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OBČINSKE NOVICE

Častni občan bo  
Jaka Jeraša
Naziv častnega občana bo 
prejel Jaka Jeraša, plakete 
Občine Jesenice pa Leopold 
Bizalj, Milica Berlot in Lidija 
Dornig.
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OBČINSKE NOVICE

Dobili prvo doktorico 
znanosti
Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin je tik pred no-
vim letom prva doktorska 
študentka uspešno zagovar-
jala doktorsko disertacijo.
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Novi ukrepi za večjo 
varnost
Občinski štab Civilne zaščite 
je pripravil predstavitev re-
zultatov raziskav in nadalj-
nje ukrepe za zmanjšanje 
ogroženosti Koroške Bele.
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MLADI

Olimpijski bron  
za gimnazijko
Na Mednarodni mladinski 
naravoslovni olimpijadi v 
Kolumbiji je dijakinja Gim-
nazije Jesenice Tifani Bergel 
osvojila bronasto medaljo.
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Dobrodelni 
koncert 
dijakov
Sedanji in nekdanji 
dijaki Gimnazije 
Jesenice so pripravili 
koncert Sprostite 
dobroto v sebi.
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Junaki 
Španovega 
vrha
Največ vzponov na Španov 
vrh, 371, je lani nanizal 
Leopold Bizalj, Uroš Tkalec 
jih je naštel 365, Dajana 
Gašperin pa 263.
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Smučišče Španov vrh je 
prvič v tej zimski sezoni za-
čelo obratovati v nedeljo, 22. 
januarja. Z obiskom smu-
čarjev so bili zelo zadovoljni, 
smučišče med zimskimi šol-
skimi počitnicami (od 28. ja-
nuarja do 12. februarja) 
obratuje vsak dan med 9. in 
15. uro, če le dopušča vreme.
Dnevna smučarska vozovni-
ca za odrasle stane 25 evrov, 
za otroke 18 evrov, za upoko-
jence 22 evrov. Možen je 
tudi nakup poldnevnih vo-
zovnic, cena za odrasle je 20 
evrov, za otroke 15 evrov in 
za upokojence 18 evrov.

Smučišče ima sicer novega 
solastnika, to je postal podje-
tnik iz Krškega Dušan Kova-
čič, ki tudi vodi družbo Špor-
tni center Španov vrh. Kot 
nam je povedal, ima v Špa-
novem vrhu počitniško hiši-
co, je velik ljubitelj smučišča 
in nasploh tega dela Gorenj-
ske, zato se je odločil, da bo 
investiral v razvoj smučišča. 
Po načrtih bo tako na zgor-
nji kot spodnji postaji žični-

ce ponudbo dopolnil z apart-
maji, poskrbljeno bo tudi za 
gostinsko ponudbo. Po načr-
tih naj bi do konca letošnje-
ga leta pridobili gradbeno 
dovoljenje, zatem pa prihod-
nje leto po zaključku zimske 
sezone začeli dela. V dokapi-
talizacijo podjetja in za inve-
sticije naj bi namenil mili-
jon evrov, računa pa tudi na 
razpise za pridobitev evrop-
skih sredstev.

Ker se zaveda, da smučišče 
na tej nadmorski višini, ki je 
odvisno zgolj od naravnega 
snega, težko preživi, ima na-
črte tudi z oživitvijo poletne 
ponudbe. Tako načrtuje ure-
ditev gorskokolesarske ste-
ze, izposojo koles ...
Kovačič je še povedal, da si 
želi sodelovati in povezovati 
z domačini, zadovoljen je 
tudi z dosedanjo podporo 
občine.

Potem ko je sredi januarja obilna snežna pošiljka razveselila ljubitelje zime, so 22. januarja pognali 
tudi enosedežnico Španov vrh. Med šolskimi počitnicami smučišče obratuje vsak dan.

Smuka na smučišču 
Španov vrh

Urška Peternel

Odprtje smučišča je razveselilo številne ljubitelje Španovega vrha. / Foto: Nik Bertoncelj

Občina Jesenice je dobila 
dve podžupanji. Župan Pe-
ter Bohinec je na to funkcijo 
imenoval Tino Repovž iz 
vrst Socialnih demokratov in 
Sabino Mulalić iz vrst Giba-
nja Svoboda. Tina Repovž 
ima 38 let, po poklicu je 
pravnica, kot podžupanja pa 
bo pokrivala premoženjsko-
-pravno in finančno podro-
čje. Štiridesetletna Sabina 

Mulalić, po poklicu diplomi-
rana medicinska sestra, pa 
se bo posvečala področju go-
spodarskih javnih služb. 
Pod županji bosta župana 
tudi nadomeščali v času nje-
gove odsotnosti. Županu sta 
se zahvalili za zaupanje ter 
zagotovili, da bosta funkcijo 
opravljali vestno, odgovorno 
in zavzeto, vse odločitve pa 
sprejemali v dobro občanov.
Obe podžupansko funkcijo 
opravljata nepoklicno.

Sabina Mulalić in Tina Repovž sta novi jeseniški 
podžupanji. Obe funkcijo opravljata nepoklicno.

Župan imenoval 
dve podžupanji

Urška Peternel

Sabina Mulalić (levo) in Tina Repovž (desno), v sredini 
župan Peter Bohinec / Foto: arhiv Občine Jesenice

Novi solastnik smučišča 
Dušan Kovačič 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Spoštovani občani in občanke  
občine Jesenice,

ob 8. februarju, slovenskem kulturnem 
prazniku, vam iskreno voščim.

Župan Peter Bohinec s sodelavci

Nova stanovanja pod 
Partizanom
Na Občini Jesenice pripravljajo vse potrebno za 
začetek gradnje dveh večstanovanjskih objektov 
v središču mesta, na območju pod TVD Partizan.
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Potem ko je vlada z uredbo 
omejila najvišjo malopro-
dajno ceno megavatne ure 
toplote iz sistemov daljin-
skega ogrevanja, bo do zni-
žanja cene toplote prišlo 
tudi na Jesenicah, Najvišja 
dovoljena tarifna postavka 
za variabilni del cene toplo-

te za sisteme daljinskega 
ogrevanja po novem znaša 
98,70 evra za megavatno 
uro, cena bo veljala že za 
januar in vse do 30. aprila 
letos.
Na Jesenicah bi bila januar-
ska cena variabilnega dela 
megavatne ure sicer 116,48 
evra (brez DDV). Znižanje 
cene variabilnega dela bo 

torej okrog 15-odstotno, 
upoštevajoč še fiksni del pa 
bo znižanje cene megava-
tne ure toplote okrog 13-od-
stotno. 
Ali bodo nižji tudi zneski 
na položnicah, je težko na-
povedati, ker je januarja po-
raba večja.
Po podatkih vlade se bo niž-
ja maloprodajna cena toplo-

te najbolj odrazila v siste-
mih daljinskega ogrevanja v 
Novi Gorici, Trbovljah, Hra-
stniku, Mariboru, Ravnah 
na Koroškem in Jesenicah, 
kjer kot gorivo uporabljajo 
zemeljski plin.
Cene se bodo znižale v 18 
sistemih daljinskega ogre-
vanja od skupaj 59, kjer se 
distribucija toplote izvaja 
kot gospodarska javna 
služba.
Znižanje velja za gospodinj-
ske odjemalce, in sicer tako 
za tiste, ki prevzemajo to-
ploto iz distribucijskega sis-
tema preko individualnega 
odjemnega mesta, kot tudi 
tiste, ki jo prevzemajo pre-
ko skupnega.

Vlada je z uredbo določila najvišjo maloprodajno ceno megavatne ure toplote 
iz sistemov daljinskega ogrevanja za gospodinjstva. Ali bodo nižji tudi 
zneski na položnicah, je težko napovedati, ker je januarja tudi poraba večja.

Nižja cena toplote

Urška Peternel

Čeprav je še zima in od mo-
jega nastopa funkcije župa-
na nista minila niti dva me-
seca, sem se ob začetku 
mandata prednostno posve-
til sanaciji bazena Ukova. To 
sem obljubil že pred volitva-
mi. Da bi bil bazen v priha-
jajoči sezoni lahko odprt, je 
treba ukrepati hitro in učin-
kovito. Čas ni naš zaveznik, 
a po opravljenih ogledih in 
sestankih z izvajalci glede 
možnih ukrepov ohranjam 
optimizem, da bomo obča-
nom varno uporabo bazena 
ponovno zagotovili že v tem 
letu.
Hkrati poteka izdelava idej-
ne zasnove in projektne do-
kumentacije za celostno ob-
novo oziroma nadgradnjo 
kopališča Ukova, ki jo bomo 
– ob zagotovitvi zadostnih fi-
nančnih sredstev – izvedli v 
prihodnjih letih.

Ena od perečih tem, ki ji pri-
marno namenjam pozor-
nost, je tudi cena daljinskega 
ogrevanja. Vlada je zaradi 
podražitev energentov in viš-
je porabe v januarju določila 
najvišjo dovoljeno ceno vari-
abilnega dela toplote za siste-
me daljinskega ogrevanja, 
zaradi česar se bo cena varia-
bilnega dela znižala za okrog 
15 odstotkov. To me za zdaj 
navdaja z zadovoljstvom, saj 
se cene ne bodo povišale v 
tolikšni meri, kot bi se sicer, 
seveda pa se bomo proble-
matiki ogrevanja posvečali 
tudi lokalno.
Januarja smo izpeljali drugo 
redno sejo občinskega sveta 
– prvo vsebinske narave. 
Razprava je bila plodna, pre-
dlogi svetnikov in svetnic pa 
konstruktivni. Čeprav smo 
si seveda različni, sem 
prepričan, da bosta sodelo-
vanje in povezovanje, kakor 
je vsak od nas obljubil pred 

volitvami, tudi v prihodnje 
presegala morebitne parcial-
ne interese. Dobro občanov 
mora biti ključno vodilo 
vseh nas.
Med prvimi zelo pomemb-
nimi nalogami, ki nas čakajo 

v kratkem, že na seji občin-
skega sveta prihodnji mesec, 
sta obravnava in sprejem re-
balansa proračuna Občine 
Jesenice za leto 2023. V 
predlog rebalansa bodo 
vključene spremembe, ki jih 
ob sprejetju proračuna za 
leto 2023 še ni bilo možno 
predvideti ali pa so se potre-
be pokazale kasneje. Verja-
mem, da bomo s tvornim so-
delovanjem zagotovili nujno 
podlago za uspešno dosega-
nje zastavljenih ciljev in hit-
ro odzivanje na potrebe na-
šega lokalnega okolja.
Po prvih uvodnih tednih, ko 
sem se seznanil z načinom 
dela v občinski upravi in de-
lom javnih zavodov ter zavi-
hal rokave pri ključnih te-
mah, lahko sklenem, da v 
naši občini izzivov res ne 
manjka, a skupaj jih bomo 
reševali uspešno, nekatere 
že hitro in s skorajšnjimi 
rezultati.

Občinski svet Občine Jese-
nice se je prejšnji četrtek 
sestal na drugi redni seji. 
Na njej so potrdili predloge 
za podelitev priznanj Obči-
ne Jesenice. Naziv častni 
občan bo tako ob občin-
skem prazniku 17. marca 
prejel operni pevec Jaka Je-
raša. Za prejemnike plakete 
Občine Jesenice pa so potr-
dili nekdanjo ravnateljico 

Gimnazije Jesenice Lidijo 
Dornig, članico Društva di-
abetikov Jesenice, dolgole-
tno prostovoljko in amater-
sko igralko pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice Mi-
lico Berlot ter člana Območ-
nega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska in dolgoletnega 
prostovoljca na področju 
športa Leopolda Bizalja.

Imenovali nadzorni odbor 
občine
S tajnim glasovanjem so 
imenovali tudi člane nadzor-
nega odbora občine Jesenice 
za mandatno obdobje 2022–
2026, in sicer Darjo Radič, 

Borisa Grilca, Žigo Jereba, 
Boštjana Omerzela, Branko 
Modic Šmit, Anito Drvode-
rić in Igorja Milosova.

Nadomestna članica 
občinskega sveta
Potem ko je bil Peter Bohi-
nec izvoljen za župana, je 
bila v občinski svet na listi 
SD imenovana naslednja iz-
voljena kandidatka na listi, 
in sicer dr. Urška Ravnik 
Verbič. Hkrati so jo imeno-

vali tudi za namestnico 
predsednika Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.

Program dela 
občinskega sveta
Občinski svetniki so sprejeli 
tudi program dela občinske-
ga sveta za leto 2023. Predvi-
denih je osem rednih sej ob-
činskega sveta, in sicer v 
januarju, marcu, aprilu, 
maju, juniju, septembru, ok-
tobru in decembru. Med po-
membnejšimi obravnavani-
mi točkami bodo sprejem 
zaključnega računa proraču-
na Občine Jesenice za leto 
2022 in rebalansa proraču-

na Občine Jesenice za leto 
2023, sprejem proračuna 
Občine Jesenice za leto 
2024 in Strategija za mlade 
v občini Jesenice za obdobje 
2024–2028.

Financiranje političnih 
strank
Na seji so potrdili tudi sklep 
o načinu financiranja poli-
tičnih strank v občini. Po 
Zakonu o političnih stran-
kah stranki, ki je kandidirala 

kandidatke oziroma kandi-
date na zadnjih volitvah za 
občinski svet, pripadajo 
sredstva iz občinskega pro-
računa, in to sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih 
je dobila na volitvah. Glede 
na število prejetih glasov so 
do pridobitve sredstev iz 
proračuna občine Jesenice 
upravičene naslednje politič-
ne stranke: Gibanje Svobo-
da, Socialni demokrati, Slo-
venska  demokra t ska 
stranka, Državljansko giba-
nje Resni.ca, Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati, Levi-
ca, Slovenska ljudska stran-
ka in Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije. Z 

njimi bodo sklenili pogodbe 
o sofinanciranju, sredstva pa 
se bodo nakazovala mesečno 
na njihove transakcijske ra-
čune. Neodvisne liste, ki so 
sodelovale na lokalnih voli-
tvah, pa do financiranja iz 
proračuna Občine Jesenice 
niso upravičene.

