo, nekatera 
ugotovljena bolezenska stan-
ja, kot so kronična vnetna 
črevesna bolezen in črevesni 
polipi, povečajo tveganje za 
razvoj raka na debelem čre-
vesu in danki. Ne zanemarite 
vabila programa Svit, saj je 
morda najpomembnejše 
vabilo v vašem življenju.

Viri:
https://www.program-svit.si/
http://www.europacolon.si/
rak-debelega-crevesa-in-danke.
html

Urša Peternel

Glasbena šola Jesenice letos 
praznuje 75-letnico. Ob tem 
so pripravili slavnostni kon-
cert, ki so ga sicer želeli 
izvesti v dvorani gledališča v 
sodelovanju s pobrateno 
glasbeno šolo iz Nagolda ter 
z nastopi orkestrov in bale-
ta, a so se zaradi epidemio-

loških razmer odločili za 
izvedbo v dvorani Lorenz, 
obisk iz Nagolda pa prestavi-
li na boljše čase. Nastopili so 
učenci s solističnimi točka-
mi, koncert pa so prenašali 
na kanalu na YouTubu. 
Kot je dejala ravnateljica 
Martina Valant, ki je orisala 
zgodovino šole v minulih 75 
letih, so v času epidemije 

uvedli prav prenose nasto-
pov na YouTubu, tako da so 
kljub omejitvam lahko izve-
dli vse koncerte, medtem ko 
so projekte za šole in vrtce 
posneli. 
"Za nas ni nepremostljivih 
ovir, temveč zgolj izzivi, ki 
jih v naši ustvarjalni zborni-
ci, na katero sem še posebej 
ponosna, premagujemo 

skupaj," je dejala Valantova 
in posebej poudarila vpetost 
glasbene šole v okolje. 
"Z glasbenim oziroma ples-
nim programom sodeluje-
mo domala na vseh priredi-
tvah v kraju, tesno sodeluje-
mo tudi z osnovnimi šolami 
in vrtci," je dejala.
Elizabeta Demšar Zupan je 
kot najstarejša učiteljica na 

šoli povedala nekaj zanimi-
vosti o tem, kako je pred 
desetletji potekalo delo na 
glasbeni šoli. Učitelji so uči-
li po več instrumentov, del 
pouka pa je potekal tudi ob 
sobotah.
Koncerta se je udeležil tudi 
podžupan Občine Jesenice 
Miha Rezar, ki je pohvalil 

odlično sodelovanje z glas-
beno šolo in zaključil s poe-
tično mislijo o tem, kako 
lepo je, da v kasarni, kjer 
ima prostore šola in kjer je 
nekoč rožljalo orožje, zdaj 
odmeva glasba.
Na koncu koncerta pa ni 
manjkala niti rojstnodnevna 
torta.

Koncert ob obletnici
V Glasbeni šoli Jesenice so s koncertom zaznamovali 75-letnico delovanja. 

Ravnateljica Martina Valant / Foto: Sašo Valjavec Najstarejša učiteljica na šoli Elizabeta Demšar Zupan Učenec Luka Sušnik

Učenka Izabela Bremec
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Urša Peternel

Po besedah Grege Mlakarja 
iz jeseniške turistične agen-
cije Megaturist je po dveh 
letih pandemije omejitev 
potovanj konec in potovati 
je mogoče že skorajda pov-
sod po svetu. Nekatere drža-

ve sicer še vedno zahtevajo 
potrdilo o cepljenju ali pre-
bolelosti oziroma negativen 
test na covid-19, drugih 
omejitev pa načeloma ni (iz-
jema so azijske države, na 
primer Japonska in Kitajska, 
kjer strožje omejitve ostaja-

jo v veljavi v obliki obveznih 
karanten). 
"Že lani poleti je kar nekaj 
ljudi potovalo, to se je nada-
ljevalo jeseni in med t. i. 
krompirjevimi počitnicami 
ter za novo leto. Kar nekaj 
ljudi je odšlo na daljne desti-
nacije, kot so Maldivi, zelo 
popularni so tudi Dubaj, do 
kamor je zaradi Expa vzpo-
stavljena direktna letalska 

povezava iz Ljubljane, Ka-
narski otoki, v marcu in 
aprilu je skoraj razprodan 
tudi Egipt," pravi sogovor-
nik. Prek neposredne letal-
ske povezave z Dubajem se 
'odpirajo' tudi povezave z 
Azijo in Afriko, tako imeno-
vane sanjske destinacije, kot 
so Sejšeli, Mavricij ... 
Že v januarju je bilo kar ne-
kaj povpraševanja po tako 

imenovanih first minute po-
nudbah, ko je izbira najve-
čja, največji so tudi popusti, 
obenem pa turistične agen-
cije ponujajo garancijo v pri-
meru odpovedi. Kot pravi 
Grega Mlakar, je zato zelo 
smiselna zgodnja rezervaci-
ja počitnic, ne nazadnje tudi 
zato, ker se je zaradi pande-
mije število čarterskih letov 
zmanjšalo in si različni or-

ganizatorji potovanj čarterje 
delijo (vsak zakupi samo do-
ločeno število sedežev). Kot 
kažejo rezervacije za Egipt v 
marcu in aprilu, je zanima-
nje za počitnice med potniki 
veliko in sedeži na letalih ne 
ostajajo prazni. Zato tudi ni 
pričakovati znižanja cen 
aranžmajev, niti v tako ime-
novani last minute ponudbi, 
pravi Mlakar, še zlasti upo-
števajoč trenutno zviševanje 
cen goriv, kar vpliva tudi na 
cene letalskih prevozov.
In katere bodo najbolj prilju-
bljene poletne destinacije? 
Po besedah sogovornika 
bodo to grški otoki, ki so 
nam blizu tako po kulturi, 
hrani kot tudi oddaljenosti, 
saj smo na večini otokov z 
letalom v dveh urah. Parom 
priporoča kak manjši otok in 
manjši hotel ali penzion z 
zajtrkom, medtem ko je za 
družine z manjšimi otroki 
zanimivejša ponudba v ve-
čjih hotelih, ki ponujajo 
aranžmaje "all inclusive" in 
imajo tudi bazene s tobogani 

in animacijo za otroke. Nekaj 
zanimivih ponudb ima tudi 
za počitnice v Turčiji.
Med slovenskimi gosti zelo 
priljubljena ostaja hrvaška 
obala z otoki, po Mlakarje-
vih besedah so Hrvati lan-
sko leto imeli odlično sezo-
no z navalom nemških in 
francoskih gostov in tudi le-
tos so nekateri hoteli v dolo-
čenih terminih že zasedeni. 
"Zato strankam svetujem, 
naj ne čakajo in naj se odlo-
čijo za rezervacijo čim prej, 
zlasti apartmaji in mobilne 
hiške bodo tudi to poletje 
polno zasedeni."
Odpirajo se tudi avtobusna 
potovanja po Evropi, deni-
mo po Italiji, Nemčiji, na 
Češko, kar nekaj ponudbe je 
za prvomajske izlete.
Grega Mlakar ob tem tudi 
pričakuje, da bodo evropske 
države do začetka poletne 
turistične sezone poenotile 
pogoje vstopa in prehajanja 
med državami, kar se tiče 
izpolnjevanja proticovidnih 
zahtev.

Kam pa boste potovali letos?
Turizem se po dveh letih pandemije pobira, in kot pravi Grega Mlakar iz jeseniške turistične agencije Megaturist, letos lahko potujemo že skoraj povsod 
po svetu. Med bolj priljubljenimi pomladnimi destinacijami so Dubaj, Kanarski otoki in Egipt, namig za poletne počitnice pa so grški otoki in Turčija.

