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Rovtarski 
fantje vlekli 
ploh
Ker se od božiča do 
pusta v vasi ni omožilo 
nobeno dekle, so 
domači fantje na pustni 
torek vlekli ploh.
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Hruščanska 
pustna 
povorka
Največja pustna 
prireditev letos na 
Gorenjskem je bilo 
Hruščansko pustovanje 
s povorko.
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OBČINSKE NOVICE

V občini je premalo 
neprofitnih stanovanj 
Kot ugotavljajo na Občini 
Jesenice, povpraševanje po 
neprofitnih stanovanjih 
močno presega ponudbo, 
spreminja pa se tudi struk-
tura prosilcev.
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OBČINSKE NOVICE

Minister na ogledu 
gradnje druge cevi
Minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec si je ogledal 
potek gradnje vzhodne cevi 
predora Karavanke in z za-
dovoljstvom ocenil, da dela 
potekajo odlično.
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ZANIMIVOSTI

Jeseničanka se je 
poročila na prvi pogled
Monja Bolte z Jesenic je sode-
lovala v slovenski različici av-
stralskega televizijskega eks-
perimenta Poroka na prvi po-
gled, v katerem je ženina pr-
vič videla šele pred oltarjem. 
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ZANIMIVOSTI

Dovolj si ...
"ne, resno; dovolj si ... edi-
no, kar šteje + je zares po-
membno, je namreč to, da 
smo dovolj samim sebi. 
pika. vse ostalo pride; ob 
svojem času sicer, a (vedno) 
pride." 

stran 14

Spoštovani občani in občanke občine Jesenice,

ob 20. marcu, prazniku Občine Jesenice,  
vam iskreno voščim.

Vljudno vas vabim na osrednjo občinsko slovesnost,  
ki bo potekala v nedeljo, 20. marca 2022, ob 19.30  

v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. 

Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim občinskim 
nagrajencem – naziv častnega občana občine Jesenice bo  
prejel Janez Pavel Komel, plaketo župana lutkovna skupina  
Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Ko-
roška Bela, priznanji za uspehe v času šolanja pa Ema  
Pšeničnik in Ema Ahačič. Prisrčno vabljeni.

Župan
Blaž Račič

 V skladu z določili 45. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 76. člena 
Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015)

SKLICUJEM
zbor občanov občine Jesenice,

ki bo v ponedeljek, 14. marca 2022, ob 17. uri
v dvorani Kina Železar, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Predlog dnevnega reda:

1.   Informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih v zvezi 
s povišanjem cen daljinskega ogrevanja ter obravnava  
pobude Civilne iniciative Za Jesenice in boljši jutri

Blaž Račič
ŽUPAN

Zaradi vodenja evidence prisotnosti se udeležencem priporo-
ča, da na zbor občanov pridejo vsaj pol ure pred začetkom in 
imajo s seboj veljaven osebni dokument.
Prireditev se bo zvočno in slikovno snemala, z namenom in-
formiranja javnosti je predviden neposreden video prenos na 
spletni in Facebook strani Občine Jesenice. Na zbor občanov 
bodo vabljeni tudi mediji.
Zaradi zagotavljanja možnosti razprave vsem udeležencem 
bo razprava posameznega razpravljavca omejena na največ 5 
minut.
Za udeležbo na zboru občanov je v skladu z veljavnim držav-
nim odlokom obvezna uporaba zaščitne maske.

Določilo 74. člena statuta Občine Jesenice določa:

Odločitve, predloge, stališča in pobude zbora občanov so ob-
činski organi, v katerih pristojnost zadeva sodi, dolžni obrav-
navati in pri izvajanju nalog upoštevati. Kolikor pristojni ob-
činski organ meni, da pobud, predlogov in stališč, sprejetih na 
zboru občanov, ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na 
primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti 
in utemeljiti.

Zahteve civilne iniciative in pojasnila nanje smo objavili v prej-
šnji številki Jeseniških novic, objavljena pa so tudi na spletni 
strani Občine Jesenice.
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Urša Peternel

Dvajsetega marca praznuje 
občinski praznik Občina Je
senice. Po dveh letih, ko 
osrednje slovesnosti zaradi 
epidemije niso mogli orga
nizirati v živo, bo letos ta 
ponovno potekala v dvorani 
jeseniškega gledališča, na 
praznično nedeljo se bo za
čela ob 19.30. Na njej bo žu
pan Blaž Račič najvišje ob
činsko priznanje, naziv čas
tni občan, podelil Janezu 
Pavlu Komelu, plaketo žu
pana bo prejela lutkovna 
skupina Ringo raja pri DPD 
Svoboda France Mencinger 
Javornik  Koroška Bela, pri
znanji za uspehe v času šo
lanja pa Ema Pšeničnik in 
Ema Ahačič.