Višje cene pomoči 
na domu
Na seji so dali soglasje k 
spremembi cene socialno-
varstvene storitve pomoč na 
domu. Za območje občin 
Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica storitev od leta 
2000 dalje izvaja Dom upo-
kojencev dr. Franceta Ber-
gelja Jesenice. Ta je na Ob-
čino Jesenice posredoval 
predlog za izdajo soglasja k 
ceni storitve, ki se zvišuje 
zaradi višjih stroškov dela. 
Ekonomska cena se tako za 
delovne dneve zvišuje iz 
21,54 evra na 23,71 evra, za 
nedelje iz 28,26 evra na 
31,33 evra ter za praznike in 
dela proste dneve iz 30,50 
evra na 33,87 evra.
Zakon določa, da morajo ob-
čine iz svojih proračunov za-
gotavljati najmanj 50-odsto-
tno subvencijo k ekonomski 
ceni storitve. Povprečna viši-
na subvencij občin v Sloveni-
ji je po zadnje veljavnih po-
datkih za leto 2021 znašala 
70,42 odstotka, medtem ko 
Občina Jesenice zagotavlja 
81,52-odstotno subvencijo.
Cena na uro za uporabnika 
po novem tako znaša 4,38 
evra za delovne dneve (prej 
3,98 evra), 5,86 evra za ne-
delje (prej 5,29 evra) ter 6,36 
evra za praznike in dela pro-
ste dneve (prej 5,73 evra).
Nove cene storitve veljajo od 
februarja. Storitev trenutno 
uporablja od 140 do 150 
uporabnikov z območja ob-
čine Jesenice.

Na drugi redni seji občinskega sveta so potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Najvišje, 
naziv častnega občana, bo prejel Jaka Jeraša, plakete Občine Jesenice pa Leopold Bizalj, Milica Berlot 
in Lidija Dornig.

Častni občan Jesenic 
bo Jaka Jeraša

Urška Peternel

Županov kotiček

Na seji so obravnavali trinajst točk dnevnega reda. / Foto: Nik Bertoncelj

Da bi bil bazen v prihajajoči sezoni lahko odprt, 
je treba ukrepati hitro in učinkovito. Čas ni naš 
zaveznik, a po opravljenih ogledih in sestankih z 
izvajalci glede možnih ukrepov ohranjam 
optimizem, da bomo občanom varno uporabo 
bazena ponovno zagotovili že v tem letu.

Župan Peter Bohinec 
/ Foto: Nik Bertoncelj

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin na Jesenicah 
so se pred novim letom raz-
veselili še enega pomemb-
nega mejnika v razvoju: prva 
študentka je uspešno zaklju-
čila doktorski študij. To je 
bila Ana Gianini, študentka 
doktorskega študijskega pro-
grama 3. stopnje Zdravstve-
ne vede, ki je uspešno zago-
varjala doktorsko disertacijo 
z naslovom Učinki uporabe 
hibridne inzulinske črpalke 
na kakovost vodenja sladkor-
ne bolezni tipa 1 pri otrocih 
in mladostnikih. Doktorsko 
delo je pripravila pod men-
torstvom izr. prof. dr. Nataše 
Bratina in somentorstvom 
prof. dr. Brigite Skele Savič.

Izobražujejo za poklice 
prihodnosti
Dekanja doc. dr. Sanela Pi-
vač je ob tem poudarila: »Na 
Fakulteti za zdravstvo Ange-
le Boškin izobražujemo za 
poklice prihodnosti. Sloven-
ski zdravstveni sistem je 
pred številnimi izzivi, med 
drugim se sooča s predolgi-
mi čakalnimi vrstami in po-
manjkanjem kadra. Nujno 
je treba ukrepati, da bomo 
lahko vsem prebivalcem za-
gotovili pravočasno, kakovo-

stno in varno ter na dokazih 
podprto zdravstveno nego in 
fizioterapijo ter jih s promo-
cijo zdravja opolnomočili za 

bolj zdrav življenjski slog. 
Naši diplomanti imajo pri 
teh prizadevanjih ključno 
vlogo, saj so opremljeni z vr-
hunskim znanjem ter naj-

novejšimi, sodobnimi pogle-
di na delovanje zdravstvene 
nege, fizioterapije in promo-
cije zdravja.«

Fakulteta je lani praznovala 
petnajstletnico delovanja, 
ustanovila jo je Občina Jese-
nice, takrat kot Visoko šolo 
za zdravstveno nego.

Skoraj sedemsto 
diplomantov
Doslej so našteli že 660 di-
plomantov študijskega pro-
grama Zdravstvena nega, 24 
diplomantov študijskega 
programa Fizioterapija in 52 
magistrov študijskih progra-
mov Zdravstvena nega in 
Promocija zdravja. V lan-
skem študijskem letu pa je 
prva študentka uspešno za-
ključila tudi program za iz-
popolnjevanje Mentorstvo v 
kliničnem okolju.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je tik pred novim letom prva doktorska študentka uspešno 
zagovarjala doktorsko disertacijo.

Dobili prvo doktorico 
znanosti

Slovesnost ob uspešnem zagovoru prve doktorske disertacije. Naziv doktorice znanosti je 
pridobila Ana Gianini (tretja z leve). / Foto: arhiv fakultete

Urška Peternel

JE SE NI CE, 04 586 33 70
GSM: 040 201 488

KRANJ, 04 236 81 60
GSM: 051 643 293

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

www.oknavratamba.si
MBA OBERŽAN D.O.O., CESTA 24. JUNIJA 78,  LJUBLJANA - ČRNUČE

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

Fakulteto je pred dobrimi petnajstimi leti 
ustanovila Občina Jesenice.

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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Novoizvoljeni člani sveta 
krajevne skupnosti Blejska 
Dobrava so v lanskem de-
cembru začeli uresničevanje 
programskih nalog v novem 
štiriletnem mandatu. Na ja-
nuarski drugi seji so pod 
vodstvom predsednika Anto-
na Hribarja najprej pregle-
dali izvedbo prireditev in 
srečanj v lanskih prazničnih 

decembrskih dneh ter obrav-
navali program nalog in ko-
munalni plan za letošnje 
leto. Podali so več predlogov 
in pobud, ki jih bodo posre-
dovali strokovnim službam 
Občine Jesenice.

Elektronska zapornica za 
vstop v Vintgar
Predlagali so dopolnitev ob-
činskega odloka o parkira-
nju na parkirišču na Blejski 
Dobravi, postavitev elektron-
ske zapornice za vstop v 
Vintgar in obnovo oziroma 

postavitev novih avtobusnih 
postajališč.
Zavzeli so se, da se vendarle 
začne gradnja kanalizacije 
na območju Blejske Dobra-
ve, kar je bilo predlagano že 
v preteklih letih. Poleg tega 
so predlagali, da se izdela 
projekt obnove ceste z me-
njavo vseh vodov ter obnovi 
javna razsvetljava od Ferko-
vega klanca do železniškega 
nadvoza.

Na Kočni naj se ob igrišču 
zgradi nov potopni eko otok, 
v vseh naseljih naj se ob za-
četku ulic ali uvozov postavi-
jo drogovi z informativnimi 
tablami in vpisom hišnih 
številk.
Na seji so se seznanili s pro-
blematiko več vlomov v sta-
novanjske hiše in pozvali 
prebivalce k večjemu samo-
zaščitnemu ravnanju. Vsako 
zadrževanje neznanih vozil 
in ljudi morajo takoj sporo-
čiti policistom, so pozvali 
krajane.

S seje sveta KS 
Blejska Dobrava
Janko Rabič

Na seji so se seznanili s problematiko več 
vlomov v stanovanjske hiše in pozvali prebivalce 
k večjemu samozaščitnemu ravnanju.
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V prihodnjih dveh letih naj 
bi na Jesenicah zrasla dva 
nova večstanovanjska objek-
ta s skupaj 46 stanovanji. 
Objekta bosta imela tudi 

podzemno garažo, ob stav-
bah naj bi uredili tudi manj-
ši park.
Investitor bo Stanovanjski 
sklad RS, stanovanja pa 
bodo javna najemniška, 
prednost pri najemu naj bi 

imeli mladi oziroma mlade 
družine.
Nova soseska bo umeščena 
na območje OPPN Partizan, 
ob glavni cesti skozi Jeseni-
ce pod stavbo TVD Parti-
zan. Zemljišče je že v lasti 
sklada, Občina Jesenice pa 
se je zavezala, da bo poskr-
bela za komunalno opremo. 

Tako bo zgradila cestno 
omrežje s cestno razsvetlja-
vo, vodovodno in hidrantno 
omrežje, kanalizacijo ter 
vročevodno, elektroenerget-
sko in telekomunikacijsko 
omrežje.
Tako je novi župan Peter Bo-
hinec pred dnevi podpisal 
pogodbo za izdelavo projek-
tne dokumentacije za grad-
njo komunalne opreme na 
območju OPPN Partizan. Iz-
delovalec dokumentacije bo 
podjetje Savaprojekt iz Kr-
škega, vrednost pogodbe 
znaša 120 tisoč evrov.

Ko bo dokumentacija izdela-
na, bo Občina Jesenice takoj 
oddala vlogo za gradbeno 
dovoljenje, ki ga pričakujejo 
še letos. Za komunalno 
opremo bo Občina Jesenice 
v svojih proračunih morala 
zagotoviti okrog milijon 
evrov.« Istočasno z gradnjo 

komunalne infrastrukture 
naj bi potekala tudi gradnja 
stanovanjskih objektov. 
Sklad je namreč že izbral iz-
vajalca za projektiranje sta-
novanjskih objektov in zu-
nanje ureditve, je povedal 
župan. Kot je še poudaril, 
gre za prvi korak k reševanju 

stanovanjske problematike 
na Jesenicah. S projektom 
bodo zagotovili nove bivanj-
ske prostore za mlade druži-
ne. Te naj bi po njegovih be-
sedah privabili tudi s 
posodobitvijo in ozelenitvijo 
mesta ter z ustreznimi de-
lovnimi mesti.

Urška Peternel

Nova soseska bo umeščena na območje OPPN Partizan, ob glavni cesti skozi Jesenice pod 
stavbo TVD Partizan. / Foto: Nik Bertoncelj

Jeseniški župan Peter Bohi-
nec je na povabilo župana 
Guntrama Perdacherja obi-
skal avstrijsko občino Šen-
tjakob v Rožu. Občini sta po-
brateni od leta 2007.

Kot so povedali v kabinetu 
jeseniškega župana, sta žu-
pana nadaljevala pogovore 
glede plačevanja nižje pri-
stojbine za uporabnike pre-
dora Karavanke, ki živijo v 
občinah Jesenice in Šentja-
kob v Rožu, oziroma tiste, ki 
predor Karavanke uporablja-
jo zelo pogosto.
Številni potniki, ki predor 
uporabljajo vsakodnevno, 
samo za predornino meseč-
no odštejejo skoraj sto evrov, 
zato sta občini Jesenice in 
Šentjakob v Rožu že lani dali 
pobudo za uvedbo nižjega, 

pavšalnega zneska. Da bi po-
iskali skupni predlog rešitve, 
sta bila na sestanek povablje-
na tudi oba upravljavca avto-
cest, avstrijski ASFINAG in 
slovenski DARS, a je zadnji 
zaradi hitro sklicanega 

sestanka svojo prisotnost 
opravičil. Župana sta tako 
predstavniku ASFINAG-a 
predstavila problematiko, ta 
pa je zagotovil, da jo bo pre-
nesel naprej nadaljnjim od-
ločevalcem,

Jeseniški župan Bohinec pa 
bo preko našega ministrstva 
za zunanje zadeve sprožil 
postopek, v katerem se bos-
ta na to temo najprej sestali 
obe zunanji ministrstvi, na 
podlagi sprejetega dogovora 
med njima pa končni pred-
log rešitve izvedli ministr-
stvi za infrastrukturo obeh 
držav.
V nadaljevanju sta se župa-
na pogovarjala tudi o sode-
lovanju na področjih kultu-
re, športa in čezmejnih 
projektov.

Urška Peternel

Začenja se dolgo pričakova-
na obnova Delavske ulice 
in dela Ulice Viktorja Kej-
žarja. V sklopu investicije 
bodo obnovili ulici na ob-
močju od krožišča pri 
upravni enoti mimo kitaj-
ske restavracije do TVD 
Partizan Jesenice, v sklopu 
sanacije ceste pa je predvi-
dena tudi izvedba dela nove 
fekalne kanalizacije, rekon-
strukcija vodovoda, fekalne 
in meteorne kanalizacije 

ter ureditev javne razsvet-
ljave. V času del pa do pred-
vidoma maja bo na obmo-
čju popolna zapora ceste. 
Izvajalec, podjetje HIP KA, 
bo za stanovalce v območju 
zapore omogočal prevo-
znost ceste, ko to zaradi na-
rave del ne bo mogoče, pa 
jih bo o tem obvestil dan 
vnaprej, so sporočili z Ob-
čine Jesenice.
Investicijo bo Občina Jeseni-
ce financirala iz proračuna, 
pogodbena vrednost pa zna-
ša okrog 750.000 evrov.

Urška Peternel

Do maja bo potekala obnova dveh najbolj 
dotrajanih jeseniških ulic.

Obnova Delavske 
in Kejžarjeve ulice

Župan na obisku  
v Šentjakobu v Rožu

Na Občini Jesenice pripravljajo vse potrebno za začetek gradnje dveh večstanovanjskih objektov v središču mesta, na območju pod TVD Partizan. 
Investitor bo Stanovanjski sklad RS, občina pa bo zemljišče komunalno opremila.

Nova stanovanja pod Partizanom

Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu Peter Bohinec in Guntram Perdacher  
/ Foto: arhiv Občine Jesenice

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

Jeseniški župan je 
župana Šentjakoba v 
Rožu povabil tudi na 
osrednjo slovesnost ob 
občinskem prazniku, 
ki bo 20. marca.