Grega Mlakar iz turistične agencije Megaturist. Agencijo je odprl lani v začetku leta, kljub 
epidemiji in omejitvi potovanj pa ugotavlja, da so Jeseničani novo agencijo lepo sprejeli in 
pokazali, da so željni potovanj. / Foto: Nik Bertoncelj

Po besedah Grege Mlakarja je letos kar nekaj 
povpraševanja po poročnih potovanjih, tako v 
maju organizirajo kar dve poroki na Mavriciju. 
Prevzeli so tako organizacijo turističnega 
aranžmaja kot same poroke.

Bi posebej priporočil 
kakšno počitniško 
destinacijo za poletje? 
»Mogoče Rodos, kjer 
imam v ponudbi dve 
'luštni' zadevi, tudi 
cenovno ugodni. 
Obstaja tudi možnost 
odhoda z bližnjih 
letališč, denimo 
Gradca ali Salzburga, 
pri čemer so na voljo 
tudi desetdnevni ali 
enajstdnevni 
aranžmaji.«

Janko Rabič

Viktor Krevsel: sto življenjskih in 
športnih vrednot 

U s t v a r j a l c i  č a s a   (63 .  d e l )

Je kot brezčasna legenda, 
malo je takšnih osebnosti – 
od domačega okolja, Slove-
nije in širše naprej do sve-
tovnih horizontov in še čez s 
tako dinamično življenjsko 
potjo na številnih področjih. 
Verjetno bo potrebnih še ne-
kaj generacij, da bodo dojele 
veličastnost njegovih dejanj, 
razmišljanj, pozitivne ener-
gije, ki jo danes 86-letni 
Viktor Krevsel z Jesenic kot 
mladenič veselo trosi nao-
krog. O njegovi bogati poti 
sem pred leti že pisal na teh 
straneh, zato tokrat le v tele-
grafskem stilu. Po rodu je iz 
Žirovnice, od leta 1962 je 
Jeseničan. Za njim je izje-
mna športna pot, odbojka je 
bila v njegovih mislih in de-
janjih desetletja skorajda 
več kot 24 ur na dan. Bil je 
uspešen igralec, trener in 
selektor reprezentanc Jugo-
slavije, Španije in Slovenije. 
Predvsem vloga selektorja je 
bila med vrhunci njegove 
kariere. Odbojka je bila naj-
pomembnejši del poklicne 
kariere. Diplomiral je z na-
logo Taktična priprava od-
bojkarja leta 1963 in leta 
1978 opravil še magisterij iz 

kineziologije Manifestne in 
latentne dimenzije odboj-
karske motorike. 
Kot profesor na Fakulteti za 
šport in športni pedagog je 
tudi na terenu svoje bogato 
znanje, izkušnje in dogna-
nja razdajal vsem športni-
kom, svetoval vrhunskim, 
da so prebrodili marsikate-
ro krizo, se otresli dilem in 
zavor, ki so jih ovirale do 
vrhunskih rezultatov. Sko-
rajda vsaka njegova izreče-
na beseda ima nek pomen, 
smisel, vrednoto. Leta po 
upokojitvi so prinesla neko-
liko mirnejši življenjski 
tempo, veliko časa vlaga v 
pisanje, razmišljanje. Koro-
na je nekam nerodno pose-
gla v izdajo in predstavitev 
najnovejše knjige, šeste po 
vrsti, Pogled veterana na ži-
vljenjske in športne vredno-
te. Sto natančno opisanih, 
na podlagi izkušenj. Pri teh 
letih za vse zapisano, Vik-
tor, le globok poklon! 
"Povsod sem šel v boj za vre-
dnote. Za moj poklic, profe-
sijo in poslanstvo je šlo, zato 
mi v življenju ni bilo lahko. 
Po svetu sem se 'lajhal' da bi 
slovenske vrednote preverjal. 

V športu sem našel tisto, kar 
sem iskal, veselje in ljubezen 
do življenja," je med drugim 
zapisal v knjigi. 
Da je knjiga ugledala luč 
sveta, ima največ zaslug 
Brane Jeršin, sekretar Špor-
tne zveze Jesenice. Prvi iz-
vodi so hitro pošli, na lep 
odmev in pozornost je knji-
ga naletela v najvišjih aka-
demskih športnih krogih, z 
objavo na spletu v Narodni 
univerzitetni knjižnici je 
njegovih sto vrednot dose-
glo tudi svetovno športno 
areno. 

"Vesel sem te pozornosti, 
pohval, pa tudi kritičnih be-
sed," je vedno realen Viktor. 
Priznanja, ki jih je prejel, so 
logična posledica njegovih 
dejanj. Od leta 2013 je častni 
občan občine Jesenice. 
In kje so meje njegovih 
usvajanj znanj in razdajanja 
teh drugim? "Vse naše zna-
nje je kapljica, neznanje pa 
je morje brez obale. V to za-
kladnico prispevam po svo-
jih močeh."
Kaj mu danes bogati vsak-
dan, seveda takrat ko ne raz-
mišlja ali piše? "Zjutraj je 

obvezno branje časopisa 
Delo. Potem so sprehodi v 
vsakem letnem času. Če je 
pozimi led na poteh, imam 
svoj športni poligon na vrhu 
stolpnice, kjer v 18 minutah 
prehodim 2400 metrov. 
Ženi pomagam pri hišnih 
opravilih, moram reči, da je 
zelo natančna. Potem je seve-
da naša 'info točka' v bifeju 
Buli pot tržnico, kjer se sre-
čujemo športni veterani in 
mladi. Gre tudi za boj mnenj, 
marsikatera skrivnost gre iz 
roda v rod, vse seveda ni za 
javnost."
Je realen, a hkrati optimisti-
čen. Proti vsem družbenim 
slabostim, neiskrenostim zna 
puščico dobro naostriti. Pa 
vedno je aktualen. Ob klepetu 
mi v roke izroči najnovejši iz-
delek, svež, star le nekaj ur. 
Spet razmišljanja o trenutku 
časa, aktualnih razmerah, ne-
gativnih karakterjih ljudi. Le 
en utrinek iz zapisanega: " 
Preživljamo covid, občutimo 
posledice vojne v Ukrajini, 
smo pred volitvami, zato je 
dobro vedeti, kaj je v življenju 
pomembno, (vredno) in kaj 
ni. Boj za vrednote je boj za 
mir." 

Viktor Krevsel
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Na mednarodnem glasbenem festivalu Panonia, ki je pote-
kal po spletu, sta bili zelo uspešni učenki Glasbene šole 
Jesenice. Ajda Močnik je s kljunasto flavto v 3. kategoriji, 1. 
starostna skupina od pet do devet let, dosegla zlato plaketo 
in 2. mesto ter srebrni pokal. Njena mentorica in korepeti-
torka je Andreja Puhar. Natalija Trkulja pa je s flavto, 3. kate-
gorija, 3. starostna skupina od 14 do 18 let, dosegla srebrno 
plaketo. Njena mentorica je Karin Vrhnjak Močnik, korepe-
titorka je bila Saša Golob.

Uspeh učenk na mednarodnem festivalu

Mentorica Saša Golob, učenki Natalija Trkulja in Ajda 
Močnik ter mentorica Karin Vrhnjak Močnik / Foto: Sašo Valjavec

V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili nastop učencev kitare. 
Nastopili so Bine Arlič, Lan Čufer, Zala Razinger, Ela Kikelj, 
Ian Alagić, Lucija Zupan, Špela Noč, Mark Mlinarič, Tin 
Trampuž, Peter Tolar, Patricija Zupan, Urban Sedlar in Maj 
Borič.