V sklopu praznovanja bo le
tos ponovno potekal tudi tra
dicionalni Jožefov sejem, in 
sicer od 18. do vključno 20. 
marca na pokritem priredi
tvenem prostoru na Stari 
Savi. Sejem bo odprt vse dni 

od 7. do 19. ure, organizator 
je Zavod za šport Jesenice.
V soboto, 19. marca, bo s 
startom na Stari Savi pote
kal tudi 14. Pomladni tek, 
organizator teka je Zavod za 
šport Jesenice. Ob 10. uri se 
bo začelo skupno ogrevanje 
s Chorchypom pred tekom 
za otroke, sledil bo rekrea
tivni tek za mlade in stare 

Teci svoj krog, ob 11. uri pa 
bo start 14. Pomladnega 
teka na deset kilometrov. 
Občina Jesenice vsako leto ob 
občinskem prazniku skupaj 
z Gornjesavskim muzejem 
Jesenice, Mladinskim cen
trom Jesenice in Gledališčem 
Toneta Čufarja Jesenice pri
pravi tudi kviz o poznavanju 
mesta Jesenice. Tako kot lani 

poteka na spletu, na njem pa 
lahko sodelujejo vsi, ki jih za
nima pestra zgodovina Jese
nic. Letošnja tema kviza je 
Voda in vodni pogoni.
Občinska knjižnica Jesenice 
pa pripravlja razstavo in 
predstavitev eknjige Naše 
Jesenice, ki bo v torek, 15. 
marca, ob 19. uri v avli Ob
činske knjižnice Jesenice. 

Dvajsetega marca 
praznujejo Jesenice
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo znova potekala v živo, v dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice. Najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan, bo prejel Janez Pavel Komel. 

Jesenice praznujejo 20. marca, na dan, ko so leta 1929 pridobile mestne pravice. 
Letos bosta potekala 
tudi Jožefov sejem in 
Pomladni tek.
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Prihodnjo nedeljo, 20. mar-
ca, bo Občina Jesenice praz-
novala občinski praznik. V 
zadnjih dveh letih občinske-
ga praznika nismo prazno-
vali tako, kot smo bili vedno 
vajeni, torej s prazničnim 
programom in podelitvijo 
občinskih priznanj v Gleda-
lišču Toneta Čufarja. Na 
naše zadovoljstvo so se 
ukrepi zaradi covida-19 v 
zadnjih dneh sprostili, zato 
bomo občinski praznik zaz-
namovali tako, kot osrednje-
mu prazniku lokalne skup-
nosti pritiče, slovesno in 
slavnostno.
Zaradi znanih omejitev smo 
praznik v zadnjih dveh letih 
zaznamovali le z video pos-
netkom priložnostne prire-
ditve, na kateri smo (pred 
kamerami) podelili občin-
ska priznanja. Drugače žal 
nismo mogli storiti. A ne 
glede na vse smo naredili 
tako, kot smo v danem tre-
nutku lahko. Življenje se 
zaradi covida-19 ne sme 
ustaviti, sem pogosto pou-
darjal, morali smo se le pri-
lagoditi danostim. In smo se 
prilagodili.

Potrpežljivost je božja mast, 
pravi znani rek. Zdaj je naša 
potrpežljivost, ki je bila dve 
leti na temeljiti preizkušnji, 
nagrajena z odpravo omeji-
tev. Naša želja je, da se je 
nevarna bolezen izpela in bo 
odprava omejitev trajna, ne 
le začasna, življenje pa se bo 
počasi vrnilo v čim običaj-
nejši okvir.
Praznik je priložnost, da se 
ozremo nazaj in razmislimo 
o nalogah za naprej. Na pod-
ročju infrastrukture smo 
naredili nekaj pomembnih 
korakov naprej, pri čemer je 
sodelovala država: zgrajena 
sta bila dva nova mostova, 
eden čez Savo na Hrušici v 
okviru gradnje druge cevi 
predora Karavanke, drugi pri 
Gimnaziji v okviru prenove 
gorenjske železniške proge. 
V okviru prenove železniške 
proge je bil na Slovenskem 
Javorniku zgrajen nov želez-
niški most, cestni podvoz pa 
bo v sodelovanju države, 
podjetja SIJ Acroni in Obči-
ne Jesenice predvidoma 
dograjen letos, ko bo na novo 
cesto preusmerjen tudi težki 
tovorni promet.
Z evropskimi sredstvi smo 
zaključili drugo fazo ureja-
nja poslovne cone (vzhodno 
od občinske stavbe) in omo-
gočili prihod novih podjetij 
na območje, ki je bilo dolga 
leta neizkoriščeno. Ta bodo 
že letos območju opuščenih 
železarskih zemljišč dala 
nove vsebine in – kar je 