Območje OPPN Partizan Jesenice, nova večstanovanjska 
bloka sta označena s številkama 1 in 2. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Na občini so za 
komunalno ureditev 
območja v letošnjem 
proračunu zagotovili 
milijon evrov.
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Na predstavitvi je direktor 
Geološkega zavoda Slove-
nije Miloš Bavec dejal, da 
raziskave na območju nad 
Koroške Belo potekajo že 
od leta 2007. Ker se je po-
kazalo, da problematika 
presega zgolj raziskovalne 
okvire – zlasti po letu 2017, 
ko se je aktiviral plaz Čikla 
–, pa sta se vključila mini-
strstvo za okolje in prostor 
in Občina Jesenice z načr-
tovanjem in izvedbo ukre-
pov, ki naj bi izboljšali var-
nost prebivalcev.
Tina Peternel iz Geološkega 
zavoda Slovenije je v nada-
ljevanju predstavila rezultate 
dosedanjih raziskav petih 
največjih plazov nad vasjo, 
od katerih sta potencialno 
najbolj nevarna Urbas in 
Čikla, ki sta tudi najbolj ak-
tivna. Na obeh plazovih med 
drugim merijo površinske 

premike s pomočjo kamer 
in baznih postaj, spremljajo 
gladino podzemnih vod, roč-
no merijo odpiranje razpok.
Poleg vzpostavitve monito-
ringa je bilo doslej izvedenih 
tudi več gradbeno-tehničnih 
ukrepov, kot so čiščenje in 
zvišanje obstoječih dveh ter 
gradnja treh novih zaplavnih 
pregrad.
A kot je poudaril Jošt Sodnik 
iz podjetja za okoljsko grad-

beništvo Tempos, obstoječi 
ukrepi niso zadostni. Sku-
pna kapaciteta petih za-
plavnih pregrad je namreč 
do 7000 kubičnih metrov 

zaplavnega prostora, v plazo-
vih pa je materiala precej 
več. V najslabšem scenariju, 
v primeru katastrofalnega 
dogodka, bi se lahko sproži-
lo 300.000 kubičnih metrov 
materiala.

Gradnja dodatnih pregrad
Med prihodnjimi ukrepi 
tako načrtujejo izgradnjo 
dveh dodatnih zaplavnih 
pregrad na hudournikih 

Bela in Čikla. Na Beli naj bi 
bila pregrada klasična, pos-
tavili naj bi jo na vršaju, na 
Čikli pa fleksibilna, to je lo-
vilno-mrežna. Geološki za-
vod predlaga še več drugih 
ukrepov, tudi regulacijo in 
dreniranje izvirske vode, sid-
ranje apnenčastega bloka na 
Čikli, pa tudi vzpostavitev 
dodatnih merilnikov pretoka 
na plazu Urbas. Treba je 
tudi nadaljevati obstoječi 
monitoring in sistem vzdr-
ževati.
In kako bo z izvedbo? Še le-
tos naj bi po besedah Ervina 
Vivode z ministrstva za oko-
lje in prostor izdelali tehnič-
no dokumentacijo za izgra-
dnjo dveh dodatnih 
zaplavnih pregrad, izvedba, 
ki bo zaradi težko dostopne-
ga terena zahtevna, pa je na-
črtovana v letih 2024 in 
2025. Skupna vrednost načr-
tovanih ukrepov je ocenjena 
na 5,5 milijona evrov, v okvi-
ru načrta za okrevanje in od-
pornost pa so za projekt za-

gotovljena tudi finančna 
sredstva.
Župan Jesenic Peter Bohi-
nec je izrazil zadovoljstvo z 
nadaljevanjem izvajanja 
ukrepov in dejstvom, da 
bodo lahko prebivalci Koro-
ške Bele po izvedbi ukrepov 
mirneje spali, hkrati pa je 
poudaril, da morajo krajani 
biti o vsem dobro obveščeni.

Vaščani so mirnejši
Predsednik KS Slovenski Ja-
vornik - Koroška Bela Matej 
Brus je dejal, da si ne želijo 
podobnega scenarija kot v 
Logu pod Mangartom. Dolo-
čen strah med krajani tako 
obstaja, so pa kljub temu 
mirnejši, saj je bilo doslej iz-
vedenih že več ukrepov, tudi 
vzpostavitev alarmnega sis-
tema, tako bi se v primeru 
kakršnih koli zemeljskih 
premikov sprožili alarmi. Iz-
razil je upanje, da se bo še 
naprej izvajal monitoring 
plazov in da bo sistem obve-
ščanja deloval, se pa v KS za-
vedajo, da bodo nadaljnji 

ukrepi odvisni od finančnih 
zmožnosti.
Domačini, ki so se udeležili 
predstavitve, so med drugim 
opozorili na golosek nad 
vasjo, pri čemer so strokov-
njaki geološkega zavoda po-
trdili velik pomen varovalne 

vloge gozda. Goloseki na-
mreč negativno vplivajo na 
stabilnost plazov. Eden od 
domačinov pa je opozoril na 
posege človeka v naravo in 
vožnjo z velikimi kamioni in 
bagri po gozdni cesti nad 
vasjo.

Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice je v prostorih Osnovne šole Koroška Bela pripravil predstavitev rezultatov dosedanjih raziskav in nadaljnje 
ukrepe za zmanjšanje ogroženosti vasi Koroška Bela pred plazovi.

Dodatni ukrepi za večjo varnost

Urška Peternel

Matej Brus, predsednik KS Slovenski Javornik - Koroška 
Bela / Foto: Nik Bertoncelj

Predstavitve se je udeležilo okrog trideset krajanov. / Foto: Nik Bertoncelj

Igor Arh, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite  
/ Foto: Nik Bertoncelj
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V sklopu dosedanjih ukrepov so že vzpostavili 
sisteme obveščanja in alarmiranja, ki jih je 
predstavil Igor Arh, poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite Občine Jesenice. Kot je povedal, 
za prebivalce Koroške Bele pripravljajo več 
izobraževanj in vajo izvajanja ukrepov ob 
zaznanih nevarnostih.
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Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

OBČINA JESENICE

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

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe 
in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice (Uradni 
list RS, št. 84/12) ter Letnega programa humanitarnih društev in  
invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023 (sprejet na 
22. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 9. 12. 2021) 
objav ljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  
PROGRAMOV IN PROJEKTOV  

S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA  
V OBČINI JESENICE   

ZA LETO 2023

I. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev  
in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini  
Jesenice.

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice.

III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

- s ofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humani-
tarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zako-
na o humanitarnih organizacijah (ZHO), in

-  sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za 
doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom 
Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

-  sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organiza-
cije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju social-
nega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so hu-
manitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na 
področju zdravstva in so namenjeni ljudem, potrebnim mate-
rialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne 
stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd., 

-  sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji so 
zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v 
družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminaci-
ja invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči 
in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov stori-
tev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo inva-
lidov, socialna pravičnost in enake možnosti.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
-  da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (iz-

vajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno uspo-
sobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske 
pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči 
s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis, 

-  da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogod-
bo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v 
kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič, 

-  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukci-
jo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki 
za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na jav-
ni razpis, 

-  da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma 
projekte, za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja 
samo za društva), kar je razvidno iz priloženega dokazila.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev morajo vlagatelji 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko 
prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje: 
-  da so registrirane za opravljanje nalog s področja humani-

tarne ali invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom 
o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to po-
dročje, 

-  da so na dan objave javnega razpisa s področja socialnega 
varstva registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo 
več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalid-
ske dejavnosti, 

-  da imajo sedež na območju občine Jesenice ali da v prime-
ru, ko imajo sedež izven območja občine Jesenice, izvajajo 
programe na območju občine Jesenice oziroma ali da ima-
jo v svoj program vključene uporabnike z območja občine 
Jesenice, kar dokazujejo z obveznim pogledom v seznam 
uporabnikov s stalnim bivališčem v občini Jesenice in 

- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA
Na javni razpis za izvajanje projektov socialnega varstva se lah-
ko prijavijo humanitarne ali invalidske organizacije ter javni za-
vodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice, ki 
poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje: 
-  da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja 

socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, 
kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje, 

-  da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna 
Občine Jesenice, registrirani za opravljanje nalog na podro-
čju socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registra-
ciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje, 

-  da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s 
predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na po-
dročju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti, 

- da ima vlagatelj sedež v občini Jesenice in 
- da opravlja dejavnost na neprofitni osnovi. 

Humanitarne in invalidske organizacije, ki kandidirajo za prido-
bitev sredstev za program socialnega varstva, ne morejo hkrati 
kandidirati za pridobitev sredstev za projekt socialnega varstva 
in obratno.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja 
Višina razpisanih sredstev za programe s področja socialnega 
varstva so določena v Letnem programu humanitarnih društev 
in invalidskih organizacij za leto 2023. Višina razpisanih sredstev 
po področjih znaša:
- programi socialnega varstva sredstva v višini 24.500,00 €, 
- projekti socialnega varstva sredstva v višini 2.000,00 €. 

VI. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za sofinanciranje programov in projektov s področja so-
cialnega varstva so sestavni del razpisne dokumentacije.

VII.   Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku,  
ki je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za 
programe in projekte s področja socialnega varstva v 
občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12)

VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

IX. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za 
posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave poslati po pošti kot priporočeno  
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jese-
nice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023. Prijava 
mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navede-
no naslednje besedilo: “Javni razpis za dodelitev sredstev za 
programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jese-
nice za leto 2023;  PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA – ne odpi-
raj!” oziroma “Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in 
projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 
2023;   PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA –ne odpiraj!“.
Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in  
naslov (sedež). 

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že 
izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za 
oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 
14.30.

X. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija vsebuje:

- podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
-  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet jav-

nega razpisa, 
- obrazec vloge z navodili,
- način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
- osnutek pogodbe, 
-  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj pre-

dložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na 
razpisana sredstva (Navodila za izpolnjevanje prijavnih  ob-
razcev za programe in projekte s področja socialnega 
varstva),

-  navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki iz-
polnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način nji-
hove uporabe in pomen posameznih meril,

-  navedbo o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi 
sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt, in

-  navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku raz-
pisnega roka, prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega programa oz. projekta 
na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
-  v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in 

žigosanimi izjavami in
-  obvezne priloge in dokazila, ki so navedena v prijavnem 

obrazcu. 

XI.   Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z 
javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta 
železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8. ure do 12.30 po 
telefonu 04 5869 278 (Aleksandra Potočnik). 

Obrazci so na voljo na spletni strani www.jesenice.si. (pod rub-
riko »Javna naročila in razpisi« – Javni razpis za programe in pro-
jekte s področja socialnega varstva v letu 2023) oz. zainteresira-
ni lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja 
javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer 
vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure.

XII.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo  23. 2. 2023 odprla pravočasno 
prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Od-
piranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpi-
snega roka, bodo s sklepom zavržene. 

XIII.   Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu  
javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni 
o izidu javnega razpisa. 

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor ob-
činske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda o vseh 
ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerim odlo-
či, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinancira-
nje. Z izbranimi izvajalci programov oz. projektov bo župan 
sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

Datum: 3. 2. 2023
Številka: 410-2/2022-1

   Mag. Peter Bohinec
   ŽUPAN
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OBČINA JESENICE

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

Številka: 410 – 5 / 2023 - 3
Datum: 12. 1. 2023

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otro-
ške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, 
ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in 
sprem.), Občina Jesenice objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  
MLADINSKIH PROJEKTOV  

V LETU 2023

I.  Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, 4270 Jesenice.

II.  Predmet oz. nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projek-
tov v letu 2023. Namen oz. cilj je spodbuditi aktivno participa-
cijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in 
podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo 
tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno 
družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju 
ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih 
bodo izvajali mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegove-
ga začetka do formalnega zaključka in se bodo nanašali na 
naslednja programska področja:

 1.  neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladin-
sko delo,

 2.  aktivno državljanstvo in participacija mladih v demo-
kratičnih procesih,

 3.  socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno 
učenje mladih,

 4. inovativnost in kreativnost mladih,
 5. prostovoljno mladinsko delo,
 6.  zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno pre-

življanje prostega časa mladih.

III.  Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 -  solventnost in neblokiranost transakcijskega računa 
vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s 
podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek 
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek 
oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj 
jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določe-
nemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana po-
ročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,

 -  da vlagatelji niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih 
proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili 
sredstva za isti projekt, kar jamčijo s podpisano izjavo 
v vlogi na javni razpis in

 -  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno kon-
strukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihod-
ki in odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahteva-
no v prijavi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati še nas-
lednje pogoje:

Na javni razpis za izvajanje mladinskih projektov se lahko 
prijavijo:
 -  mladinske organizacije, društva oz. mladinske sekcije 

društev, organizacije v mladinskem sektorju oz. orga-
nizacije za mlade in druge nevladne organizacije, v 
okviru katerih so nosilci mladinskih projektov mladi 
med 15. in 29. letom starosti in so občani Jesenic in 

 -  izobraževalne institucije, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Jesenice ali Republika Slovenija, ki za izvajanje iz-
obraževalne dejavnosti, za razpisano leto, niso nepos-
redno (so)financirane iz proračuna občine Jesenice.

Poleg splošnih pogojev in pogoja iz prejšnjega odstavka 
mora vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da: 

 -  ima vlagatelj sedež, izpostavo ali enoto v občini Jese-
nice,

 -  se vloga nanaša na področje mladinskega dela iz razpi-
sne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, iz-
vajalce in uporabnike rezultatov mladinskega projekta 
mladi v starosti od 15 do 29 let,

 - vlagatelj lahko odda oz. prijavi največ dva projekta in 
 -  da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem ob-

razcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa 
zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.

IV.  Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje mladinskih projektov, ki se sofinanci-
rajo iz proračuna Občine Jesenice, so del razpisne doku-
mentacije.

V.  Višina razpisanih sredstev za izvedbo mladinskih projek-
tov je 8.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Ur. l. RS št. št. 199/21, 
dne 22. 12. 2021).

VI.  Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je 
določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in 
mladinske programe v občini Jesenice, ter za projekte, ki so 
namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in 
sprem.).