Nastop učencev kitare

Tin Trampuž / Foto: Sašo Valjavec

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 visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

Alenka Brun

"Od vedno sem bila 
muzikale n človek," pravi 
Alja Wolte - Sula. "Verjetno 
se to zgodi, če si rojen v dru-
žino ljubiteljev glasbe," 
meni. Spomni se, kako sta z 
očetom, ko je bila še otrok, 
prirejala koncerte v dnevni 
sobi. Doma so pogosto pos-
lušali jugoslovanski rok, 
poleg druge rokovske in 
disko glasbe. Njen oče je bil 
v mladih letih namreč did-
žej v takratni diskoteki Tre-
zor v Kranju. V prostem 
času pa je kupoval plošče 
skupine Iron Maiden, nam 
zaupa. "Tako da sem ljube-
zen do glasbe zagotovo 
podedovala po njem," pove.
Niti eno leto še ni minilo, 
odkar je Anjo Wolte - Sula 
"posvojila" lokalna skupina 
Šexpir. Pravi, da ima srečo, 
da se s fanti v zasedbi res 
izredno dobro razume. 

Tokratni koncert je bil nabit 
z energijo, čustvi in dinami-
ko, ki jih premore pevka, ko 

njen glas boža publiko pod 
odrom. Avtorske pesmi je 
lepo dopolnila tudi izvedba 
akustičnih različic drugih 
pesmi. Na kitari je Wolte - 
Sulovo spremljal Andraž 
Kalan, Klemen Hiršenfelder 
pa je bil na cajonu in bac-
kvokalist.
Energična temnolaska je 
predstavila tudi novo balado 
Tebi, za katero pravi, da je 
zelo osebne narave, polna 
ljubezni, a tudi vsega, kar 
ostane, ko ljubezni ni več. 
Ko bo pesem dobila končno 
podobo in bodo zanjo pos-
neli še videospot, pa jo bodo 
poslali "v svet".
Pa načrti za naprej, nas je še 
zanimalo. "Da bi govorila o 

kakšnih velikih načrtih za 
naprej, ne morem. Trenut-
no si samo želim peti, stati 
na odrih, pod katerimi ljud-
je pojejo z menoj. Zagotovo 
načrtujem prvi album, naj-
verjetneje nekje proti zimi 
2023. Seveda bi lahko bil 
prej, a si želim, da bi bile 
pesmi na njem popolne," je 
odločna Alja Wolte - Sula in 
doda, da ima nekaj tekstov 
tudi že spisanih, vendar 
upa, da jih bo lahko dokon-
čala s pomočjo fantov iz 
skupine Šexpir. "Tudi pri 
ustvarjanju pesmi Tebi se je 
izkazalo, da smo izjemna 
ekipa, tako da brez njih ne 
grem nikamor," se še na-
smehne.

Glasba ji je bila vedno 
zelo blizu
Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah je v začetku marca gostilo mlado pevko Aljo Wolte - Sula. 
Temnolasa energična Jeseničanka ima glas in prezenco, ki publiki ostaneta v spominu.

Koncert Alje Wolte - Sula je bil zelo dobro sprejet. / Foto: Nik Bertoncelj

Alja s Klemenom Hiršenfelderjem in Andražem Kalanom
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Specialisti za prezračevanje.

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

-50%

lunos.si

V Lunosu želimo omogočiti zdravo bivalno okolje v vsakem slovenskem domu, 
zato vam v posebni akciji Prezračimo Slovenijo zagotavljamo do 50 % popusta 
ob nakupu revolucionarnih prezračevalnih enot i-Vent, ki s pametnim upravlja-
njem s pomočjo mobilne aplikacije ali daljinca predstavljajo prihodnost prezrače-
vanja. Ne mečite denarja skozi okno: prezračujte pametno in učinkovito ter brez 
toplotnih izgub!

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Blej-
ska Dobrava se po lanskih 
obsežnih investicijah Ob-
čine Jesenice, predvsem 
izgradnje kanalizacije, ce-
ste in druge infrastrukture 
v naselju Lipce, v leto-
šnjem letu obeta nadalje-
vanje del urejanja komu-
nalne in druge infrastruk-
ture, predvidena so nova 
dela pri urejanju vaškega 
jedra. 
Na februarski seji sveta KS 
je direktor Komunalne di-
rekcije Občine Jesenice 
Marko Markelj člane se-
znanil s potekom predvi-
denih komunalnih del. V 
načrtu sta dokončanje gra-
dnje kanalizacije in uredi-

tev ceste ob nogometnem 
igrišču v naselju Lipce. 
V naselju Kočna potekajo 
aktivnosti za izgradnjo ka-
nalizacije, pločnika, ceste, 
obnovo vodovoda in uredi-
tev igrišča. 
Spomladi je v planu asfaltira-
nje avtobusne postaje Blejska 
Dobrava in postavitev javne 
razsvetljave. Delno asfaltira-
nje gozdne ceste do slapa 
Šum se bo izvajalo po dogo-
voru z lastniki zemljišč, ener-
getska sanacija javnega 
objekta pri pokopališču se bo 
predvidoma začela v avgustu. 
Poleg tega letošnji plan ob-
sega pripravo dokumentaci-
je za gradnjo vodohrana na 
Blejski Dobravi in gradnjo 
kanalizacije od hišnih šte-
vilk 102 do 106. 

Načrt del v KS 
Blejska Dobrava
V načrtu sta dokončanje gradnje kanalizacije in 
ureditev ceste ob nogometnem igrišču v naselju 
Lipce. 

Janko Rabič

Člani sveta mestne Krajevne 
skupnosti Sava na Jesenicah 
so na seji sredi marca veliko 
pozornosti namenili nekate-
rim aktualnim problemom, 
predvsem mirujočega pro-
meta. Najprej so govorili o 
pomanjkanju parkirišč na 
območju krajevne skupnosti. 
Parkirišče za stavbo Gledali-
šča Toneta Čufarja je večino-
ma popolnoma zasedeno. 
Predloga, ki je bil dan na seji, 
da se tam uredi modra cona, 
niso podprli, saj bi s tem 
obremenili druga območja, 
ki so že sedaj prezasedena. 
Opozorili so na nelegalno 
prodajo avtomobilov, ki po-
teka na tem parkirišču, in 
pozvali k učinkovitejšemu 
izvajanju ukrepov redarske 
službe. 

V nadaljevanju seje so ugo-
tavljali, da pristojne službe 
Občine Jesenice v nekate-
rih primernih ne obvestijo 
krajevne skupnosti o pro-
daji občinskega premože-
nja (tak primer je prodaja 
dela zemljišča na nekdanji 
tržnici). Menili so, da gre 
za poseg v prostor, kjer bi 
krajevna skupnost morala 
imeti večji vpliv pri odloči-
tvah. 
Dogovorili so se za izvedbo 
spomladanske očiščevalne 
akcije, ki bo v soboto, 9. 
aprila. Zbor bo ob 9. uri na 
parkirnem prostoru za Gle-
dališčem Toneta Čufarja. 
Pozvali so vse krajane, da 
pridejo v čim večjem številu 
in s tem pokažejo, da želijo 
imeti lepo in urejeno okolje, 
seveda pa je to naloga stalni-
ca za vse dni v letu. 