pomembno za celotno lokal-
no skupnost – ustvarila nova 
delovna mesta. 
Z evropskimi sredstvi smo 
prenovili tudi odsek ceste 
pri Dinosu.
Komunalna oprema se gradi 
na območju krajevne skup-
nosti Sava ter na Lipcah, oba 
projekta je treba letos še 
dokončati in na ta način dvi-
gniti raven komunalne oskr-
be. Zaključena je bila ener-
getska sanacija največjega 
vrtca v občini, Vrtca Angelce 
Ocepek na Plavžu. Za več 
kot milijon evrov vredno 
investicijo smo pridobili pri-
bližno tretjino državnih 
sredstev.
Seveda naše razvojne ambi-
cije niso vezane le ne vlaga-
nja v komunalno in cestno 
infrastrukturo. V zadnjih 
dveh letih je bila zaradi covi-
dnih ukrepov načeta tudi 
socialna, torej družbena 
infrastruktura. Ljudje so se 
manj družili in tudi številna 
društva, ki so povezovala lju-
di s podobnimi interesi, so 
bila aktivna manj kot običaj-
no. Aktivnostim društev 
smo se prilagodili tudi z 
našimi ukrepi in ob sprošča-
nju ukrepov si želimo, da bi 
se ljudje vrnili k dejavnos-
tim društev, na kulturne pri-
reditve in športna tekmova-
nja, k humanitarnim dejav-
nostim in podobno.
Čeprav je na prvi pogled gra-
dnja komunalne, cestne in 
podobne infrastrukture 
pomembna in zelo zahtevna, 
pa je v primerjavi s tem grad-
nja družbene, socialne infra-
strukture nemara še celo 
težja naloga. Dolgoročna 
gradnja družbenih odnosov 
(in s tem družbe) vključuje 
vzpostavljanje stikov med 
ljudmi in organizacijami, 
nadgradnja (družbenih) 
odnosov pa pomeni vzposta-
vljanje zaupanja v skupnosti.
V prihodnjih postcovidnih 
časih nas čakajo številne 
zahtevne naloge: zavedamo 
se pomena vlaganj v fizično 
infrastrukturo, vendar bodo 
nujna tudi vlaganja v druž-
beno infrastrukturo, v ljudi 
in skupnosti. 
Če komunalno infrastruktu-
ro praviloma gradijo gradbe-
ni delavci, družbo gradimo 
ljudje, torej vsi člani skup-
nosti. 
In tega ob prazniku želim 
vsem nam: razumevanja, da 
skupnost lahko gradimo le 
skupaj – vsi skupaj.

Želja ob občinskem 
prazniku

Župan Blaž Račič

Urša Peternel

Občinski svet je začel posto-
pek sprejemanja novega sta-
novanjskega programa obči-
ne za obdobje do leta 2027. 
V ta namen so v občinski 
upravi pripravili podrobno 
analizo stanja na stanovanj-
skem področju v jeseniški 
občini. 

Stanovanja so večinoma 
starejša
Občina Jesenice je lastnica 
253 neprofitnih stanovanj, 
večina je starejša od štiride-
set let, zgrajena so bila med 
letoma 1960 in 1980. Nekaj 
stanovanj je še starejših, 
osem je takšnih, ki so bila 

zgrajena pred letom 1900. 
Največ stanovanj je dvosob-
nih, sicer pa od garsonjer do 
štirisobnih stanovanj. Kot 
ugotavljajo na Občini Jeseni-
ce, povpraševanje po stano-
vanjih močno presega ponu-
dbo, opažajo pa tudi, da se 
spreminja struktura prosil-
cev, saj je med njimi vse več 
samskih oseb, mater samo-
hranilk, materialno ogrože-
nih družin ... Neprofitna sta-
novanja oddajajo v najem na 
osnovi javnega razpisa, kjer 
imajo prednost družine z 
več otroki, družine z manj-
šim številom zaposlenih, 
mlade družine in invalidi. 
Na razpisu iz leta 2018 je 
bilo 147 upravičencev, a do 
konca lanskega leta je stano-
vanje prejelo le trideset 

upravičencev, drugi pa nanj 
še čakajo. Ob tem Občina 
Jesenice skrbi tudi za vzdr-
ževanje stanovanj, od leta 
2013 do leta 2021 so za inve-
sticijsko vzdrževanje in izbo-
ljšave stanovanj namenili 1,3 
milijona evrov. Zadnja nova 
neprofitna stanovanja so v 
občini pridobili leta 2008, 
ko je bil zgrajen večstano-
vanjski objekt Hrušica 56, v 
njem pa je dvanajst neprofit-
nih stanovanj. Občina obča-
nom pomaga tudi s subven-
cioniranjem najemnin, lani 
je za to namenila nekaj več 
kot 290 tisoč evrov. Kljub 
temu pa nekateri najemniki 
ne plačujejo najemnine (in 
obratovalnih stroškov), od 

leta 2013 do leta 2021 je bilo 
izvršenih šest deložacij, kar 
pa je čisto skrajni ukrep. Z 
najemninami se sicer v 
občinski proračun letno 
nateče štiristo tisoč evrov.