VII.  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in 
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporo-
čeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Obči-
ne Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023. 
Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti navedeno naslednje besedilo: “Javni razpis za sofi-
nanciranje mladinskih projektov v letu 2023 – sklic 410 – 5 / 
2023 – ne odpiraj!”. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlaga-
telj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena 
že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na 
kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice 
(pritličje) do 14.30.

IX. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija vsebuje:
 – prijavni obrazec,
 – navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
 – osnutek pogodbe in
 –  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj 

predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandi-
diranje na razpisana sredstva.

X.   Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani 
Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naroči-
la, razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji do-
bijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski 
pošti barbara.toman@jesenice.si).

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 21. 2. 2023 odprla pravočasno 
prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 

XII.   Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveš-
čeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga 
strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega 
pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega 
področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe 
oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lah-
ko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni 
od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti 
upravnega akta se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o 
sofinanciranju projektov. 

   Mag. Peter Bohinec
   ŽUPAN

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podla-
gi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - odl. US, 46/04 - ZRud-A, 
47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - odl. US, 102/04 
- uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 
111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 
57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 
66/17 in 61/17 - GZ), 66/17 - odl. US in 199/21 - GZ-1), v pove-
zavi z Odločbo o razveljavitvi Zakona o davku na nepremični-
ne in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, ko-
likor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi 
obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo, številka: U-I-
313/13-86, ki jo je izdalo Ustavno sodišče Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 22/14), objavlja  

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila  
za uporabo stavbnega zemljišča na območju  

občine Jesenice za leto 2023 

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in ne-
zazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina 
Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov 
stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so zavezanci za plači-
lo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na obmo-
čju občine Jesenice.  

Povpraševanje za vpogled v podatke bo potekalo preko elek-
tronske pošte na naslovu obcina.jesenice@jesenice.si z naslo-
vom »NUSZ«, z navadno pošto na naslov Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice s pripisom »NUSZ«, in na te-
lefonski številki 045 869 221, 

in sicer od 6. februarja 2023 do vključno 17. februarja 2023. 

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidane-
ga ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, 
mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati 
vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov 
pri pristojnih organih, ki vodijo  evidenco nepremičnin, skla-
dno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Od-
delek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od za-
vezancev tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Jesenice (Ur.list. RS, št.46/2008 in spr.) 
dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredova-
ti registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po na-
stanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku 
tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma 
uporabo ter površino zazidanega in nezazidanega stavbne-
ga zemljišča, površino ter komunalno opremljenostjo zazi-
danega in nezazidanega stavbnega zemljišča.  

 Mag. Peter Bohinec, l.r. 
 ŽUPAN 
Številka: 422-2/2023 
Datum: 26. 1. 2023

Osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v 
občini Jesenice bo 8. februarja ob 19. uri v dvorani Gledali-
šča Toneta Čufarja na Jesenicah. Za izvedbo prazničnega 
programa bodo poskrbeli člani Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora in igralska skupina Gledališča Toneta Čufar-
ja. Na prireditvi bodo podelili štiri priznanja za izredne 
ustvarjalne in poustvarjalne dosežke in za dolgoletno delo 
na različnih področjih ljubiteljske kulture. Za uspešno izved-
bo praznične prireditve bodo moči združili Zveza kulturnih 
društev Jesenice, jeseniška Območna izpostava Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Gleda-
lišče Toneta Čufarja Jesenice.

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

Številka: 410 – 6 / 2023 - 3
Datum: 12. 1. 2023

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in 
mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so name-
njeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), Občina 
Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  
PREVENTIVNIH PROJEKTOV  

NA PODROČJU DELA Z MLADIMI  
(OTROKI IN MLADOSTNIKI)  

V LETU 2023

I. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice.

II. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Namen je sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela 
z mladimi (otroki in mladostniki), ki so razdeljeni na:
 -  PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno popu-

lacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja 
prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, 
izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko 
učinkovitost, in

 -  SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno 
skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s 
svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki 
in posledice tveganih vedenj. 

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prija-
vijo:
 -  društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na 

neprofitni osnovi in
 -  javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine 

Jesenice.

Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
 -  solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlaga-

telja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano 
izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug 
postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vla-

gateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano iz-
javo v vlogi na javni razpis,

 -  da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določene-
mu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v 
kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,

 -  da niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih 
postavk Občine Jesenice pridobili sredstev za isti projekt, 
kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis 
in  

 -  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstruk-
cijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in od-
hodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi 
na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje 
pogoje
Poleg splošnih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje 
pogoje, in sicer da: 
 - ima vlagatelj sedež v občini Jesenice,
 -  je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja 

Jesenic, kar vlagatelj  dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene 
ciljne skupine,

 -  je iz vloge razvidno, da je vlagatelj že uspešno izvedel enak 
ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti,

 -  imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izva-
jalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposo-
bljene za izvedbo projekta), prostorske pogoje in organiza-
cijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar 
vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  je na dan objave javnega razpisa registriran in deluje več 
kot eno leto na področju preventivne dejavnosti in

 -  je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, iz-
polnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana do-
kazila iz razpisne dokumentacije.

IV.  Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje preventivnih in humanitarnih projektov 
ter programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se so-
financirajo iz proračuna občine Jesenice, so del razpisne doku-
mentacije.

V.  Višina razpisanih sredstev za preventivne projekte je 13.000,00 
EUR. Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine Je-
senice za leto 2023 (Ur. l. RS št. št. 199/21, dne 22.12.2021).

VI.  Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je do-
ločen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske 
programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlaj-
šim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.).

VII.  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

VIII.  Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za po-
samezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jese-
nice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pri-
tličje) najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023. Prijava (vloga) mora 
biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno nasled-
nje besedilo: “Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projek-
tov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) v letu 2023 
– sklic 410 – 6 / 2023 - ne odpiraj!”. Na ovojnici mora biti naveden 
tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že iz-
delana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za od-
dajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.

IX. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija vsebuje:
 – prijavni obrazec,
 – navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
 – osnutek pogodbe in
 –  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj pre-

dložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje 
na razpisana sredstva.

X.   Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo  
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani  
Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, raz-
pisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri 
Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti barbara.
toman@jesenice.si).

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje bo 23. 2. 2023 odprla pravočasno prispele 
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje 
vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 
bodo s sklepom zavržene. 

XII.   Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega  
razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni 
o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokov-
ne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen 
organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni 
akt, s katerim odloči, katere programe oziroma projekte se 
sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt 
pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve. O pritožbi odloča 
župan. Po pravnomočnosti upravnega akta se sklene z izbrani-
mi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov. 

   Mag. Peter Bohinec
   ŽUPAN

Na Jesenicah je začel delo-
vati Davčno računovodski 
center Jesenice, ki sta ga us-
tanovili Barbara Kelih in Si-
mona Štravs. Poleg osnov-
ne dejavnosti s področja 
računovodstva, davčnega in 
pravnega svetovanja bo cen-
ter nudil strokovno pomoč 
podjetjem, samostojnim 
podjetnikom in drugim. 
Pravilna usmeritev se je iz-
kazala že na prvem sku-
pnem strokovnem srečanju 

centra s komitenti in po-
slovnimi partnerji v dvorani 
Kolpern na Stari Savi na Je-
senicah. Davčna svetovalka 
Zbornice davčnih svetoval-
cev Slovenije in častna čla-
nica Simona Štravs je zbra-
nim posredovala vrsto 
koristnih informacij s pod-
ročja davčne zakonodaje, 
novostih Zakona o doho-
dnini, pravilnikov in drugih 
aktov. Dobrodošle so bile 
tudi informacije za občane 
glede različnih olajšav in 
podobno.

Nov davčno-
računovodski center
Janko Rabič

Judo sekcija Partizan Jesenice je organizirala turnir v judu za 
selekcije U6, U7, U8 in U10. Poleg judoistov iz slovenskih 
klubov so nastopili še tekmovalci iz Italije in Avstrije. Pobliž-
je poglejmo uvrstitve domačih tekmovalcev na stopničke: 1. 
mesto: Luka Sekardi, Manuel Ajderič, Lidija Hering, Patricija 
Janc in Lovro Robič; 2. mesto: Arslan Alešević, Maks Ian 
Slivnik, Alina Medić, Tine Klinar, Cene Robič, Vili Robič, Ja-
kob Čarni, Filip Čosič, Bor Korošec in Oskar Poštić; 3. mes-
to: Štef Morič, Lian Prešeren, Din Medić, Tinkara Rožič, 
Florjan Janc, Aljaž Hering, Lina Alešević in Igor Meterc.

Judoisti na domačem tatamiju

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

Junik-M, Blejska Dobrava 1,  04 581 00 02,  info@junik-m.si

Zmagovalna
ponudba Kia asov!
Odpeljite Kia favorita po zmagovitih cenah,
ki veljajo do konca turnirja Australian Open!

Kia - Največ avta za vaš denar!
Kombinirane porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T, Kia XCeed 1,0 T-GDI LX Joy HP ISG M/T in Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti 
ob nakupu novega vozila Kia preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje 
trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 
0 EUR in 620 EUR/vozilo). Ob nakupu nove Kie Rio, Stonic, Ceed 5dr, Ceed SW, XCeed in Sportage iz zaloge je set zimskih pnevmatik vaš za 1 EUR (prilegajoče dimenzije, ne vključuje dodatnega materiala in stroškov premontaže). opusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  rometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Podatki o ravni hrupa so bili izmerjeni po predpisanem  merilnem postopku v skladu z Uredbo (EU) št. 
540/2014 in Uredbo št. 51.03 UN/ECE [2018/798]: raven hrupa med vožnjo 63 - 70 dB(A) / standardni hrup: 69 - 89,2 dB(A). Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

Novi Kia Stonic že od

Popolnoma novi
Kia XCeed že od

Popolnoma novi
Kia Sportage že od

13.899 €

19.999 €

24.199 €

1 €Ob nakupu set pnevmatik le

do 5.400 €
popusta

do 5.500 €
popusta

do 9.300 €
popusta
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Petinsedemdeset let jeseniškega hokeja (1. del)
Na Jesenicah se je organizi-
rana športna dejavnost zače-
la že na začetku 20. stoletja. 
Pred vojno so bili zelo aktiv-
ni Sokoli. Bližnje gore so Je-
seničane privabljale in zače-
li sta se planinska in 
smučarska dejavnost. Nekaj 
kasneje sta se začela igrati 
nogomet in namizni tenis. 
Ko pa so v zgodnjih tridese-
tih letih prejšnjega stoletja v 
zimskem času za otroke 
vodstvenih delavcev Kranj-
ske industrijske družbe v 
Hrenovici pripravili naravno 
ledeno ploskev, pa so se 
mladi Jeseničani hitro nav-
dušili in začeli drsati tudi na 
drsališčih, ki so jih pripra-
vljali sami.

Prva propagandna tekma
Po letu 1936 se je zanimanje 
za drsanje stopnjevalo. Karlo 
Vergles se je v Ljubljani spo-
znal s hokejsko igro in v 
zimi 1938 okrog sebe ob po-
moči Toneta Ručigaja zanjo 
navdušil fante iz Podmeža-
kle, ki so se že tudi sicer 

ukvarjali z različnimi športi 
(nogomet, smučanje). Zače-
li so igrati hokej. Za še večje 
navdušenje mladih za ta 
šport so na Jesenicah orga-
nizirali prvo propagandno 
hokejsko tekmo med Ilirijo 
iz Ljubljane in KAC-om iz 
Celovca. V zimi 1941/1942 
pa so tudi jeseniški fantje že 
odigrali dve tekmi s Conkor-
dijo iz Zagreba (0 : 2) in Be-
ljakom (1 : 2). Čeprav so tek-
mi izgubili, pa so še bolj 
prepričali, da je ta moška 
igra jeseniškim fantom pisa-
na na kožo. Vojna vihra je 
nato dejavnost prekinila. Po 
vojni je bilo že junija 1945 
na Jesenicah ustanovljeno 
Fizkulturno društvo Jeseni-
ce, v katerem so najprej oži-
vili predvojne športne aktiv-
nosti. Med drugimi je bila 
ustanovljena tudi hokejsko 
drsalna sekcija. Fizkulturno 
društvo je nato v prvih po-
vojnih letih nekajkrat spre-
menilo ime, spreminjala pa 
se je tudi dejavnost v okviru 
sekcij društva.

Šesti januar 1948
Kot prva od sekcij se je kot 
klub organizirala hokejsko-
-drsalna sekcija. Za uradni 
začetek, torej rojstni dan je-
seniškega hokeja, se šteje 6. 
januar 1948. Na ta dan je 
bila namreč izvedena reor-
ganizacija iz sekcije v klub. 
Prvi predsednik Hokejsko 
drsalnega kluba Jesenice je 
postal ing. Drago Cerar. Iz 
samega imena kluba, ki je 
bil še naprej del Športnega 
društva Jože Gregorčič, pa je 
razvidno, da so bile ob hoke-
jistih članice kluba tudi 
umetnostne drsalke, zato je 
prav, da poudarimo, da je 
tudi organizirana dejavnost 
umetnostnega drsanja na Je-
senicah 6. januarja prazno-
vala petinsedemdeseti roj-
stni dan.