Opozorili na 
nelegalno prodajo
V KS Sava opozarjajo na nelegalno prodajo 
avtomobilov, ki poteka na parkirišču za 
gledališčem.

Otroci iz Vrtca Jesenice iz oddelkov Ptički, Kamenčki in Ba-
loni so pripravili razstavo o tem, kako pomembna je voda. 
Na ogled je v TIC Jesenice na Cesti maršala Tita 18. 

Razstava otrok o vodi

Urša Peternel

S sproščanjem protikoron-
skih ukrepov so v Zdra-
vstvenem domu Jesenice 
ponovno začeli izvajati pre-
ventivne preglede v refe-
renčnih ambulantah. Vse 
zainteresirane prosijo za 

prijavo po e-pošti pri refe-
renčni sestri izbranega 
zdravnika. Preventivni pro-
grami so bili zadnji dve leti 
začasno ustavljeni, ker je 
bil kader prerazporejen na 
področja obvladovanja epi-
demije. Zdaj pa so zdra-
vstveni domovi znova zače-

li izvajati svetovanja in pre-
davanja o zdravem življenj-
skem slogu, odprle so se 
referenčne ambulante dru-
žinske medicine, kjer poleg 
zdravnika in srednje medi-
cinske sestre paciente spre-
mlja tudi diplomirana me-
dicinska sestra, ki skrbi za 

vodenje urejenih kroničnih 
bolnikov in izvajanje siste-
matičnega preventivnega 
presejanja. Gre za prestre-
zanje težkih bolezni, kot je 
zgodnje in še pravočasno 
odkrivanje rakavih obolenj, 
sladkorne bolezni, depre-
sivnih stanj, osteoporoze ... 

Znova preventivni programi
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Janko Rabič

V okviru občinskega prazni-
ka so v avli Občinske knjižni-
ce Jesenice odprli razstavo 
Naše Jesenice in predstavili 
e-knjigo z enakim naslovom. 
Gre za skupni projekt Ljud-
ske univerze Jesenice, Občin-
ske knjižnice Jesenice in 
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice Raziskovanje kulturne 
dediščine v lokalnem okolju. 
V 17 letih je več kot dvesto 

avtorjev v okviru študijskega 
krožka zbralo bogato in dra-
goceno gradivo in ga strnilo v 
350 zgodb. Lokalni zgodovi-
narji, etnologi, arheologi in 
drugi poznavalci zgodovine 
so pripravili povzetke zgodo-
vine mesta in krajev in jo 
obogatili z zgodbami udele-
žencev študijskega krožka. 
Na predstavitvi je urednica 
knjige Nataša Kokošinek iz 
Občinske knjižnice Jesenice 
s strokovnimi sodelavci 

Zdenko Tahir Torkar, Špelo 
Smolej Milat in dr. Markom 
Mugerlijem iz Gornjesav-
skega muzeja Jesenice pred-
stavila knjigo, ki obsega 327 
strani. Za zdaj je v elektron-
ski obliki na voljo na splet-
nih straneh izvajalcev proje-
kta, še letos pa jo namerava-
jo izdati v knjižni obliki. 
V avli jeseniške knjižnice pa 
so do začetka maja na ogled 
tudi panoji s povzetki zgo-
dovine mesta in krajev. 

Razstava in e-knjiga 
Naše Jesenice
V avli jeseniške knjižnice so pripravili predstavitev e-knjige Naše Jesenice, 
na ogled je tudi razstava.

Urednica knjige Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice Jesenice je s strokovnimi 
sodelavci Zdenko Tahir Torkar, Špelo Smolej Milat in dr. Markom Mugerlijem iz 
Gornjesavskega muzeja Jesenice predstavila e-knjigo. / Foto: Nik Bertoncelj

PRVA GENERACIJA FRIZERSKIH TEHNIKOV 
NA SESGŠ KRANJ
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Že od leta 1996 na Srednji eko-
nomski, storitveni in gradbeni 
šoli izobražujemo tudi bodoče 
frizerje. Program se je tekom let 
spreminjal in dopolnjeval z 
znanji, ki so v današnjem času 
potrebna pri opravljanju frizer-
skih storitev.
Sodobni frizer potrebuje znanja 
in veščine s teoretičnega in 
praktičnega področja in jih zna 
tudi povezovati. Učitelji praktič-
nih modulov in profesorji teori-
je se trudimo, da vsebine izob-
raževanja tečejo vzporedno, da 
dijaki pridobivajo znanje z 
obeh področij na povezovalen 
in zanimiv način in da ga znajo 
uporabiti. Poleg navedenega je 
pomembno tudi poznavanje 
poslovnega bontona, komuni-
kacije in digitalne pismenosti.
Pri praktičnem pouku dijaki pri-
dobijo širok nabor znanj na 
področju frizerstva, ličenja, 
manikire, izdelave lasničarskih 
izdelkov, načrtovanja in ustvar-
janja celostne podobe za različ-
ne priložnosti, priprave tekmo-
valnih in revijskih pričesk in še 
kaj. Sodelujejo na modnih revi-
jah, festivalih ter na tekmovanjih 
doma in v tujini. Vključujejo se 
tudi v projekt Erasmus+, ki jim 
omogoča, da del praktičnega 
usposabljanja opravijo v tujini. 

»V času šolanja na SESGŠ Kranj 
sem se udeležil mednarodnega 
tekmovanja Hairdresser Open 
na Madžarskem in Slovaškem. 
Na Slovaškem sem v kategoriji 
Barber Award, moško striženje 
in oblikovanje brade, dosegel 1. 
mesto. Na ta dosežek sem zelo 
ponosen. Motiviral me je, da 
svoje znanje na tem področju 
še bolj izpopolnim,« se spomi-
nja Dejan Jandrič.

V šoli nas pogosto obiščejo 
strokovnjaki in uspešni podjet-
niki s področja frizerstva, mani-
kire in ličenja. Med njimi so tudi 
naši nekdanji dijaki, ki nasledni-
kom v delavnicah predstavijo 
svoje delo in izkušnje, kjer dijaki 
aktivno sodelujejo. Pri nas kre-
pimo tudi povezovanje dijakov 
frizerske smeri s frizerji v lokal-
nem okolju. Zadnjih nekaj let se 
dijaki udeležujejo tudi Startup 
vikenda, ki poteka na naši šoli, v 
okviru projekta SPIRIT ter spod-
buja podjetništvo in inovativ-
nost pri mladih. Tako imajo 
udeleženci možnost spoznati 
frizerje, ki so stopili na pot pod-
jetništva, saj na teh srečanjih 
delijo svoje izkušnje z mladimi. 
Zelo nas veseli, da bomo že to 
jesen vpisali prvo generacijo 
novega poklicno-tehniškega 
programa – frizerski tehnik. 

Nadgradnja poklica prinaša 
nova znanja s teoretičnega in 
praktičnega področja ter zak-
ljuček šolanja s poklicno 
maturo, ki odpira možnosti 
nadaljnjega izobraževanja. 
Vedno hitreje se pojavljajo 
novi trendi, ki zahtevajo 
poleg specifičnega frizerske-
ga znanja veliko prilagajanja, 
kreativnosti, inspiracije, okolj-
ske ozaveščenosti, komunika-
tivnosti, podjetnosti ter obču-
tka za estetiko. Uspešen frizer 
potrebuje tudi znanja s pod-
ročja promocije ter obvlada 
osnove vodenja, poslovanja 
in trženja v frizerski stroki.
Na SESGŠ bomo v programu 
frizerski tehnik za dosegan-
je in zagotavljanje širokega 
nabora znanj k sodelovanju 
pritegnili strokovnjake z raz-
ličnih strokovnih področij, ki 
so uspešni in priznani. S tem 
bomo dijakom omogočili, da 
pridobijo veščine in znanja, 
uporabna ter zaželena na 
trgu dela.