TVD Partizan, Straža ...
V prihodnje se na Jesenicah 
obeta gradnja novih nepro-
fitnih stanovanj na območju 
TVD Partizan, kjer bo Sta-
novanjski sklad RS prihod-
nje leto začel graditi dva več-
stanovanjska objekta s 46 
javnimi najemnimi stanova-
nji. Sklad je tudi lastnik 
zemljišč na območju Straže, 
po načrtih naj bi prihodnje 
leto začeli sprejemati OPPN 
Straža, ki bo omogočil grad-
njo najmanj dveh večstano-
vanjskih objektov. Po veljav-

nih prostorskih dokumentih 
je gradnja stanovanjsko-po-
slovnega objekta dopustna 
tudi na območju Hrenovce, 
ob prečni povezavi na zaho-
dni strani. Na še enem 
območju Jesenic, to je Pod 
krajam, je načrtovana grad-
nja dveh večstanovanjskih 
objektov z največ 25 stano-
vanji in petih objektov z do 
šestimi stanovanji. Predvi-
dena pa je tudi ureditev šti-
rih stanovanj v objektu Hru-
šica 55a.
V prihodnje naj bi sicer gra-
dili na praznih, neizkorišče-
nih lokacijah, tudi degradira-
nih območjih, naselja naj bi 
se širila navznoter, čim več 
stanovanj pa naj bi bilo dos-
topnih z javnim prevozom.

Nizkocenovne hiše za 
mlade družine
Ob tem pa je bilo na odborih 
in na sami seji občinskega 
sveta slišati nekaj zanimivih 
predlogov. Eden takšnih je 
bil, denimo, da bi po zgledu 
Ajdovščine in Raven na 
Koroškem občina lahko 
uporabila nove načine za 
reševanje stanovanjskega 
problema za mlade družine. 

Omenjeni občini sta nam-
reč namenili komunalno 
urejen prostor za gradnjo 
nizkocenovnih manjših sta-
novanjskih hiš za mlade 
družine. Na Jesenicah bi se 
tak projekt lahko izvedel na 
Hrušici, na območju naselja 
Belo polje. Zanimiv je bil 
tudi predlog, po katerem bi 
občanom ponudili možnost 
zamenjave stanovanj, veliko 
starejših ljudi namreč živi 
samih v velikih stanovanjih, 
po drugi strani pa so mlade 
družine v majhnih stanova-
njih. Po predlogu naj bi to 
spodbudili tako, da bi stroš-
ke selitve prevzela občina. 
Obenem naj bi skušali spod-
buditi lastnike praznih sta-
novanj, naj jih dajo na trg.
Župan Blaž Račič je ob tem 
poudaril, da je prostora za 
gradnjo oziroma stavbnih 
zemljišč v občini zelo malo. 
Poleg tega je investicijski 
potencial Občine Jesenice 
šibek, je opozoril. 
Do vseh predlogov se bodo 
opredelile strokovne službe 
občinske uprave, stanovanj-
ski program pa naj bi dokon-
čno potrdili na eni od pri-
hodnjih sej.

V občini je premalo 
neprofitnih stanovanj 
Kot ugotavljajo na Občini Jesenice, povpraševanje po stanovanjih močno presega ponudbo, opažajo 
pa tudi, da se spreminja struktura prosilcev, saj je med njimi vse več samskih oseb, mater 
samohranilk, materialno ogroženih družin.

Prostora za gradnjo oziroma stavbnih zemljišč je v občini 
zelo malo. / Foto: Nik Bertoncelj

Kot je dejal župan Blaž Račič, je po uradnih 
podatkih statističnega urada na Jesenicah okoli 
osem tisoč stanovanj, od katerih jih je tisoč 
praznih. Nepremičninski posredniki pa 
ocenjujejo, da je večji del teh stanovanj zaseden 
oziroma v rabi, je dodal.

Urša Peternel

Na Jesenicah so junija 2020 
začeli izvajati brezplačne 
prevoze za starejše, ki jih v 
okviru projekta Prostofer in 
pod okriljem zavoda Zlata 
mreža izvajajo prostovoljni 
vozniki, t. i. prostoferji. Pro-
jekt je namenjen starejšim 
občanom, ki nimajo svojega 
prevoza ali imajo slabe pove-
zave z javnim prevozom. 