Spomini Valentina 
Mendiževca
Septembra 2018 sem v ime-
nu HDD SIJ Acroni Jesenice 
v Grosuplju obiskal prvega 
kapetana ekipe iz sezone 

1948/1949 Valentina Men-
diževca. V zanimivem razgo-
voru je gospod Mendiževec 
nizal številne spomine na 
začetke delovanja kluba. 
Spomnil se je svojih soigral-
cev, ki so takrat bili v ekipi. 
Poleg njega so igrali: Karlo 
Vergles, Jože Dolinar, Mat-
ko Medja, Dušan Brun, Bo-
ris Čebulj, Dušan Kaltnekar, 
Zvone Turenšek, Niko Če-
bulj in nekaj kasneje še 
Stanko Kos. Povedal je, da je 
bil prvi predsednik kluba 
Drago Cerar takrat veliko od-
soten zaradi službenih poto-
vanj, zato je del obveznosti 
namesto njega opravljal on 
kot kapetan ob veliki pomoči 
velikih športnih zanesenja-
kov Franceta Božiča in Mitja 
Verovška. Železarna Jeseni-
ce je imela veliko razumeva-
nje za hokejsko dejavnost. 
Valentin Mendiževec mi je 
zaupal anekdoto o tem, kako 
je prišlo do prve tekme v 
zimi 1948/1949 s takratnim 
prvakom Partizanom. Pove-
dal je: »Ker je bil na trenin-

gu v Planici beograjski Parti-
zan, sva se s Karlom 
Verglesom kar z motorjem 
odpeljala proti Planici, vmes 
sva imela tudi manjšo nesre-
čo, potem pa sva le dosegla 
dogovor o tekmi. Odigrali 
smo jo na bajerju v Ratečah, 
naša ekipa je takrat nastopi-
la le z osmimi igralci. Tek-
mo smo visoko izgubili z 20 
: 0. Vendar se je začelo in v 
tisti zimi smo odigrali še ne-
kaj tekem. Sodelovali smo 
tudi na republiškem prven-
stvu v Celju ter osvojili dru-
go mesto, za Slavijo. Za na-
grado smo prejeli komplet 
hokejskih dresov. Te drese 
je kasneje nosila druga eki-
pa, za nas pa je Železarna 
Jesenice naročila komplet 
dresov v Almiri v Radovlji-
ci.« Valentin Mendiževec je 
bil kapetan ekipe še v sezoni 
1949/1950 in 1950/1951, 
nato pa je zaradi službe in 
družine prenehal igrati ho-
kej. Kapetanski trak je za 
njim prevzel Boris Čebulj.

(se nadaljuje)

Branko Jeršin

OBČINA JESENICE

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

Številka: 410 – 7 / 2023 - 3
Datum: 12. 1. 2023

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške 
in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so  
namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51/2014 in sprem.), 
Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTNEGA  

UČENJA ZA MLAJŠE ODRASLE  
V LETU 2023

I. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice.

II. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, 
starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar po-
meni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo 
šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mla-
dim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili 
uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni 
karieri. 

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
 -  solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vla-

gatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpi-
sano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek pri-
silne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. 
drug postopek, katerega posledica ali namen je prene-
hanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s 
podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določene-
mu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poroči-
la, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,

 -  da niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračun-
skih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti 
projekt, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na 
javni razpis in 

 -  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno kon-
strukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in 

odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v pri-
javi na javni razpis. 

Ostali pogoji za prijavo na javni razpis so:

Na javni razpis za izvajanje projektnega učenja mladih se lahko 
prijavi vlagatelj, ki je registriran za izvajanje oz. opravljanje izo-
braževalne dejavnosti, kar izkazuje z dokazilom o registraciji oz. 
druge listine (statut ipd.), iz katerih je razvidno, da opravlja izo-
braževalno dejavnost.

Poleg splošnih in ostalih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še 
naslednje pogoje, in sicer da:

 -  na dan objave javnega razpisa izvaja ta projekt več kot 
eno leto,

 -  ima vlagatelj zagotovljene materialne, kadrovske (izva-
jalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno uspo-
sobljene za opravljanje projekta), prostorske pogoje in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih ak-
tivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na 
javni razpis, 

 -  projektno učenje mladih traja vsak dan od ponedeljka do 
petka, sedem ur dnevno, 

 - je temeljna oblika dela projektno delo, 
 -  so v projekt vključeni uporabniki, ki imajo stalno bivali-

šče v občini Jesenice, kar dokazujejo iz priloženega se-
znama uporabnikov in

 -  je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, 
izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana 
dokazila iz razpisne dokumentacije.

IV.  Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje projektnega učenja za mlajše odrasle, ki 
se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice, so del razpisne 
dokumentacije.

V.  Višina razpisanih sredstev je 4.000,00 EUR. Sredstva so zago-
tovljena z Odlokom o proračunu občine Jesenice za leto 2023 
(Ur. l. RS št. št. 199/21, dne 22.12.2021).

VI.  Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je 
določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in mla-
dinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenje-
ni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.).

VII.  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. 

VIII.  Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in 
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporoče-
no pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jeseni-

ce (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023. Prijava (vlo-
ga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti nave-
deno naslednje besedilo: “Javni razpis za sofinanciranje 
projektnega učenja za mlajše odrasle v letu 2023 – ne odpiraj – 
sklic 410 – 7 / 2023!”. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlaga-
telj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že 
izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za 
oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila za-
dnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritli-
čje) do 14.30.

IX.  Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija vsebuje:
 – prijavni obrazec,
 – navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
 – osnutek pogodbe in
 –  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj 

predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidi-
ranje na razpisana sredstva.

X.   Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani  
Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, 
razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo 
pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti  
barbara.toman@jesenice.si).

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 22. 2. 2023 odprla pravočasno pri-
spele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpi-
ranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisne-
ga roka, bodo s sklepom zavržene. 

XII.  Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni 
o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokov-
ne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen 
organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni 
akt, s katerim odloči, katere programe oziroma projekte se 
sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt 
pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve. O pritožbi odloča 
župan. Po pravnomočnosti upravnega akta se sklene z izbrani-
mi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov. 

   Mag. Peter Bohinec
   ŽUPAN
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna se 
celo leto trudimo, da devetošol
cem zagotovimo čim več informa
cij, ki jim olajšajo pomembno živ
ljenjsko odločitev, kje nadaljevati 
osnovnošolsko izobraževanje. Za 
njih smo pripravili dneve odprtih 
vrat, na katerih smo predstavili 
naše programe in delo, obiska
li smo veliko osnovnih šol in jim 

predstavili GFP. V prihajajočem 
času pa sta najaktualnejša infor
mativna dneva, ki bosta v petek, 
17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri 
in v soboto, 18. februarja 2023, ob 
9. uri in na katera ste osnovnošol
ci, vljudno vabljeni.
Na GFP bomo v šolskem letu 
2023/24 vpisali dva oddelka 
gimnazije, dva oddelka eko-

nomske gimnazije, en športni 
oddelek gimnazije in en športni 
oddelek ekonomske gimnazije. 
Na naši gimnaziji boste deveto
šolci lahko svoje potenciale razvi
jali na mnogih področjih, šport
nem, kulturnem, znanstvenem, 
podjetniškem … 
Športna javnost je prepoznala 
naše kakovostno delo z dijaki 

športniki in v letu 2022 smo preje
li od nekdanjega predsednika Re
publike Slovenije Boruta Pahorja 
državno priznanje jabolko nav-
diha za delo z mladimi športnimi 
talenti. Mestna občina Kranj pa je 
za leto 2022 podelila nagrade za 
najpomembnejše športne dosež
ke. Med prejemnike se je uvrstilo 
veliko naših sedanjih in nekdanjih 
dijakov ter naš profesor geogra-
fije in sociologije Aleksander 
Komovec, ki je prejel veliko šport
no plaketo za 25 let delovanja v 
športu. Veliko športno plaketo sta 
prejela tudi sedanja dijaka Jaša 
Lah in Aleksander Paunovič ter 
nekdanji dijaki Miha Hrobat, Al-
jaž Troppan, Domen in Peter 
Prevc, Žiga Jelar, Anamarija 
Lampič, Polona Klemenčič, Ur-
ška Torkar in Anka Pogačnik. 
Malo športno plaketo so preje
li sedanji dijaki Lena Grebenc, 
Lana Sredojević, Nika Prevc, 
Mark Hafnar in Bor Udovč ter 
nekdanja dijaka Jaša Zidar in Sil-
va Verbič. Tudi med prejemniki 
športnih znakov Kranja in ekip
nih športnih znakov je bilo kar 
28 naših sedanjih in nekdanjih 
dijakov. Plavalna zveza Slovenije 
pa je v članski konkurenci našega 
nekdanjega dijaka Petra Johna 

Stevensa razglasila za plavalca 
leta 2022. Anka Pogačnik pa je 
postala judoistka leta 2022.
Sistem dela, ki smo ga desetletja 
razvijali skupaj s športniki, us
pešno nadgrajujemo z dijaki, ki 
imajo ambicije tudi na drugih ži
vljenjskih področjih, npr. na glas
benem, likovnem, znanstvenem, 
podjetniškem ... Šolo so obisko
vali izvrstni umetniki, podjetniki, 
znanstveniki, prejemniki Miche
linovih zvezdic … Nekdanji dijak 
Jernej Mišič, eden najboljših slo
venskih harfistov, se je vzporedno 
izobraževal. V času gimnazijskega 
izobraževanja na GFP je  obiskoval 
tudi Konzervatorij Jacopo Toma
dini v italijanskem Vidmu. Julija 
2022 je uspešno opravil maturo 
in čez tri mesece tudi diplomiral. 
Svojo študijsko pot nadaljuje v 
Haagu. Naši dijaki glasbeniki, ki so 
se v preteklosti vzporedno šolali, 
so bili tudi zlati maturantje. 
Ponosni smo na svoje dijake, ki so 
dejavni in uspešni na mnogih ži
vljenjskih področjih in ne le v šoli. 
Najpomembneje nam je, da dijaki 
poleg dobrih ocen in uspeha na 
maturi pridobijo dovolj znanja, 
poguma in podjetnosti, da želi
jo in upajo razviti svoje različne 
življenjske talente.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA – ŠOLA MNOGOTERIH TALENTOV
GFP  je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo, ekonomsko gimnazijo, športni oddelek splošne  
gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne,  
visoke in višje študijske programe.

Zimske počitnice
Zimske šolske počitnice so 
letos mesec dni prej kot obi-
čajno, razlog je svetovno 
nordijsko prvenstvo v Plani-
ci. Tako so v tem tednu na 
oddihu učenci iz vzhodnega 
dela države, v ponedeljek pa 
se začenjajo počitnice tudi 
za zahodni del, vključno z 
Gorenjsko. In kaj bodo ot-

roci med počitnicami lahko 
počeli v jeseniški občini? 
Poleg smučanja na smu-
čišču Španov vrh in sanka-
nja v Savskih jamah več de-
javnosti pripravljata Zavod 
za šport Jesenice in Mladin-
ski center Jesenice. Možno 
je tudi drsanje v ledni dvo-
rani Podmežakla in na drsa-
lišču na prostem na Čufar-
jevem trgu. Pestro je tudi 

na kmetiji Smolej - Uric v 
Planini pod Golico, kjer so 
pripravili zimsko spoznava-
nje kmečkega življenja. Ot-
roci bodo vsako dopoldne 
spoznavali avtohtone živali 
in delo na kmetiji, hranje-
nje živali, molžo krav, jaha-
li bodo konje, se peljali s ko-
čijo. Pekli bodo kruh, delali 
snežake, se kepali in sanka-
li.

Urška Peternel

Vpis v srednje šole
V petek, 17. februarja, ob 9. 
in 15. uri ter v soboto, 18. fe-
bruarja, ob 9. uri bodo na 
srednjih šolah potekali in-
formativni dnevi. V gorenj-
ski regiji je za 2188 učencev, 

ki zaključujejo osnovno 
šolo, na voljo 2672 razpisa-
nih mest. Na Gimnaziji Je-
senice je razpisanih 84 pro-
stih mest v splošnih 
oddelkih in 18 v športnem 
oddelku. Na Srednji šoli Je-
senice je razpisanih 84 pro-

stih mest za poklic tehnik 
zdravstvene nege, 56 za pok-
lic vzgojitelj predšolskih ot-
rok, 28 za poklic strojni teh-
nik, 26 za poklic mehatronik 
operater in 16 za poklic po-
močnik v tehnoloških proce-
sih.

Urška Peternel

Med pestrimi dejavnostmi na Srednji šoli Jesenice so tudi ekskurzije, na sliki so dijaki na 
nedavnem obisku Rima in Vatikana. / Foto: arhiv šole
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V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice je potekal tradicio-
nalni dobrodelni koncert 
Gimnazije Jesenice, na ka-
terem so nastopili sedanji in 
nekdanji dijaki ter njihovi 
gostje. Izkupiček od prosto-
voljnih prispevkov vsako 
leto namenijo dijakom iz 
socialno šibkejših družin. 
Tokrat so nastopili: sedanji 
dijaki Špela Šemrl, Živa 
Poljšak, Pevski zbor dijakinj 
in profesoric Gimnazije Je-
senice pod vodstvom Urške 
Odar, Benjamin Komar, Bor 
Ravnik, Laura Biščević, Ka-
rolina Jeločnik, Ella Lušin, 
Neža Adam, Matej Kos, Gi-
mnazijski slavčki in Janez 
Cerkovnik, Jakob in Jan 
Burja ter nekdanji dijaki 
Alja Wolte Sula, Gajst'n 
band, ansambel Primoža in 
Domna Mirtiča Dolenca, 
Klemen Kelih in Maša Tan-
car ter Marko Cerkovnik. 

Nastopil je tudi Harmoni-
karski orkester Glasbene 
šole in Kulturnega društva 
Radovljica pod vodstvom di-
rigenta Gašperja Primožiča. 

Kot je povedala profesorica 
Milena Gerbec, so dijaki 
pripravili nepozaben večer, 
ki bo še dolgo ostal v srcih 
obiskovalcev.

Sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Jesenice ter njihovi gostje so pripravili 
tradicionalni dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi.