Andreja Grahek, 
učiteljica frizerstva

Janko Rabič

K večji prepoznavnosti Jese-
nic prispevajo tudi vstopne 
table, ki so nameščene ob 
cestah na treh lokacijah, na 
Potokih, na Kočni in na 
Hrušici pri izvozu z avtoce-
ste. Postavljene so bile leta 
2006, lani pa jih je občina 
zaradi dotrajanosti zamen-
jala z novimi. Vstopne točke 
označujejo začetek ozemlja 
občine Jesenice in so name-
njene kot dobrodošlica 
vsem, ki jo obiščejo oziro-
ma jih poti vodi skozi Jese-
nice naprej. Priložnostne 
lamelne table zaznamujejo 
posebne dogodke v občini. 
Navadno so nameščene 
teden ali več pred dogod-
kom in enako po končanem 
dogodku. Sedaj je v marcu 
nameščena tabla z napisom 
20. marec – praznik občine, 
druge lamelne table imajo 
napise Srečno v novo leto, 
Mesec narcis, 1. avgust – 
spominski dan, Čufarjevi 
dnevi in Pobrateni mesti 

Jesenice –  Nagold. Obstaja-
ta še dve drugi, Regijsko 
zdravstveno središče in 
Fakultetno mesto. Nameš-
čeni sta v času, ko ne upo-

rabljajo preostalih tabel, ki 
so vezane na posamezen 
pomemben dogodek. Za 
namestitev tabel skrbi Obči-
na Jesenice.

Vstopne table za večjo 
prepoznavnost občine
Priložnostne lamelne table zaznamujejo posebne dogodke v občini. 

V marcu je bila nameščena tabla z napisom 20. marec – 
praznik občine.

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske in Občina Jese-
nice spodbujata podjetniš-
tvo že v osnovnih šolah, 
obenem pa tudi lokalne 
podjetnike. V sklopu podje-
tniškega krožka so tako 

učenci Osnovne šole Tone-
ta Čufarja pod mentors-
tvom Irine Pashagich obis-
kali podjetnico Ajdo Knific, 
ki vodi lokal Kavarna Stati-
on Cafe na jeseniški želez-
niški postaji, in se seznani-
li z njeno podjetniško zgo-
dbo. Ajda jim je predstavila 

svojo podjetniško idejo, 
njeno realizacijo, marke-
ting in tudi natakarski 
poklic. 
Eden od ciljev podjetniških 
krožkov je prav motiviranje 
mladih, da začnejo pisati 
lastne uspešne podjetniške 
zgodbe.

Podjetniški krožek  
na obisku

Podjetniški krožek z Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice se je tokrat seznanil s 
podjetniško zgodbo Ajde Knific.
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Urša Peternel

Ob dnevu žena Mladinski 
center Jesenice vsako leto pri-
pravi ulično akcijo, v kateri 
mladi mimoidočim poklonijo 
nageljčke in na ta način spo-

mnijo na pomembno vlogo 
žensk. Tudi letos so se spre-
hodili po mestu in obdarili 
ženske, posebno pozornost pa 
so tokrat namenili zaposle-
nim v Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice.

Nageljčki ob 
osmem marcu

Mimoidoče na jeseniških ulicah so se razveselile nageljčka. 

Posebno pozornost so letos namenili zaposlenim v domu upokojencev.
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Ocvirki in pohvale

Na Hrušici so se odločili, da bo letošnji pust imel 
neomejen rok trajanja. Po uspešni izvedbi velike pustne 
povorke na Jesenice in nazaj se je simpatična maskota 
hruška (simbol kraja) znašla na krožišču ob vhodu na 
Hrušico in tam kar obstala. Tako sedaj skupaj z bližnjim 
napisom Kopiwood v čast najbolj popularnega krajana, 
velikega hokejskega asa Anžeta Kopitarja, skrbi za večjo 
prepoznavnost kraja. Morda pa je zdaj postavljena pustna 
maskota izziv vsem, da tudi to krožišče dobi neko trajnejše 
obeležje, s katerimi se marsikje ponašajo? / J. R.
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V soboto, 2. aprila, bo v Banketni dvorani Kolperna potekal 
Festival družin. Gre za koncert družinskih članov z učenci 
Glasbene šole Jesenice. Festival se bo začel ob 9. uri.

Festival družin

NIK ZUPANČIČ: »PREMAGAMO 
LAHKO VSAKO EKIPO!«
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so že dodo-
bra vstopili v končnico Alpske hokejske lige.  
Po odigranem master roundu so si Železarji 
priborili drugo mesto, kar je pomenilo, da 
sami izbirajo nasprotnika v četrtfinalni seriji 
lige, v kateri se borijo z ekipo Gardene. 
Po zgodovinskem rednem delu Železarjev pa 
tudi trener Nik Zupančič ne skriva, da je bilo 
osvojeno mesto zasluženo:  »Mislim, da smo 
zasluženo osvojili prvo mesto po rednem delu 
sezone, ker smo bili dokaj konstantni v naši 
igri in tudi tekme, ki so bile tesne, uspeli obr-
niti sebi v prid. Tudi igra z igralcem več in z 
igralcem manj je bila na visokem nivoju, kar 
nam je dajalo prednost pred nasprotniki.«

Glavni trener Nik Zupančič ne skriva svojega 
zaupanja v ekipo. Kaj vse nam je še zaupal, pa 
si lahko preberete v spodnjem pogovoru z 
glavnim trenerjen rdeče ekipe.

Kaj je glavno vodilo ekipe v končnici lige?
Končnica v katerikoli ligi je poglavje zase. Z 
osvojitvijo 2. mesta v master roundu smo pri-

dobili malce več časa za pripravo na izločilne 
boje, po drugi strani pa smo bili kar nekaj časa 
brez tekem, tako da bo zelo pomembno, da 
vstopimo v prvo tekmo visoko motivirani, 
spočiti in lačni zmag.

Kaj menite, da je najmočnejša točka ekipe 
in kaj najšibkejša?
Mislim, da imamo kar nekaj močnih elemen-
tov v naši igri, dolgo klop, kar pomeni, da lah-
ko igramo v visokem ritmu, priigramo si veliko 
priložnosti za doseg zadetka in kadar smo 
učinkoviti, tekmo dobimo. Če temu dodamo 
še disciplino v igri, kar pomeni dobro obram-
bo brez nepotrebnih izključitev, lahko prema-
gamo vsako ekipo. Šibke elemente poskuša-
mo čim prej popraviti in graditi igro na naših 
dobrih lastnostih.

Kaj pričakujete od končnice lige? 
Nobena skrivnost ni, da je cilj osvojiti naslov, a 
vendar je do tja še dolga pot. 

Kako se boste podali nanjo?
V končnici odločajo malenkosti, upravičili pa 
smo pričakovanje težkih tekem in na to smo 
se  tudi pripravljali, saj je psihološki moment 
zelo pomemben. Pomembno je, da stopnjuje-
mo našo formo, da bomo najboljši, ko bo to 
najbolj pomembno.

Bi za konec želeli še kaj sporočiti našim na-
vijačem?
Navijače bi rad pohvalil  za njihovo podpo-
ro  na do sedaj  odigranih tekmah, upam, da 
nas tudi v zaključku letošnje sezone pridejo 
spodbujati v največjem možnem številu, mi 
pa se jim bomo oddolžili z dobro igro in čim 
višjo končno uvrstitvijo.