"Prostovoljni vozniki so 
dokazali, da smo skupaj 
močnejši, da gradimo moč-
nejšo skupnost, predvsem 
pa zavedanje starejših obča-
nov, da ne ostajajo sami," so 
povedali na Občini Jesenice. 
Avto, s katerim opravljajo 
brezplačne prevoze, zagotav-
lja Občina Jesenice, prosto-
ferji pa svoje delo opravljajo 
prostovoljno in zanj, razen 
priložnostnih daril in ugod-

nosti, ki jim jih lahko omo-
goči Občina Jesenice, ne pre-
jemajo plačila. "Število pre-
vozov narašča in veseli nas, 
da tudi na ta način lahko 
pomagamo številnim obča-
nom. Vendar pa to ne bi bilo 
možno brez naših prostofer-
jev, ki smo jim za sodelova-
nje zelo hvaležni in si zaslu-
žijo javno pohvalo," pravijo 
na občini. Ob tem pa ugotav-
ljajo, da jim, če želijo organi-

zirati vse potrebne prevoze, 
prostoferjev primanjkuje, 
zato vabijo nove prostovolj-
ne voznike, ki bi lahko nekaj 
svojega časa namenili oprav-
ljanju prostovoljnih prevo-
zov. Vse, ki bi se želeli prid-
ružiti prostoferjem, tako 
vabijo, da prijavo pošljejo na 
elektronski naslov sandra.
potocnik@jesenice.si ali 
pokličejo na telefonsko šte-
vilko 04 5869 278.

Iščejo nove prostoferje
Občina Jesenice vabi nove prostovoljne voznike, ki bi lahko nekaj svojega prostega časa namenili 
opravljanju prostovoljnih prevozov. 

Ob prazniku vsem 
nam želim 
razumevanja, da 
skupnost lahko 
gradimo le skupaj – 
vsi skupaj.
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar
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Urša Peternel

Dela pri gradnji druge cevi 
predora Karavanke dobro 
napredujejo, do sredine 
prejšnjega tedna so delavci 
izvajalca Cengiz izvrtali že 
1755 metrov globoko, kar je 
več kot polovica slovenskega 
dela cevi. Na naši strani se je 
gradnja – z zamudo zaradi 
zapletov z izbiro izvajalca 
del – začela predlani avgu-
sta, preboj pa je predviden 
septembra prihodnje leto. 
Avstrijci so svoj del vzhodne 
cevi izkopali septembra lani. 
Promet po vzhodni cevi naj 
bi stekel leta 2025.
Potek gradnje sta si prejšnji 
teden ogledala minister za 
infrastrukturo Jernej Vrto-
vec in predsednik uprave 
Darsa Valentin Hajdinjak. 
Minister je z zadovoljstvom 
ocenil, da dela potekajo 
odlično in da bodo časovne 
roke dosegli oziroma po na-
povedi izvajalca morda celo 
prehiteli. Delo poteka 24 ur 
na dan, skupaj pa je na 
gradbišču, v predoru in zu-
naj približno sto turških de-
lavcev. "Res opravljajo veli-
ko delo, na katero smo po-
nosni," je dejal minister 
Vrtovec.

Predsednik uprave Darsa 
Hajdinjak je povedal, da je 
hitrost napredovanja del 
odvisna zlasti od sestave ka-
mnin, večjih delovnih ne-
sreč pa doslej k sreči ni 
bilo. 
Vodja projekta gradnje pri 
Darsu Karel Močilnikar je 
pojasnil, da se v delu, kjer 
vrtajo trenutno, srečujejo s 

povečanimi hribinskimi 
pritiski in prisotnostjo me-
tana, večjih vdorov vode pa 
doslej ni bilo. Zaradi rela-
tivno sušne zime vode ni 
veliko, bistveno večje koli-
čine pa pričakujejo na oko-
li treh kilometrih, kjer so 
imeli težave z vdorom vode 
že ob gradnji prve predor-
ske cevi. Za izvajanje izko-

pa ob dotoku vode so po-
trebni dodatni previdno-
stni ukrepi, vrtanje in dre-
naža.
Kot so še napovedali, bo po 
preboju cevi jeseni priho-
dnje leto sledila finalizacija 
predora in vgradnja elektro-
strojne opreme ter njeno 
testiranje. Promet naj bi po 
tej cevi stekel maja 2025.

Minister na ogledu 
gradnje druge cevi
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je ogledal potek gradnje vzhodne cevi predora Karavanke 
in z zadovoljstvom ocenil, da dela potekajo odlično. Izkopana je že več kot polovica našega dela, do 
preboja z avstrijsko stranjo naj bi prišlo septembra prihodnje leto.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (v sredini) je izrazil zadovoljstvo s potekom del 
v predoru.

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 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 povezavi z Odločbo o 
razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je 
Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vre-
dnotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju 
z Ustavo, številka: U-I-313/13-86, ki jo je izdalo Ustavno sodišče Repu-
blike 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 2022

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazida-
nega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, 
bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom 
zemljiških parcel, ki so zavezanci za plačilo zazidanega in nezazidane-
ga stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice. 