Urška Peternel

Na 19. Mednarodni mladin-
ski naravoslovni olimpijadi, 
ki je decembra potekala v 
Bogoti v Kolumbiji, se je v 
konkurenci 203 mladih iz 43 
različnih držav odlično odre-
zala tudi Hrušičanka Tifani 
Bergel, dijakinja Gimnazije 
Jesenice, ki si je priborila 
bronasto odličje. Nadobudni 
mladi naravoslovci so se po-
merili v reševanju interdisci-
plinarnih nalog s področja 
znanstvenih ved naravoslov-
ja – biologije, kemije in fizi-
ke, mednarodno tekmovanje 

pa se je po besedah Tifani 
močno razlikovalo od doma-
čih. »Naloge na mednaro-
dnem tekmovanju so bile 
obsežnejše in na veliko viš-
jem nivoju, snov pa je obse-

gala tudi snov višjih letnikov 
gimnazije. Imeli smo tri tek-
movalne dneve, na katerih 

smo se pomerili v vpraša-
njih izbirnega tipa, teoriji in 
eksperimentalnih nalogah. 
Eksperimentalno nalogo na 
državni ravni srečamo le na 
tekmovanju iz fizike, tukaj 
pa je bila iz vseh treh pred-
metov,« je razložila in doda-
la da so bili vsi predmeti na 
tekmovanju zastopani ena-
komerno.

Naporno tekmovanje
Že priprava na naravoslovno 
olimpijado zahteva obilico 
časa, kot pa je pojasnila Tifa-
ni, je bilo tudi samo tekmo-
vanje s časovnega vidika 

zelo zahtevno. »Posamezen 
del tekmovanja je trajal tri 
ali štiri ure in bilo je precej 
težko ostati zbran do konca. 
Test vprašanj izbirnega tipa 
je bil na primer sestavljen iz 
30 nalog, v teoretičnem delu 
tekmovanja pa smo dobili tri 
naloge, vsako iz enega pod-
ročja, ki so obsegale 34 stra-
ni,« je naporno tekmovanje 
opisala Tifani.

Neprecenljivo potovanje
Kljub vsem preprekam, ki 
jih je za odličen rezultat mo-
rala premostiti, pa je bila 
udeležba v Bogoti za Tifani 
zelo pozitivno doživetje. 
»Celotna izkušnja je bila res 

neverjetna. Pri tem seveda 
ne mislim le na tekmovalni 
del, temveč tudi na navezo-
vanje stikov z vrstniki iz ce-
lega sveta. Med tekmovanji, 
ekskurzijami in slove-
snostmi smo imeli zelo veli-
ko prostega časa, tako da 
smo se s fanti iz naše ekipe 
res veliko družili in postali 
dobri prijatelji,« je pojasnila 
Tifani in dodala, da je bilo 
potovanje neprecenljivo tudi 
zato, ker ji je omogočilo uvid 
v način življenja in razmi-
šljanja v Bogoti.
Slovenska ekipa je domov 
prinesla dve srebrni in štiri 

bronasta odličja, kar je Tifa-
ni glede na majhnost Slove-
nija precej presenetilo. 
»Menim, da smo kot ekipa 
dosegli res odličen uspeh, 
saj smo se vsi uvrstili v 
zgornjo polovico udeležen-
cev olimpijade. Sama ni-
sem računala na medaljo, 
ker mi je bilo bolj po-
membno doživetje, vendar 
sem seveda vesela in prese-
nečena,« je še strnila Tifani 
in izrazila tudi hvaležnost 
nad podporo domačih, ki so 
kljub zgodnim jutranjim 
uram spremljali prenos 
zaključne slovesnosti in jo 
ob prihodu domov toplo 
sprejeli.

Nika Toporiš

Tifani Bergel s preostalimi člani slovenske ekipe mladih naravoslovcev, ki so v Kolumbiji 
zastopali barve Slovenije / Foto: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Dobrodelni koncert 
dijakov gimnazije

Strast do reševanja zahtevnih nalog s področja biologije, kemije in fizike in 
veliko vaje sta se na 19. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi v 
Kolumbiji obrestovali tudi dijakinji Gimnazije Jesenice Tifani Bergel, ki je 
osvojila bronasto medaljo.

Olimpijski bron 
za gimnazijko

Nastopili so sedanji in nekdanji dijaki. / Foto: Nik Bertoncelj

Tel.: 04 5809 450
www.gimjes.si

Trg Toneta Čufarja 1
4270 Jesenice

ob 9.00 in 15.00
17. 2.

ob 9.00
18. 2.

INFORMATIVNI DNEVI

odličen uspeh na maturi
izkušeni profesorji in profesorice
hitra povezava z vlakom in avtobusom

Super šola blizu doma!
splošni oddelek, športni oddelek in maturitetni tečaj

»Sama nisem računala 
na medaljo, ker mi je 
bilo bolj pomembno 
doživetje, vendar sem 
seveda vesela in 
presenečena.«

Nove medalje za drsalke in drsalca

Drsalni klub Jesenice je bil v 
januarju skupaj z Zvezo dr-
salnih športov Slovenije pri-
reditelj mednarodnega tek-
movanja za pokal Bielman. 
Poleg slovenskih klubov so 

nastopile tudi drsalke iz ne-
katerih italijanskih klubov. 
Domačini so spet po-
membno obogatili zbirko 
medalj. Zlate so osvojile dr-
salke Manca Krmelj, Nika 
Novak, Izabela Grgurič, Loti 
Bernard, Lucija Sekardi, 

Živa Aupič in drsalec Žiga 
Jevnik, srebrnih kolajn sta 
se razveselili Nina Aupič in 
Zoja Zupan Urh, bronaste 
medalje pa so osvojile: Lara 
Vidmar, Ula Zadnikar, Beri-
ma Turkušić in Klara Sekar-
di.

Janko Rabič
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Hokejisti SIJ Acroni Jeseni-
ce so končali še tretje tekmo-
vanje od štirih. Po sloven-
skem pokalu in celinskem 
pokalu so črto potegnili še 
pod državno prvenstvo. V 
končnici so se pomerili v šti-
rih tekmah, dveh v polfinalu 
in dveh v finalu. V polfinalu 
so dvakrat premagali Celje, v 
finalu so dvakrat izgubili z 
Olimpijo. Realna slika je ja-
sna. Bili so boljši od Celja in 
slabši od Olimpije. V prvi fi-
nalni tekmi v Ljubljani je 
bila Olimpija veliko boljši 
tekmec, a so se dolgo trudili, 
da so strli žilav odpor borbe-
nih Jeseničanov. Slednji so 
se odločili za bolj obrambno 
taktiko. Obramba na čelu s 
fenomenalnim Anttijem 
Karjalainenom je zdržala do 
38. minute, ko je Olimpija 
dosegla gol. A še ta je bil 
plod velike napake gostov iz 
Gorenjske. V zadnji tretjini 
so Ljubljančani dokončali 
svoje delo in na koncu zaslu-

ženo zmagali s 4 : 0. Vseeno 
se poraja vprašanje, kako bi 
se razvijala tekma, če bi šla 
tekmeca v zadnjo tretjino z 
rezultatom 0 : 0. Jeseničani 
se po porazu niso vdali in so 
šli v drugo tekmo na Jeseni-
cah z željo, da se še enkrat 

vrnejo v Tivoli. Žal se jim je 
velika smola zgodila, še pre-
den se je druga finalna tek-
ma sploh začela. Največji 
adut ekipe, vratar Karjala-

inen, je dan pred drugo tek-
mo zbolel. V drugi tekmi so 
Jeseničani pokazali več 
drznosti, a premalo za bolj-
še Ljubljančane. Ti so prišli 
do naslova državnega prva-
ka z zmago s 6 : 3 (Blom-
berg, Rajsar, Logar). Vseeno 
je treba poudariti, da so Je-
seničani dobili zadnjo tretji-
no z 2 : 1.

Prijava za ICE
Jeseničani so oddali prijavo 
za ICE Hockey League. V 
zadnjih sezonah je jeseniška 
ekipa v novo sezona šla zelo 
spremenjena. Za resno so-
delovanje v ICE Hockey Lea-
gue, seveda če bodo marca 
dobili zeleno luč, bodo pot-
rebni kakovostni tujci. Ene-
ga že imajo. To je prej ome-
n j en i  v r a t a r  A n t t i 
Karjalainen. Kdor podrobno 
spremlja letošnje nastope 
ekipe HDD SIJ Acroni Jese-
nice, ve, za kako kakovostne-
ga vratarja gre, zato je treba 
z njim čim prej podpisati 
novo pogodbo.

Alpsko ligo smo že omenili. 
Redni del so Jeseničani kon-
čali z odliko, saj so imeli 
pred drugim Unterlandom 
kar 18 točk prednosti. A 
predkončnice niso začeli 
spodbudno. Najprej so s 
Cortino po podaljšku izgubi-
li s 3 : 2 (Pance, Glavič), v 
drugi tekmi pa s 5 : 3 (Polcs, 
Seršen, Ulamec) in se po 
dveh tekmah naenkrat znaš-
li na tretjem mestu. Na tretji 
tekmi so z nogometnim re-
zultatom 1 : 0 (Jezovšek) 
premagali Ritten.
Po treh tekmah je lestvica 
takšna: 1. HDD SIJ Acroni Je-
senice (8), 2. Ritten (7), 3. Cor-
tina (7), 4. Salzburg (6), Inter-
land (6). Do konca je še pet 
kol in zelo težko je napoveda-
ti vrstni red oz. katera ekipa 
bo prva zbirala tekmeca.
Jeseničani zdaj štirikrat za-
pored gostujejo (Salzburg – 
2. 2., Unterland – 4. 2., Cor-
tina – 16. 2., Ritten – 18. 2.) 
in za konec predkončnice 
igrajo doma 23. 2. s Salzbur-
gom.

Matjaž Klemenc

Jeseniški hokejisti so začeli predkončnico v Alpski ligi. To mednarodno tekmovanje je zadnja 
priložnost, da Jeseničani v sezoni 2022/2023 osvojijo lovoriko.

Priložnost v Alpski ligi

IZBERITE 10 IZDELKOV
IN PRIHRANITE

Akcija velja od 6. 1. do 28. 2. 2023 za Ëlane Tuπ kluba v Tuπ drogerijah. En
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OTRO©KA 
ZOBNA 
©»ETKA 
CURAPROX
• do 3 let

4,57
-30 %
Mojih 10

Redna cena: 6,54 ¤

ZOBNA PASTA 
CURAPROX 
KIDS
• veË vrst
• 60 ml

5,07
-30 %
Mojih 10

Redna cena: 7,24 ¤

USTNA VODA 
CURAPROX
• veË vrst
• 200 ml

7,83
-30 %
Mojih 10

Redna cena: 11,19 ¤

Parasmučanje

V veleslalomu osmi
Slovenski parasmučar Jernej Slivnik je pred svetovnim pr-
venstvom v španskem Espotu odlično tekmoval v Švici, v 
Veysonnazu. Nastopil je na treh tekmah za svetovni pokal, 
dvakrat v veleslalomu in v slalomu. Nastopil je odlično in 
trikrat osvojil četrto mesto. V Španiji je naprej nastopil v 
veleslalomu in osvojil osmo mesto. V slalomu je ostal brez 
uvrstitve.

Košarka

Preložena tekma konec februarja
Novo leto so košarkarji ekipe Chilli Jesenice začela z dvema 
porazoma. V 13. kolu so doma izgubili z Gorenjo vasjo s 77 
: 72. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo izgubili s 25 : 
10. Sledil je poraz v gosteh z ekipo Hidria z 78 : 64. Gostite-
lji so bili rezultatsko boljši v vseh četrtinah. V 15. kolu so 
doma premagali Koper s 77 : 66. Odločilno prednost so si 
nabrali v prvih 20 minutah. Na odmor so šli s prednostjo 39 
: 28. V zadnjih 20 minutah je bil rezultat izenačen. Sobotna 
tekma v gosteh pri ekipi Leone Ajdovščina je prestavljena na 
25. februar. Ta konec tedna doma gostijo ekipo Plama-pur 
Ilirska Bistrica.

Kegljanje

Dve zanesljivi zmagi kegljačev SIJ Acroni
Jeseniški kegljači SIJ Acroni odlično nadaljujejo tekmovanje 
v 2. ligi – zahod. V dveh tekmah so dosegli dve zmagi. V 10. 
kolu so doma z maksimalnim rezultatom 8 : 0 premagali 
Novo mesto. Sledila je še ena zanesljiva zmaga, še enkrat 
doma. S 6 : 2 so premagali Ljubelj. Na vrhu lestvice je ekipa 
Proteus 2 z 18 točkami. Štiri točke manj imajo Taborska 
jama 2, Slavija Štojs in SIJ Acroni. Ta konec tedna Jeseničani 
gostujejo pri ekipi Železniki 1.

Šport na kratko

Glede državnega 
prvenstva bode v oči 
ena stvar: Slovenija je 
edina resna hokejska 
država v Evropi, kjer 
se je domače 
prvenstvo končalo 
sredi januarja, 
polfinale in finale pa 
sta odigrana na dve 
zmagi.
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Kako se je začela tvoja špor-
tna pot?
Pri sedmih letih sem začela 
trenirati karate v Akademiji 
borilnih veščin Bohinj. 
Doma sem povedala, da me 
to zanima, mami mi je dala 
»zeleno luč« in sem se prija-
vila. Vzporedno s karatejem 
sem se ukvarjala tudi s ple-
som.

Se je dalo oboje uskladiti?
Ni bilo nobenega problema, 
saj se karate in ples časovno 
nista pokrivala, obe dejavno-
sti pa ste se dogajali v času 
podaljšanega bivanja.

Kaj je bil glavni razlog, da si 
se prenehala ukvarjati s ple-
som?
Ples sem trenirala pet let, ko 
pa sem začela obiskovati na 
matično šolo na Bledu, zanj 
nisem imela več časa. Če 
sem iskrena, mi tega ni žal, 
čeprav mi je šlo dobro.

Ti je bil karate takoj všeč?

Karate mi je takoj prirasel k 
srcu in sem z veseljem hodi-
la na treninge. Že na začet-
ku je šlo zelo dobro. Spom-
nim se, da sta trenirala dva 
fanta, starejša od mene, ki 
sta pokazala najboljšo kato, 
ki sta jo znala. To me je zelo 
navdušilo.

Motorika, ki si jo pridobila 
pri plesu, ti zagotovo koristi 
pri karateju?
Da, to je res. Pri plesu smo 
velikokrat izvajali špage, va-
dili z nogami, delali vaje za 
moč.