Podprite Železarje na njihovi poti do uspeha 
in obiščite tribune dvorane Podmežakla.
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Geslo je BOGAT IZBOR POROČNIH PRSTANOV. Sponzor 
je ZLATARSTVO LAVTIŽAR, Cesta maršala Tita 10, Jesenice, 
telefon 04 29 42 270 ali 041 508 408, franci.lavtižar@siol.
net. Nagrade – storitev v vrednosti 20 evrov – prejmejo: 
Nada Malek, Jesenice; Marica Šavnik, Bled; Eva Ažman, 
Jesenice. Za nagrade se oglasite v Zlatarstvu Lavtižar.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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 pone
deljka, 4. 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

AVTOR:
CVETO
ERMAN

IME NAŠE 
PEVKE
DIKLIČ

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

ŠČURKU
PODOBNA
ŽUŽELKA

FLAVTI 
PODOBNO

PIHALO
ARTHUR

(KRAJŠE)
VASILIJ

IVANČUK

IME ŠVEDSKE
PISATELJICE

LINDGREN
(PIKA 

NOGAVIČKA)

CAFE  BULI
VLJUDNO 
VABLJENI 

TEJA 
PRETNAR s.p.

GLAS PRI
RIGANJU

KDOR
GOVORI

IKAVŠČINO

JUŽNO-
AMERIŠKO 
ORODJE ZA

SEKANJE

1 5

OBŠIREN 
SUH

SVET BREZ
RASTLINJA

6 GLAVNO 
MESTO 
ITALIJE

KARAMBOL

2 8

GOJENJE 
VODNIH

ŽIVALI IN 
RASTLIN V 
AKVARIJU

3 9

KRILO,
DEL STAVBE

 KDOR TRGA 
GROZDJE NA

TRGATVI
ŠČITNIK NAD
KOLES. AVTA

2 4 12

AVSTRIJSKO-
MADŽARSKA 

REKA

5 DLAKA POD
NOSOM

IME AMER
IGRALKE
ARDEN

AVT. OZNAKA
BENETK

KO JE BIL 
MIHA ŠE
MAJHEN

5 13

IVO JAN

NEK. KAZAH-
STANSKA

TELOVADKA
(KIM)

GLASB. DELO

LUČAJ

TEMNI DEL 
DNEVA

6 11

ZA POL 
TONA

 ZVIŠAN 
TON C

8 UČBENIK Z 
VAJAMI

RIKO
DEBENJAK

9 7 14

NAŠ GLED.
KRITIK

(ANDREJ)

FRANČIŠEK

SREDINA
SOHE

DAVEK NA 
ŽITO V STARI

TURČIJI

12
GIBLJIV
ORGAN 
PRI SIPI

POSREDNI
TISK

(ŽARGON.)

8 12

POGOVORI
O HOKEJU
SO VEDNO
AKTUALNI

PREBIVALEC
ŽABČ IZMERITEV ZAČETEK

ROČA

ITALIJANSKI
KONSTRUK.

AVTOMO-
BILOV

(CARLO)

KRAJ V 
DRAVSKI
DOLINI Z 

ELEKTRARNO

IME NEK-
DANJEGA 
NIZOZEM. 
DRSALCA

(SCHENKA)

ŠE VEČ 
INFORMACIJ

TELEFON
041 943 833

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
SILICIJ

VISOKE 
PLANOTE V
SKANDINAV,

SPODNJI DEL
PROSTORA

PRINCIP

OGRAJEN 
PROSTOR 
ZA  PSE

11 9 15

AFRIŠKA 
ŽIVAL Z 
DOLGIM 
VRATOM

3 TRGOVSKI 
DNEVNIK

VOZNIK

1 VETRC, SAPA

IME KOŠARK.
TRENERJA
ŽERAVICA

OKRASEK 
NA KAPI

OKRASNI 
IZDELEK

IZ SUKANCA

2 16

SKUPINA
SINTETIĆNIH

BARVIL

7 LEVI 
PRITOK
RENA V 

ŠVICI

PROSTAK

MRAVLJA

13 VARNOSTNI
SVET

ENAKI ČRKI

10 4

BRANE 
MIKLAVC

IME UBITEGA
ITAL POLI

TIKA MORA
OTOK V PER-
ZIJ.  ZALIVU

15 INDONEZIJ. 
OTOČJE SV

OD SINGAPU.
NAŠA PES- 

NICA (MAJDA)

14 RAINER
MARIA ?????

REKA NA 
KAVKAZU

16 9 17

LESENA PIPA 
S KRATKO
CEVKO IN 

POKROVOM

4 ZOFKA
KVEDER

BRITA
BILAČ

COPRANJE

DELAVSKI
SVET

STRAN

ANA DREV

11 2

GRŠKI 
DIDAKTIČNI

PESNIK
(IZ ČRK
TARA)

ZASTAVA,
PRAPOR

LAHEK
ŠPORTNI

ČOLN

17

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  5 / 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

ANGLEŠKI 
SLIKAR
(PAUL)

ŽAMETASTI 
DLAKAVI

KOŠČIČASTI
SADEŽ

10 AMERIŠKI
SLIKAR

JAP. RODU
(KENZO)

SLOVARČEK: ARD: ime nizoz. drsalca Schenka,   STRACA: trgovski dnevnik,  ANAMBAS: indonezijsko otočje SV od Singapurja,        EJA: reka na Kavkazu,
OKADA: am. slikar japonskega rodu(Kenzo),  FJELD: visoke planote v Skandinaviji,  OFSET: posredni tisk,   NASH: angleški slikar (Paul) 

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=E, 2=C, 3=U, 4=J, 5=R, 6=K, 7=N, 8=I, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej
šnje številke je MEDALJONI.

 
             SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO 
 
 
 

 
       Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in  

       vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni  

       rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 

       (1=E, 2=C, 3=U, 4=J, 5=R, 6=K, 7=N, 8=I, 9=A), od leve proti 

       desni prebrali rešitev uganke. 

       Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je MEDALJONI. 
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Sponzor križanke je CAFE BULI, Teja Pretnar, s. p., Cesta maršala Tita 22a (pod nekdanjo tržnico) na Jesenicah. Tam vas postreže
jo z različnimi napitki, dobro kavo, posedite lahko v prijetni družbi, pogovorih o hokeju in drugih aktualnih dogodkih. Našim zve
stim reševalcem križanke podarjajo pet enakovrednih nagrad: zapitek v vrednosti 10 EUR v prostorih Cafeja Buli. Vljudno vabljeni.