Povpraševanje za vpogled v podatke bo potekalo po elektronski pošti 
na naslovu obcina.jesenice@jesenice.si z naslovom »NUSZ«, po nava-
dni pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
s pripisom »NUSZ«, in na telefonski številki 045 869 221,

in sicer od 14. marca 2022 do vključno 18. marca 2022.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega ali 
nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, mora v enem 
mesecu od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov ali pre-
dlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnih organih, ki vodijo evi-
denco nepremičnin, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepre-
mičnin.

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove 
podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur. list. RS, št. 
46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave po-
sredovati registracijske podatke najkasneje v 15 dneh po nastanku 
obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge 
spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino zazi-
danega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino ter komunal-
no opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Številka: 422-3/2022 Blaž Račič l.r.
Datum: 4. 3. 2022 ŽUPANSvetovni dan 

vode 2022 - 
“Narediti  
                    vidno”

V JEKO, d.o.o. bomo še naprej izvajali nadzor, 
kontrolo in vzdrževanje na vodovodnem sistemu in 
tako zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Pridružite se nam v skrbi za čisto pitno vodo: 
www.jeko.si/vodni-vir-pericnik

Podzemna voda je nevidna, vendar 
ima močan vpliv na naše življenje.

nevidno
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Urša Peternel

Zbornica kmetijskih in živil-
skih podjetij pri GZS je na 
letošnjem senzoričnem oce-
njevanju pekovskih izdel-
kov, slaščic in testenin kar 
šestim izdelkom podjetja 
Conditus podelila zlato odli-
čje. Najvišje priznanje zbor-

nice so prejele Blejska krem-
šnita iz sveže kuhane jajčne 
kreme, maslenega listnatega 
testa in sveže stepene sladke 
smetane; grmada – skrivno-
stna sladica tisočerih oku-
sov; jabolčni in višnjev zavi-
tek iz ročno izdelanega vle-
čenega testa s sveže nariba-

nimi slovenskimi jabolki in 
višnjevim nadevom z 80 
odstotki višenj; slano pecivo 
iz maslenega listnatega tes-
ta, posuto s semeni; Condi-
tusova šamrola iz ročno 
izdelanega maslenega list-
natega testa, polnjena z rah-
lo beljakovo peno.

"Gre za potrditev, da smo na 
pravi poti. To nam daje 
motivacijo za nadaljnje 
delo," so ob tem povedali v 
podjetju Conditus, ki ima 
slaščičarsko delavnico v gos-
tinskem objektu na platoju 
mejnega prehoda Karavan-
ke na Hrušici.

Conditusu šest zlatih 
odličij za izdelke
Podjetje Conditus, ki ima slaščičarsko delavnico na platoju Karavanke, je za šest sladkih izdelkov 
prejelo najvišje priznanje.

Ema Pogačar, lastnica in direktorica podjetja Conditus, z nagrajenimi izdelki

Urša Peternel

Občinski svetnik Marko Ple-
čnik je na seji občinskega 
sveta postavil vprašanje gle-
de načrtovanih obnov neka-
terih najbolj dotrajanih 
občinskih cest.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, obnova Ceste Toneta 
Tomšiča v sprejetem veljav-
nem planu gradnje in vzdr-
ževanja občinskih cest v 
2019–2022 ne sodi med pre-
dnostne naloge, hkrati pa 
zaradi pomanjkanja finanč-
nih sredstev tudi ni vključe-
na v sprejeti proračun obči-
ne Jesenice za leto 2022. 
Izvedena bo glede na spreje-
te prioritete obnov oziroma 
ko bo v proračunu Občine 
Jesenice zanjo možno zago-
toviti finančna sredstva. 
Obnova Delavske ulice in 
Ulice Viktorja Kejžarja spa-
da v projekt Ureditev pro-
metne infrastrukture KS 
Sava, ki pa v sprejetem ome-
njenem planu sodi v pred-
nostne naloge. Predvidena 
je fazna izvedba projekta, pri 
čemer se prva faza projekta, 
to je obnova dela Industrij-
ske ulice in Ulice Cankarje-
vega bataljona, že izvaja sku-
paj z gradnjo kanalizacije. 
Za drugo fazo, to je obnovo 
Ulice Viktorja Kejžarja, 
Delavske ulice, Ulice bratov 

Rupar, dela Industrijske ces-
te in dela Ulice Cankarjeve-
ga bataljona, je v izdelavi 
projektna dokumentacija, z 
njo pa je izvedba predvidena 
v treh etapah. Prva etapa 
predstavlja dokončanje 
Industrijske ulice do Ulice 
bratov Rupar, obnovo Ulice 
Viktorja Kejžarja med Indu-
strijsko ulico in Ulico bratov 
Rupar, Ulice bratov Rupar 
med Ulico Viktorja Kejžarja 
in Cesto bratov Stražišarjev. 