Kdo so bili tvoji trenerji v ka-
rateju?
V Bohinju me je sedem let 
treniral Janez Medja. V lan-
skem letu sem prišla na Je-
senice v Karate klub MI-KI, 
kjer me trenira Mirsad Kova-
čević - Miki.

Zakaj si iz Karate kluba Bo-
hinj odšla v Karate klub MI-
-KI na Jesenice?
V Bohinju sem trenirala 
športni karate. Zanimal me 

je tradicionalni karate, ki 
se je izvajal na Jesenicah. 
Želela sem si spremembe.

Koliko treningov tedensko 
opraviš?
Treniram trikrat tedensko 
po eno uro. Včasih imamo 
v soboto v Ljubljani repre-
zentančne treninge, ki tra-
jajo dve uri. Tudi sama op-
ravim kakšen trening. 
Delam vaje za moč in špa-
ge.

Z vožnjo na Jesenice in na-
zaj se izgubi kar nekaj časa. 
Glede na tvoja leta mora biti 
vedno nekdo, ki te odpelje 
na trening. Se je težko orga-
nizirati?
Na trening gre še en prija-
telj z Bleda in se starši pri 
vožnji izmenjujejo. Časa 
za vožnjo na trening in na-
zaj in za sam trening se res 
nekaj porabi, a za šolo še 
vedno ostane dovolj časa.

Imaš v klubu dobro konku-
renco, da lahko opraviš kva-
liteten trening?

Konkurenca v klubu je res 
dobra in to nas vse dela 
samo boljše.

Kateri pas imaš?
Imam rjavi pas. Seveda že-
lim doseči črni pas in še viš-
je.

Katera disciplina v karateju 
ti je najbolj všeč?
Najbolj všeč so mi borbe, ki 
znajo biti zelo zanimive.

Koliko časa porabiš, da se 
naučiš nove kate?
Trenutno se ne učim nobe-
ne nove. Za to, da novo kato 
izvedem do potankosti, pot-
rebujem nekje od enega do 
treh mesecev. Odvisno, kako 
težka je.

Sodeluješ tudi v skupinskih 
katah?
Sodelujem, saj imamo kata 
tim. Kata tim je zelo zahtev-
na disciplina, saj moraš ob-
vladati samo kato, zraven pa 
mora biti tim med seboj 
usklajen. Že v Bohinju sem 
sodelovala v kata timu.

Kateri uspeh v karateju bi 
postavila na prvo mesto?
Meni je uspeh, da že osem 
let treniram karate in da ni-
sem nikoli obupala.

Imaš pred tekmo kaj treme?
Pred tekmo nikoli nimam 
treme.

Kje vidiš svoje prednosti 
pred tekmicami?
Prednost je zagotovo ta, da 
sem dobro pripravljena, tako 
fizično kot psihično. Imam 

občutek, da sem dobra, in to 
znam prenesti tudi na tata-
mi.

Kje imaš še prostor za po-
pravek?
Trener me opozarja na ele-
mente, na tehnične zadeve.

Kaj želiš doseči v karateju?
Prej sem že omenila črni 
pas. V prihodnosti si želim 
opraviti izpit za sodnico ka-
rateja in da bi sodila na med-
narodnih tekmah.

Matjaž Klemenc

Anika Grad / Foto: Matjaž Klemenc

Anika Grad, 13-letnica iz Bleda, je članica jeseniškega Karate kluba MI-KI.

Želi si doseči črni pas

Hokejisti Jesenic so že odigrali prve tri 
tekme drugega dela Alpske lige. V tako 
imenovanem master roundu se je ka-
kovost tekmecev vidno dvignila na višji 
nivo, vseeno pa železarji v regionalnem 
tekmovanju ostajajo na prvem mestu. 

Po zgodovinsko uspešnem rednem delu se-
zone se master round za varovance Gabra 
Glaviča sicer ni začel brez težav. V drugi del 
tekmovanja so Jeseničani kljub gromozan-
ski razliki pred drugo ekipo lige prenesli le 
točko prednosti. To pa zapravili že na prvi 
tekmi master rounda proti Cortini, ki je bila 
v Podmežakli po podaljšku boljša s 3 : 2. 
Na naslednji tekmi so železarji sploh prvič v 
letošnji Alpski ligi izgubili še drugič zapored. 
V Podmežakli je bil s 5 : 3 boljši novinec Un-

terland. A svoj pravi obraz so tudi na račun 
gorenjske trme jeseniški hokejisti pokazali 
zadnji konec tedna. V soboto so še enkrat 
več dokazali, kako težko jih je v letošnji se-
zoni ne le premagati, ampak proti njim že 
doseči zadetek. Svoja vrata so zaklenili proti 
ekipi Rittner Baum in zmagali z 1 : 0. S tem 
so za seboj pustili niz skromnejših rezulta-
tov in znova skočili na vrh Alpske lige. 
Tam nameravajo ostati vse do končnice, 
ki se bo v letošnji sezoni začela 7. marca. V 
vseh krogih pa se bo najboljših osem ekip 
lige merilo v serijah na štiri zmage. Železarje 
v prihodnjih tednih čaka še serija gostovanj 
v skupini najboljših petih moštev rednega 
dela. Naslednja in tudi zadnja domača tek-
ma pa jih čaka šele 23. februarja, ko v dvo-
rano Podmežakla prihajajo biki iz Salzburga.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

JESENIŠKI HOKEJISTI VSE BLIŽJE 
ZAČETKU KONČNICE ALPSKE LIGE
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Več info na 
www.asp.si
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Na desetih delavnicah je so-
delovalo 178 ljubiteljskih fo-
tografov, ki so prispevali kar 
378 fotografij, razstavljenih 
je 57. Sodelujoči so se posve-
tili raziskovanju petih izbra-
nih tem: ulične fotografije, 
arhitekture, pokrajine, kadra 
in pretiranega.
Kot je pojasnila vodja jeseni-
ške izpoistave JSKD Jesenice 
Petra Ravnihar, je bil namen 
delavnic pridobivanje novih 
znanj, širjenje pogledov na 
likovno in fotografsko izra-
žanje, izmenjava mnenj in 
izkušenj. »Organizirali smo 
deset delavnic, na katerih je 
sodelovalo pet mentorjev: 
Gaber Košir, Jure Kravanja, 
Janez Zalaznik, Agata Pavlo-
vec in Andreja Ravnak. Vsa-
ki posamezni temi smo 
posvetili dve delavnici: prva 
je bila namenjena predava-
nju mentorja, nato so imeli 
fotografi čas za pripravo 'do-
mače naloge' oziroma foto-
grafski izziv, na drugi delav-

nici pa so prejeli povratno 
informacijo ter konstruktiv-
no kritiko mentorjev,« je po-
jasnila Petra Ravnihar.
Stane Vidmar, predsednik 
Fotografskega društva Jese-
nice, pa je razložil, kako so 
med množico fotografij 
izbrali tiste najboljše, razsta-
vljene: »Izbor fotografij je 
potekal v dveh fazah – vse so 

bile objavljene na spletni 
strani, nato pa smo sodelu-
joči lahko glasovali za tri naj-
boljše, drugo polovico foto-
grafij pa so izbrali mentorji.«
Nekateri avtorji so se udeleži-
li tudi odprtja razstave. Stani-
slav Perko, član Foto kluba 
Tržič, ki se s fotografijo 
ukvarja že od osnovnošolskih 
dni, je povedal, da navdih za 

ustvarjanje najde kjerkoli. 
»Motivike se najdejo vsepov-
sod, vprašanje pa je potem na 
strani fotografa – ali bo znal 
ovekovečiti trenutek, tako kot 
ga vidi oziroma si ga je zami-
slil. Zelo rad se udeležujem 
tovrstnih delavnic, saj lahko 
obnovim marsikatero znanje 
ter vidim ostale fotografske 
mojstre ter njihovo delo.«

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice, je skupaj s Fotografskim 
društvom Jesenice v letu 2022 organizirala Regijske tematske fotografske delavnice.

Regijske delavnice

Nika Toporiš

Rezultate delavnic so ovekovečili z odprtjem razstave v Kolpernu. / Foto: Nik Bertoncelj

Sudoku s končno rešitvijo
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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=D, 2=E, 3=G, 4=R, 5=T, 6=V, 7=I, 8=A, 9=Z), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v 
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je SKRILA
VEC.

Geslo je OBRATOVANJE KURILNIH NAPRAV. Sponzorja 
križanke sta dimnikarja Grega Hajne in Rok Debelak. Do
segljiva sta po telefonu: Grega 041 484 733, Rok 040 319 
905. Podarjata tri darilne bone, ki jih bodo izžrebane nagra
jenke prejele po pošti. Nagrajenke so: Tina Torkar, Jesenice; 
Urška Kristan, Jesenice; Albina Bertoncelj, Jesenice.

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 ponedeljka, 
20. februarja 2023, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 
Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PREPOJITEV
Z VODO

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

SODOBNIKI
KELTOV

RUSKA 
POČITNIŠKA

HIŠICA

BOJEVITA
MUSLI-

MANSKA
SEKTA

VLADIMIR
NAZOR

ZA POL TONA 
ZVIŠANA
NOTA A

PO VEČ 
INFORMACIJ 

TUDI NA 
TELEFONU
041 639 288

KRAJ PRI 
LOGATCU

NEKDANJA
SLOVENSKA
SMUČARKA

PESNIK
AVTO 

SVETINA VAS 
VLJUDNO

DA JIH

12

VSTAVITEV 
OKEN ALI

VRAT V ZID
                                                                                                                             

3 NAJNIŽJI
ROB STREHE
BRENČAČ PRI
INVALIDSKEM

VOZIČKU

1 13

VEČJI
PROSTOR

ZA PLAKATE

2 3

DRSALNICA

5 NEDOZORELO
ŽITO (NAR.)

PREBIVALCI
TRAKIJE

10 3 14

POVEČANJE,
PORAST

DŽEZOVSKA
PEVSKA
TEHNIKA
SREDINA
KROGLE

4 8

IME KANT-
AVTORJA

SMOLARJA

PIPAD. INDIJ. 
PLEMENA

S. AMERIKE
ČLAN 

DRUŽINE

1 MANJŠA 
SKUPINA 
VOJAKOV
PATRULJA

5 1

TONI
 INNAUER

ČISTOČA

ALJA
TKAČEV

ALENKA
PINTERIČ

AVA
GARDNER

3 14

TRAVA TRET-
JE KOŠNJE

NOŽNA,
ZOBNA,
???????

IZMEČEK
VULKANA

BOGASTVO
GOZDOV

16 6 7

IZTOK 
SVETINA S.P.

KIDRIČEVA
26 A SLOV.
JAVORNIK

DIŠAVNA IN
ZDRAVILNA
RASTLINA,

KROKUS

??????
BRATUŽ
KACJAN

SVETOVALEC
PRI DELU,
USMERJE-

VALEC

KÖLNSKI 
NADŠKOF IN 
KRŠČANSKI

SVETNIK

VELIKA
KOLIČINA
SNEŽNIH 
DELCEV V
OZRAČJU

 SKUPINA 
NASPROT.
MISLEČIH

LJUDI

ČASTNI
NASLOV V
FRANCIJI

ROBERT
ALTMAN

VELIK, VITEK, 
ŠPORTNI

PES

PSIČEK,
KUŽEK

(REDKO)

11 PRAVNI SPIS, 
CITAT

SUNKOVIT
DOTIK

7 15

DOLGA 
PROŽNA 
DLAKA IZ

KONJSKEGA
REPA

15 KRATICA ZA 
RADIO IN

TELEVIZIJO
NAVIJAČ PRI

KARTAH

SKOPLJEN
GOVEJI
SAMEC
PILA ZA

LES

8 DRAGO
RONNER

KATRAN

13 8 16

IME, PRIIMEK
NAŠE TV 

UREDNICE IN
VODITELJICE

9 NAŠ 
SMUČARSKI

TEKAČ IN 
MARATONEC
(STANISLAV) 

PERO ZA 
RISANJE S

TUŠEM

BAKER

POD, TLA

ZELENA
DREVESNA

ŽABICA

9 7

AROMATSKE 
ORGANSKE

SPOJINE,
ZA BARVILA 
IN ZDRAVILA 

NAJVEČJE 
JEZERO V J. 

AMERIKI

TRENUTEK

6 SREDINA
KRAJA

PREBOLD
PRI ŽALCU 

MADRIDSKI
ŠPORTNI

KLUB
JAPONSKI
BUDIZEM

10 11

AMERIŠKO
OTOČJE V 
ALEUTIH

IRHOVINA

OKONČINA

ŠPARGELJ

BRANE 
OBLAK

4 ZALOGA ZA 
HUDE ČASE

RADO
NAKRST

14 11 12

IME FRANC.
IGRALKE

AIMEE

12
OTOK V 

BALEARIH,
ŠPANIJA

2
BEG V

DRUGI KRAJ

7

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE 2 / 2023

PP. 124, 4001  KRANJ

NARDINIO
OLJE

POČASEN, 
NESPRETEN

ČLOVEK
(POG.)

ITALIJANSKO
PRISTANIŠČE
V JADRANU

SLOVARČEK: ILAR: naš smučarski tekač in maratonec (Stanislav),  ZEN: japonski budizem,      TITICACA: največje jezero v J. Ameriki,  NARDA: nardino olje, 
ANO: Kölnski nadškof in krščanski svetnik,     RAT: ameriško otočje v Aleutih,  BELUŠ: špargelj,   SILJE: nedozorelo mlado žito

Sponzor križanke je AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa Kidriča  26a, Slovenski Javornik. Ukvarjajo se z 
gotovinskim odkupom vozil, prodajo in prepisi, vse uredite na enem mestu. Nudijo vam strokovno svetovanje glede 
nakupa ali prodaje vozila. Informacije tudi na www.avtosvetina.com in po telefonu 041 639 288. Poleg opisane dejav
nosti se ukvarjajo tudi s pranjem in čiščenjem osebnih vozi. Podarjajo tri enakovredne nagrade: pranje avtomobila.