Janko Rabič

Planina pod Golico v osrčju 
Karavank je od nekdaj kot 
speča lepotica, ki jo generaci-
je v turizem vpetih domači-
nov še vedno niso uspele 
povsem prebuditi. Prispodo-
ba seveda zadeva paleto nara-
vnih danosti (znamenite 
poljane ključavnic), kulturne 
in druge znamenitosti, poho-
dništvo, smučarski šport in 
še kaj. Nekdaj je bil v kraju 
že velik razcvet turizma, sle-
dili so vzponi in padci, v 
novejšem času so opazni 
pomembni premiki naprej, 
velik potencial vse bolj zaz-
nava Občina Jesenice. Vedno 
pa zmanjka nekaj pogum-
nejših korakov. Korona je 
spet zavrla marsikateri smeli 
načrt in zamaknile njegovo 
uresničitev. Turistično druš-
tvo Golica je v leto 2022 vsto-
pilo z novim vodstvom in 
delno pomlajenim upravnim 
odborom. Na občnem zboru 
je za Miho Smolejem mesto 

predsednice prevzela Katja 
Medja. Po rodu je iz Krope, 
prebiva na Koroški Beli, na 
Planini pod Golico pa imata 
z možem hišo Viktorijo, ki jo 
oddajata turistom. Podrobno 
se je seznanila z razvojem 
turističnih tokov v kraju in 
širše ter sprejela velik izziv. 
"V upravnem odboru je pri-
šlo do minimalnih zamen-
jav," pravi Katja Medja, na 
začetku sem z vsem zelo 

zadovoljna, člani imamo 
delo razdeljeno, pomembne 
so velike izkušnje posamez-
nikov. Vsak ve, kaj mora 
narediti, smo dobra ekipa in 
čutim, da je zavel svež veter. 
Odločili smo se, da se ne 
bomo lotili nekih velikih 
načrtov, sedaj smo že osre-
dotočeni na izvedbo največ-
jega majskega dogodka Miss 
narcis, ki bo 28. maja. Dru-
gih prireditev ne načrtuje-

mo, za manjše dogodke se 
bomo sproti dogovarjali. 
Lotili se bomo obnove turis-
tične infrastrukture, kjer bo 
treba marsikaj popraviti, 
obnoviti. Pomembna bo 
nadaljnja promocija kraja, 
obnavljamo spletno stran 
društva. Želimo povečati 
članstvo, poskrbeti za pod-
mladek. Od vseh pričakuje-
mo čim več novih idej, več 
sodelovanja z vsemi v kraju, 
zlasti s ponudniki turistič-
nih storitev. Začel se bo 
obnavljati hotel Belcijan in z 
novimi lastniki želimo tvor-
no sodelovati. Korona je pri-
nesla novo realnost tudi gle-
de zdravja in varnosti turis-
tov, zato je za društvo zelo 
pomembno, da smo pridobi-
li znak Green & safe, ki nas 
zavezuje k odgovornemu, 
zelenemu in varnemu turiz-
mu. Izzivov je res več kot 
dovolj, vse z glavnim ciljem, 
da vsakemu turistu ali obis-
kovalcu ponudimo čim več, 
da bi se rad vračal."

Svež veter pod Golico
Turistično društvo Golica je v leto 2022 vstopilo z novim vodstvom in delno pomlajenim upravnim 
odborom. Na občnem zboru je za Miho Smolejem mesto predsednice prevzela Katja Medja.

Nova predsednica TD Golica Katja Medja / Foto: Aleš Košir



Prireditve

15Jeseniške novice, petek, 25. marca 2022

Petek, 25. marec
Za vse sem sama, komedija

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Čufarjev maraton ob 19.30

Sobota, 26. marec
Pesmi upora, koncert ŽPZ Kombinat 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za glasbeni abonma in izven, ob 
19.30

Nedelja, 27. marec
VAŠA NAŠA MATINEJA

Katarina in njen lonec, predstava za otroke od 5. leta starosti dalje 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 28. marec
Predavanje Pavla Smoleja z digitalno fotografijo

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

Naj športnik, podelitev priznanj športnikom
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Torek, 29. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si

Art ustvarjalnica z Natašo Pajić – velikonočni motivi
V organizaciji podjetja Natura, nazaj k izvoru

Konferenčna dvorana Kolpern, ob 17. uri

Dušan, dramedija, KUD Dramšpil, Ribnica
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Čufarjev maraton, ob 19.30

Sreda, 30. marec
Uglaševanja – nastop godalnega oddelka Glasbene šole 
Jesenice

Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30
  

Četrtek, 31. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si

Janez Novak, komedija, SiTi teater BTC in KREKER
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma četrtek in izven, ob 
19.30

Petek, 1. april
Janez Novak, komedija, SiTi teater BTC in Kreker

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma petek in izven, ob 20. 
uri

Sobota, 2. april
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, Pomladni koncert

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za glasbeni abonma in izven, ob 
19.30

Festival družin – koncert družinskih članov z učenci 
Glasbene šole Jesenice

Banketna dvorana v Kolpernu, ob 9. uri, 10. uri in 11. uri

Kolesarski sejem na Jesenicah
Železniška postaja na Jesenicah, vhod s perona, od 9. do 12. ure in od 
15. do 18. ure

Nedelja, 3. april
Kolesarski sejem na Jesenicah

Železniška postaja na Jesenicah, vhod s perona, od 9. do 12. ure in od 
15. do 18. ure

Ponedeljek, 4. april
Srečanje z znanimi ljudmi – gostja podpredsednica DU 
Ivanka Zupančič

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

Torek, 5. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si

Sleparja v krilu komedija, KD Bohinjska Bela
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Čufarjev maraton, ob 19.30

Sreda, 6. april
Art ustvarjalnica z Natašo Pajić – velikonočni motivi

V organizaciji podjetja Natura, nazaj k izvoru

Konferenčna dvorana Kolpern, ob 9. uri

Dogodki od 25. marca do 8. aprila
Četrtek, 7. april
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si

Letni članski sestanek članov društva upokojencev Javornik 
Koroška Bela

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 16. uri

Zgodbe grde deklice, koprodukcija ŠKUC, Zavod Kolaž in 
GTČ Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma četrtek in izven, ob 
19.30

Letni zbor članov AMD
Sejna soba društva AMD, ob 17. uri, obvezne prijave na amd.jeseni-
ce@siol.net

Petek, 8. april
Zgodbe grde deklice, koprodukcija ŠKUC, Zavod Kolaž in 
GTČ Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma petek in izven, ob 20. 
uri

Aktivnosti Mladinskega centra

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

Vsak ponedeljek ob 17. uri: JOGA ZA »GUŠT« z Nadico; prijave in 
info.: 040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: JOGA ZA VSAKOGAR s Tanjo; 
prijave in info.: 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com 

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob 
kartanju, info.: Žiga 040 912 618

Likovna šola JSKD, 2. in 4. sredo v mesecu od 17. do 19. ure, info.: 
04/586 67 40/031 674 946 in oi.jesenice@jskd.si

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času, od 13. do 19. ure. Od 13. 
do 16. ure poteka 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, 
družabne igre

– vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnev-
nega centra.

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Jaka Torkar: Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava

Torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

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

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času 
javnih prireditev v Banketni dvorani.

Razstava bo na ogled do 15. 5. 2022. 

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
PUNČKE IZ CUNJ Lare Blažič, ki razstavlja vedno atraktivne retro 
punčke iz cunj. 

Kriminaliteta
Na Jesenicah je storilec poškodoval vozilo. Prijavljen je bil 
tudi poskus vloma v poslovni objekt. Prijavljeno je bilo še 
poškodovanje stekla na objektu. Okoliščine kažejo, da je 
vanj nekdo vrgel kamen. 

Spor med sosedoma
Jeseniški policisti so obravnavali spor med sosedoma in po 
podatkih policije lažje poškodbe pri obeh. Okoliščine kaže-
jo, da je osumljenec v prepiru poškodoval občana, sam pa 
je poškodbe utrpel, ko se je oškodovanec branil pred njim. 
Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzroči-
tve lahkih telesnih poškodb.