Druga etapa predstavlja 
obnovo Ulice Viktorja Kej-
žarja od križišča s Cesto 
železarjev do Ulice bratov 
Rupar (ob železnici) in 
Delavske ulice s križiščem z 
Ulico bratov Rupar, tretja 
etapa pa obnovo Ulice bra-
tov Rupar od Ceste železar-
jev do Ulice Viktorja Kejžar-
ja, dela Ulice Cankarjevega 
bataljona in dela Industrij-
ske ulice ter Ulice bratov 
Rupar. 

"V proračunu Občine Jese-
nice za leto 2022 smo zago-
tovili sredstva za obnovo 
kanalizacije in vodovoda na 
območju 2. etape (projek-
tantska ocena vrednosti zna-
ša 700.000 evrov) ter obno-
vo Delavske ulice (od kroži-
šča do TVD Partizan). Izved-
bo omenjenega zato načrtu-
jemo še letos, v prihodnjih 
letih pa nato še izvedbo 
ostalih etap," so še pojasnili 
v občinski upravi.

O obnovi občinskih cest

Obnova Delavske ulice in Ulice Viktorja Kejžarja v sprejetem planu obnove občinskih cest 
sodi med prednostne naloge. / Foto: Nik Bertoncelj

Ema Pogačar je 
povedala, da so kupili 
zemljišče v novi obrtni 
coni za knjigoveznico 
v Radovljici. Na 
sedanji lokaciji na 
mejnem prehodu 
Karavanke, kjer so 
sicer zelo zadovoljni, 
namreč nimajo 
možnosti širitve. A kot 
je poudarila, do 
morebitne selitve v 
nobenem primeru ne 
bo prišlo prej kot v 
nekaj letih. 
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Majda Malenšek je že leta 
2009 v Jeseniškem zborniku 
zapis o Pavletu Zidarju zak-
ljučila z: "Ne nazadnje tudi 
poimenovanja ulic in ustanov 
pomagajo ohranjati spomin na 
umetnike, ki so v svojih delih 
pozabi iztrgali čas in dogodke 
iz preteklosti nekega kraja." 
Le zakaj ne bi osnovna šola na 
Koroški Beli leta 2024, ob 
120-letnici delovanja, dobila 
imena po Pavletu Zidarju? 
O kulturno-ideološkem spre-
gledu Zidarja sem pisal v 
Gorenjskem glasu 20. 12. 
2020 in predlagal, da bi se ob 
90. obletnici Zidarjevega roj-
stva Čufarjev trg preimenoval 
v Trg Gimnazije Jesenice in 
postavil njegov spomenik. V 
okviru urejanja Čufarjevega 
trga (J. n. 15. 10. 2021), kjer je 
župan napovedal usklajevan-
je z arhitektom, Zidar ni 
omenjen. Mogoče je še čas, da 
se do stote obletnice umesti 
vsaj spomenik. 
Težko je oporekati, da se po 30 
letih demokracije posledice 
Zidarjevega kritičnega odnosa 
do takratne oblasti – ZK ne 
sledijo še dandanes. To misel 
mi sugerira Občinski podrobni 
prostorski načrt Partizan 24. 
9. 2020, v katerem je na objek-
tu Cesta železarjev 4 navedena 

Prejeli smo

Obletnica 
rojstva Pavleta 
Zidarja in stik  
z resnico

samo spominska plošča Socia-
listične delavske stranke Jugos-
lavije, komunistov, iz leta 
1970, ni pa navedena spomin-
ska plošča žrtvam eksplozije v 
meščanski šoli ob 1. obletnici 2. 
AVNOJ-a. Ploščo je ob uskla-
jevanju besedila z ZZB posta-
vila občina Jesenice leta 2006. 
To Zidarjevo sodelovanje z vse-
mi travmatičnimi posledicami 
se vrti okrog "Tisti, ki so nam 
dali eksploziv in nas poslali v 
akcijo ... niso ..." (Okupacija 
Javornika, 1984). Kljub kritič-
nemu odnosu jih ni nikoli 
neposredno imenoval. 
Upam, da je manko te plošče v 
načrtu samo lapsus in se tako 
lahko popravi.
V J. n. 12. 2. in 18. 12. 2021 sta 
informaciji, da bo občina pre-
dloga za postavitev spomenika 
častnima občanoma in spo-
minske plošče žrtvam zavez-
niškega bombardiranja v Spo-
minskem parku obravnavala s 
pristojnimi organi, slednjo 
tudi z ZZB. To je priložnost, 
da se vanj umestita tudi obe 
spominski plošči z objekta na 
Cesti železarjev 4. 
Mogoče se bo pa v bodoči 
"mestni dnevni sobi" (Župa-
nov kotiček 4. 2. 2022) le zna-
šel tudi Zidarjev kotiček, kjer 
bi z branjem (njegove) besede 
prišli do "umetniškega razode-
tja … Ko ga ustvarimo, smo v 
bistvu prišli v stik z resnico ..." 
(gl. Leto Pavleta Zidarja, KD 
Severin Šali, 2022).
Misel iz Zidarjeve Medžugor-
ske legende (1988): »Hudobni 
duh je slepota, da veste. Nemi 
duh je tudi hudi duh,« bo 
potem dobila tudi drug pomen. 