Sestavil: Cveto Erman
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Dogodki od 3. do 24. februarja
Petek, 3. februar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Bralni klub
Na srečanju, ki ga bo vodila Monika Sušanj, se bomo pogovarjali o 
knjigi Leile Slimani

Dežela drugih.
Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

Sobota, 4. februar
Ogled modulne makete železnice na Jesenicah

Stavba Slovenskih železnic, Kurilniška 10 (3. nadstropje), od 14. do 18. 
ure

Vid Valič: STRAST, DOJENČEK IN ROMPOMPOM
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Nedelja, 5. februar
VAŠA NAŠA MATINEJA: DEKLICA V VLOGI DETEKTIVA, 
predstava za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Torek, 7. februar
Proslava v počastitev kulturnega praznika

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

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 8. februar
Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev 
priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19. uri

Četrtek, 9. februar
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Odprtje fotografske razstave z naslovom Švica. Razstavlja 
Branko Sitar, član FD Jesenice

Foto galerija Jesenice – avla Gledališča Toneta Čufarja, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 10. februar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Kulturna prireditev – "Kultura v svobodi - Svoboda v 
kulturi". 

Glasbo izvajata skupini Kabaret 5 in Rizična skupina iz Kranja. Priredbe 
Prešernovih pesmi bosta ob kitari pela Boštjan Soklič in Aleš Hvasti.
DPD Svoboda France Mencinger Javornik Koroška Bela, ob 19.30

Ponedeljek, 13. februar
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
Dom DU Jesenice, ob 17. uri

Torek, 14. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Koncert klasične glasbe
Banketna dvorana Kolpern, ob 18.30

PREMIERA Avtorski projekt P. Kogovšek, B. Smukavec, M. 
Valentar: TIČI, komedija, gledališki abonma in izven

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sreda, 15. februar
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Sredin kotiček za zdravje – Ustno zdravje in sistemske 
bolezni; predavanje ZVC Jesenice

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Avtorski projekt P. Kogovšek, B. Smukavec, M. Valentar: 
TIČI, komedija

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 16. februar
Merjenje maščob v krvi

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, od 9. do 13. ure

Ura pravljic
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Dr. Marko Mugerli: Parki, vrtovi in druge zelene površine v 
Občini Jesenice, muzejski večer MDJ

Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Camino – po francoski poti do konca sveta. Potopisno 
predavanje Zorana Furmana.

Knjižnica Hrušica, ob 19.00.

Petek, 17. februar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Sobota, 18. februar
Hruščanski karneval

Povorka Hrušica–Jesenice, ob 10. uri; prihod na Čufarjev trg,ob 12. uri; 
prihod povorke na Hrušico – Plac in zabava z ansamblom Arrow, ob 
16. uri

Pustovanje
Dom DU Jesenice, ob 18. uri

Nedelja, 19. februar
VAŠA NAŠA MATINEJA: PUSTNO RAJANJE V MASKAH

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 20. februar
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Predavanje ELEKTROJEKLARSTVO na Jesenicah
Dom DU Jesenice, ob 17. uri

Torek, 21. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 22. februar
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Pokop pusta – Pepelnica
Prireditveni prostor Hrušica "Na Placu", ob 17. uri

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 
ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo  
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 
051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja  
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 
pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  
ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Godler. Jure Godler. Pogovor bo vodila Monika Sušanj.
Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

ŠPAS TEATER, AVDICIJA, ekipa 1
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20. uri

Četrtek, 23. februar
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Lepo je biti bralec
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 18. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ura pravljic z grofico
Knjižnica Hrušica, ob 17. uri

Žrebanje nagrajencev knjižne uganke
Knjižnica Hrušica, ob 17.45

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 24. februar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Zdravstveno predavanje Jasne Harej: Obvladovanje bolečin 
gibalnega sistema

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

Berem s kužkom
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Rekreacijsko drsanje v Športni dvorani Podmežakla
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in šolskih počitnicah do predvidoma 
meseca marca, od 15. ure do 16.30, brezplačno za mlade do 19 let. 
Natančen urnik aktivnosti na povezavi: https://urniki.zsport-jesenice.
si/index.php?page=week&key=1

Aktivnosti Športnega centra Španov vrh

Smučanje na smučišču Španov vrh,
vsak dan med 28. 1. in 12. 2. 2023 od 9.00 do 15.00, informacije:  
031 744 828

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 18. uri: Joga za "GUŠT" z Nadico; prijave in info; 
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING – druženje 
ob kartanju, info: Žiga 040912618
Likovna šola JSKD, info: 04/586 67 40/031 674 946 in oi.jesenice@
jskd.si

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: Iz zasebnih zbirk 
V, muzejska razstava. Razstava bo na ogled do 17. marca 2023. Poči-
tniški odpiralni čas: www.gmj.si

KOLPERN
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Razstava izbranih 
fotografij iz regijskih tematskih delavnic 2022, gostujoča fotografska 
razstava JSKD in FDJ
Razstava bo na ogled do 5. marca 2023.

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
ZIMSKA IDILA – mladinska pobuda

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času od 13. ure do 19. ure. Od 
13. ure 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, dru-
žabne igre;
vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre.
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevne-
ga centra.
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Težko bi nekdo pred leti pra-
vilno napovedal, kakšen raz-
mah bo doseglo osvajanje 
1334 metrov visokega Špano-
vega vrha nad Jesenicami. 
Pri Zavodu za šport Jesenice 
so najprej leta 2010 začeli 
izvedbo januarskih nočnih 
pohodov ob polni luni, leta 
2014 pa še akcijo Osvajalec 
Španovega vrha. Navdušenci 
gorskih vzponov so vrh vzeli 
kar za svojega, kar zgovorno 
potrjujejo statistični podatki, 
ki jih skrbno vodijo pri Za-
vodu za šport. Letošnji nočni 
pohod, 13. po vrsti, je minil 
brez posebnosti z več kot se-
demdesetimi udeleženci. Bil 
je le napol zimski, saj je bilo 
v spodnjem delu vzpona več 
blata kot snega. Kot je že v 
navadi, je bil na vrhu slav-
nostni zaključek s podeljeva-
njem priznanj za 60, 40, in 
20 vzponov v akciji Osvaja-
lec Španovega vrha.
Največ, 371, jih je imel Leo-
pold Bizalj, Uroš Tkalec jih 
je nanizal 365 in Dajana 
Gašperin 263. Več kot sto 
vzponov so imeli še: 211 Jan-

ko Meglič, 187 Vlasta Mar-
tinčič, 170 Ksenija Brajič, 
140 Martin Baš, 121 Gorazd 
Kliček, 107 Mojca Juntes, 
102 Aljoša Markež in 101 
Domen Justin. Priznanja je 
prejelo 73 udeležencev. Le-
tošnjega zmagovalca je Špa-
nov vrh prevzel pred štirimi 
leti in doslej je opravil 1064 
vzponov. »Naključno sem 
prišel na Španov vrh, niti 

nisem vedel za akcijo. Ta-
koj mi je bila všeč in sem 
začel šteti vzpone. Pot mi je 
všeč in jo brez težav prema-
gujem. Čas je treba razpo-
rediti, in če kdaj ne morem, 
mi nekaj manjka, sem kar 
nervozen. Španov vrh nudi 
res čudovite razglede in 
vsem, ki še niso udeleženci, 
svetujem, da se nam prid-
ružijo,« je ob podelitvi pri-

znanja povedal Leopold Bi-
zalj. Udeleženci so z 
Jesenic, okoliških krajev in 
tudi od drugod. Vsega spo-
štovanja je vredno število 
vzponov dveh najbolj odda-
ljenih udeležencev, Julke in 
Tilna Dacarja iz Ljubljane, 
ki sta lani opravila 94 vzpo-
nov. Že desetletja obisko-
valca Španovega vrha sta 
nad akcijo zelo navdušena.

Janko Rabič

Leopold Bizalj (na sliki desno) je nanizal 371 vzponov, Uroš Tkalec pa 365. / Foto: Janko Rabič

jeseniške novice

Največ vzponov na Španov vrh, 371, je lani nanizal Leopold Bizalj, Uroš Tkalec jih je opravil 365, 
Dajana Gašperin pa 263.

Junaki Španovega vrha

Enaindvajsetega februarja se v Planici začenja svetovno pr-
venstvo v nordijskem smučanju FIS Planica 2023, ki bo eden 
najbolj vznemirljivih športnih dogodkov, kadarkoli organizi-
ranih v Sloveniji in na Gorenjskem. Za odličja v smučarskih 
skokih, teku na smučeh in nordijski kombinaciji se bodo me-
rili tekmovalci z vsega sveta pred več kot 500 milijoni televi-
zijskih gledalcev po vsem svetu. V sklopu promocije tega 
velikega dogodka bodo v soboto, 4. februarja, med 10. in 15. 
uro na Bledu pripravili dogodek Planica na Bledu. Otroci se 
bodo na Blejski promenadi lahko preskusili v skokih na mon-
tažni otroški skakalnici Mini Planica, prisotna bo uradna ma-
skota svetovnega prvenstva Vita, poskrbeli bodo za pravo 
planiško vzdušje s svetovno priznanim planiškim animator-
jem Bojanom Makovcem, obetajo se brezplačni prigrizki pla-
niških sponzorjev, simpatične nagrade za otroke ...

Pred svetovnim prvenstvom v Planici
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Prihaja veliki hruščanski 
pustni karneval

Na Hrušici so letos spet 
trdno odločeni, da nadalju-
jejo ohranjanje nekdanjega 
velikega slovesa dobro orga-
niziranih pustnih priredi-
tev, ki so bile desetletja zna-
ne daleč naokoli. Pri 
Kulturno športnem društvu 

Hrušica so ob vstopu v novo 
leto pošteno zavihali rokave, 
udejanjajo nove domislice, 
izdelujejo maske in priprav-
ljajo vse drugo, kar sodi k 
pustnim norčijam. Osre-
dnja prireditev bo na pustno 
soboto, 18. februarja. To ne 
bo le povorka, temveč pravi 
karnevalski sprevod z več 
kot tristo sodelujočimi, ki se 
bo vil s Hrušice na Jesenice 
in nazaj.

Glavni motiv pustnega doga-
janja bo tokrat cirkus, vse se 
bo vrtelo okoli tega, kar je 
povezano z njim. Naj si bo 
to družinski, politični ali pa 
kar tisti pravi.

Povorka s tridesetimi 
vozovi
Povorka s tridesetimi vozovi v 
dolžini več kot dvesto metrov 
bo ob 10. uri krenila s Hruši-
ce, šla po cesti skozi Kopav-
nik in naprej po državni cesti 
do Slaščičarne Metuljček, 
kjer bo zavila na Cesto Cirila 
Tavčarja. Pot bo nadaljevala 
do Čufarjevega trga, kjer se 
bo ob 12.10 ustavila v dobro 
uro trajajočem zabavnem 
programu. Aktualni župan 
bo ključe vodenja občine do 
pustnega torka predal pust-
nim funkcionarjem. V tem 
času bodo rešili vse proble-
me, ki pestijo občane.
Med potjo bo več krajših po-
stankov, med drugim bo po-
seben pozdrav namenjen sta-
novalcem Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja. Povor-
ka se bo vračala po glavni ces-
ti skozi mesto do Plavža, po 
cesti Staneta Bokala in naprej 
čez Kopavnik na Hrušico, 
kjer se bo ob 16. uri v šotoru 

začelo veliko pustno rajanje 
z zabavnim programom ob 
zvokih ansambla Arrow. Po-
leg številnih domačinov 
bodo v povorki sodelovali 

pustni navdušenci iz drugih 
krajev občine Jesenice in iz 
sosednje občine Kranjska 
Gora. V povorko se bodo 
lahko vključili vsi, ki bodo 
imeli maske, posebej dobro-
došle bodo izvirne.

Občasne popolne zapore 
ceste
Ker gre za velik logistični za-
logaj, organizatorji vse pose-
bej prosijo, da se držijo reda 
in navodil za gibanje po ce-
stah. V času povorke bodo 
na posameznih odsekih tra-
se popolne zapore državne 
in občinskih cest.

Pokop pusta na Placu
Pustno praznovanje bodo na 
Hrušici zaokrožili na pepel-
nično sredo ob 17. uri s po-
kopom Pusta na Placu.

Osrednja prireditev bo na pustno soboto, 18. februarja. To ne bo le 
povorka, temveč pravi karnevalski sprevod s Hrušice na Jesenice in nazaj z 
več kot tristo sodelujočimi.

Janko Rabič

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je pred velikim in 
pomembnim jubilejem. Prihodnje leto bo minilo 150 let od 
začetka delovanja jeseniških godb. Prvi začetki segajo v leto 
1874, do bohinjskih fužinarjev, ko je Nikolaj Bernard ustanovil 
prvo kovaško godbo. Vsa izjemna doba delovanja godb v raz-
ličnih zasedbah se je potem preselila na Jesenice. Od leta 
1997 tradicijo nadaljuje in stalno skrbi za kvalitetno rast Pihal-
ni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Nepogrešljiv je skorajda 
na vseh pomembnih dogodkih v občinah Jesenice in Kranjska 
Gora ter tudi širše. Priprave vodi in usklajuje odbor, ki deluje 
pod vodstvom župana Občine Jesenice mag. Petra Bohinca. 
Na januarski seji so imenovali več delovnih skupin, ki bodo 
skrbele za priprave in izvedbo praznovanja, ki bo potekalo od 
letošnjega novoletnega koncerta do naslednjega leta 2024. 
Osrednji praznični dogodki bodo maja 2024 s slavnostnim 
koncertom orkestra, parado več orkestrov skozi mesto Jese-
nice in igranjem Golice godbenikov iz več slovenskih orke-
strov pri Koči na Golici. Vrstili se bodo najrazličnejši drugi 
dogodki, koncerti in razstave. V praznovanje bodo vključene 
vse kulturne in glasbene ustanove, šole in kulturna društva.

Godbeniki pred velikim jubilejem

Kratke novice

Aktualni župan bo 
ključe vodenja občine 
do pustnega torka 
predal pustnim 
funkcionarjem. V tem 
času bodo rešili vse 
probleme, ki pestijo 
občane.

Glavni motiv pustnega 
dogajanja bo tokrat 
cirkus.