Na ceste se vračajo motoristi
Na cestah je vedno več motoristov. Gorenjski policisti opo-
zarjajo, da je asfalt še hladen, na vozišču pa so ponekod 
tudi udarne jame in pesek od zimskega posipa. To močno 
vpliva na varnost in zelo povečuje tveganje za nesreče. "Mo-
toristi naj se na prvo vožnjo ustrezno pripravijo in naj nikar 
ne preskočijo priprav. Vozijo naj zelo previdno. Lani je v 
Sloveniji umrlo 27 motoristov, en potnik na motornem kole-
su in pet mopedistov," so povedali na Policijski upravi 
Kranj.

Nesreča pri delu
Jeseniški policisti so obravnavali manjšo nesrečo pri delu v 
industrijskem objektu. Nesreča se je zgodila pri delu s stro-
ji. Tuja krivda je izključena.

Goljufija
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo spletne goljufije. 
Oškodovanec je objavil oglas za prodajo. Na oglas se mu je 
javil drug uporabnik. Storilec ga je napeljal, da mu je posre-
doval svoje podatke, tudi bančne, da bosta lahko izvedla 
transakcijo. Storilec je te podatke uporabil in v svojo korist 
izvedel denarno transakcijo v manjšem znesku. Gorenjski 
policisti opozarjajo na veliko previdnost pri dajanju podat-
kov po spletu in upoštevanje varnostnih priporočil.

Kršil javni red in mir
Jeseniški policisti so obravnavali občana, ki je v zasebnem 
prostoru nadaljeval kršitev javnega reda in miru in je bil zato 
pridržan. Pod vplivom alkohola je bil žaljiv in vsiljiv do par-
tnerke. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.

Zažgala sta cunjo
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo požara na javnem 
kraju. Dva mlajša fanta naj bi zažgala cunjo. Do ogrožanja 
ni prišlo. Škoda ni nastala, so sporočili s Policijske uprave 
Kranj.

Policijska kronika

V  dvorani Mladinskega centra Jesenice je na ogled razstava 
likovnih del dijakov 4. letnika Srednje šole Jesenice, ki so 
nastala pri izbirnem predmetu Likovno izražanje pod 
mentorstvom profesorice Marise Monti. / Foto: Nik Bertoncelj

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Prejšnji teden se je s para-
limpijskih iger v Pekingu 
vrnil parasmučar Jernej Sli-
vnik s Hrušice. V veleslalo-
mu je zasedel 13. mesto, v 
slalomu pa je v drugi vožnji 
odstopil, potem ko je bil na 
prvi progi deveti in je vse do 
odstopa smučal odlično. Za 
našega edinega paralimpijca 
so po vrnitvi domov na 
Čufarjem trgu na Jesenicah 
pripravili sprejem, na kate-
rem so Jeseničani Jerneju 
pokazali, kako zelo so pono-
sni nanj. 
Kot je dejal 21-letni športnik, 
je s svojimi nastopi na Kitaj-
skem zadovoljen, četudi je v 
slalomu odstopil, in verja-
me, da je to samo še ena sto-
pnička v njegovi karieri. 

Letošnja tekmovalna sezona 
je zanj končana, zdaj ga 
čakajo drugi izzivi, zlasti 
matura na Gimnaziji Jeseni-
ce. 
Jerneju je čestital jeseniški 
župan Blaž Račič in pouda-
ril, da občuduje ljudi, ki se 
znajo boriti, čestitke je pre-
nesel tudi Branko Jeršin, 
vodja jeseniške regijske 
pisarne Olimpijskega komi-
teja Slovenije. 
Jeseničani so pripravili pes-
ter kulturni program s fol-
kloro, pihalnim orkestrom, 
nastopil je Gaj Trček iz 
Junakov naših ulic s pesmi-
jo Kdo prav', da ne morem, 
ki je posvečena prav Jerneju. 
Na sprejem so prišli tudi 
Jernejevi sošolci in otroci 
osnovnih šol ter številni 
domačini.

Jesenice so ponosne 
na Jerneja
Na Čufarjevem trgu so pripravili sprejem za Jerneja Slivnika, ki se je vrnil s paralimpijskih iger.

Sprejem na Čufarjevem trgu / Foto: Nik BertonceljSošolci z Gimnazije Jesenice s transparentom

Parašportnik je zgled mlajšim generacijam.

Gaj Trček in Kdo prav', da 
ne morem Jerneja so pozdravili tudi folkloristi in pihalni orkester.

Janko Rabič

Po odlični izvedbi novolet-
nega koncerta so člani Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora v 2022 vse 
sile usmerili predvsem v 
izvedbo spomladanskega 
koncerta, ki bo v soboto, 2. 
aprila, ob 19.30 v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja 
na Jesenicah. 
Godbeniki spet obljubljajo, 
da bodo zveste poslušalce 
razveselili s šopkom skladb, 
prijetnih za ta letni čas. Kot 
solistke se bodo tokrat pred-

stavile Neja Anderle, Manca 
Noč in Rahela Češarek, ki 
letos zaključujejo srednjo 
glasbeno šolo in že igrajo v 
orkestru. 
Koncert bodo pod vodstvom 
dirigenta Dejana Rihtariča 
izvedli v okviru glasbenega 
abonmaja Gledališča Toneta 
Čufarja. 
Člani orkestra so sicer v zad-
njem obdobju sodelovali na 
Hruščanskem pustovanju s 
povorko, zaigrali pa so tudi 
na sprejemu paralimpijca 
Jerneja Slivnika na Čufarje-
vem trgu.

Spomladanski koncert 
jeseniških godbenikov

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora bo v 
dvorani gledališča nastopil 2. aprila.

Janko Rabič

Koračnice Pihalnega orkes-
tra Jesenice - Kranjska Gora 
ob pozdravnih besedah 
župana Blaža Račiča so bile 
najlepša popotnica Jožefove-
mu sejmu, ki vedno obogati 
dogajanje ob občinskem 
prazniku. Lani zaradi zna-
nih razmer v bolj skrom-
nem obsegu, letos pa spet z 
velikim številom obiskoval-
cev, predvsem v soboto, na 
god svetega Jožefa. Po bese-
dah Gabra Šorna z Zavoda 
za šport Jesenice se je letos 
prijavilo 35 razstavljavcev z 
različno ponudbo. Število 
sicer ni primerljivo s sejmi 
pred leti, je pa spodbudno, 
ker se med razstavljavci 

zanimanje za sejem spet 
povečuje. Sejem naj bi pred-
vsem postregel s ponudbo 
za dom in vrt, vendar je raz-
stavljavce težko privabiti. 

Kot smo lahko slišali od 
letošnjih na jeseniškem sej-
mu, v tem času poteka kar 
nekaj podobnih, predvsem 
pa večjih po Sloveniji. S 

sadikami dreves je bil letos 
na stojnici edini Miha Ceg-
nar iz Drevesnice Cegnar iz 
Dorfarij. Marina iz Cerknice 
je prišla s sinom Mihom s 
ponudbo suhe robe, bogato 
izbiro lesenih izdelkov. Kot 
je povedala, niso več cenjeni 
kot nekoč, plastika jo je v 
veliki meri izpodrinila. Raz-
stavljavcev iz domače občine 
je bilo le za vzorec. Mateja 
Slivnik s Hrušice (Unikate-
ja) je imela na stojnicah svo-
je izdelke – orgonit, energij-
ski nakit, unikatno ročno 
poslikane skodelice ... Sode-
ovalo je tudi Društvo Žarek 
z izdelki iz njihove komune, 
turistično ponudbo mesta in 
okolice pa je predstavil TIC 
Jesenice. 

Spet živahnejši sejemski utrip

Jožefov sejem na Stari Savi / Foto: Nik Bertoncelj