Franc Pintar, Bled

Vlada je na predlog ministra za zdravje Janeza Poklukarja v 
svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jese-
nice imenovala štiri nove predstavnike. To so: Brigita Tišler, 
Metka Lipič Baligač, Marjan Kristanc in Marta Smodiš (ki je 
bila v svetu zavoda že doslej). Poleg štirih predstavnikov 
ustanovitelja, torej države, so v svetu zavoda še predstavnik 
ZZZS, predstavnik Občine Jesenice in predstavnik delavcev. 
Tudi tu je prišlo do sprememb, predstavnica ZZZS je Alma 
Crnkić, predstavnica Občine Jesenice Irena Kolbl, predstav-
nik delavcev pa Refik Havzija. 

Novi člani sveta Splošne bolnišnice Jesenice

Potem ko je po dolgotrajnih zapletih in po več ponovljenih 
razpisih jeseniški občinski svet na decembrski seji vendarle 
imenoval Ireno Lačen Benedičič za nov petletni mandat, je 
pred dnevi direktorica podala odstopno izjavo. Tako bodo 
morali objaviti nov razpis za izbiro direktorja, muzej pa bo 
kot vršilec dolžnosti direktorja največ eno leto vodil Aljaž 
Pogačnik, ki je bil že doslej zaposlen v muzeju kot kustos. Z 
razrešitvijo Lačen Benedičičeve in imenovanjem Pogačnika 
so soglašali jeseniški občinski svetniki na dopisni seji, ki se 
je zaključila v ponedeljek.

Direktorica Gornejsavskega muzeja odstopila
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Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.
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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 – 8 / 2022 - 3
Datum: 21. 2. 2022

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju 
sredstev za otroške in mladinske projekte v ob-
čini 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 2022

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 projektne-
ga učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli 
iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da 
imajo nedokončano osnovno, poklicno ali sre-
dnjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja 
mladih je pomagati mladim pri pridobivanju 
izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspe-
šnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v iz-
brani poklicni karieri. 

III.  Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
–  solventnost in neblokiranost transakcijske-

ga računa vlagatelja na dan oddaje vloge, 
kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlo-
gi na javni razpis,

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

–  da vlagatelji pristojnemu občinskemu or-
ganu, določenemu s pogodbo, redno do-
stavljajo vsa zahtevana poročila, če na jav-
nem razpisu ne kandidirajo prvič,

–   da niso na drugih javnih razpisih oz. iz dru-
gih proračunskih postavk Občine Jesenice 
pridobili sredstev za isti projekt, kar vlaga-
telj jamči s podpisano izjavo v vlogi na jav-
ni razpis in 

–   da imajo izdelan vsebinski plan dela in fi-
nančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri 
so predvideni prihodki in odhodki za iz-
vedbo projekta tako, kot je zahtevano v 
prijavi na javni razpis. 

Ostali pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis za izvajanje projektnega učenja 
mladih se lahko prijavi vlagatelj, ki je registriran 
za izvajanje oz. opravljanje izobraževalne de-
javnosti, kar izkazuje z dokazilom o registraciji 
oz. drugimi listinami (statut ipd.), iz katerih je 
razvidno, da opravlja izobraževalno 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 zagotovljene materialne, kadrovske 

(izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo 
ali strokovno usposobljene za opravljanje 
projekta), prostorske pogoje in organizacij-
ske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti, 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 bivališče v občini Jesenice, kar doka-
zujejo iz priloženega seznama uporabni-
kov in

–   je prijava izdelana na predpisanem prijav-
nem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jezi-
ku 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 proraču-
na Občine Jesenice, so del razpisne doku-
mentacije.

V.  Višina razpisanih sredstev je 4.000 EUR.

VI. Sredstva proračuna občine se dodelijo 
po postopku, ki je določen z Odlokom o do-
deljevanju 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.).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2022.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po po-
šti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. 
jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine 
Jesenice (pritličje) najkasneje do petka, 25. 3. 
2022. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti 
ovojnici, na kateri mora biti navedeno nasle-
dnje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje 
projektnega učenja za mlajše odrasle v letu 
2022 – ne odpiraj – sklic 410 – 8 / 2022!". Na 
ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, nje-
gov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagate-
ljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lah-
ko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo 
vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali od-
dana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pri-
tličje) do 12.30.

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 kandidiranje na razpi-
sana sredstva.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainte-
resirani 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 / 58 69 212 ali po elek-
tronski pošti barbara.toman@jesenice.si).

XI. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo 29. 3. 2022 odpr-
la 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 obvešče-
ni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v 30 dneh po sprejeti odlo-
čitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na 
podlagi končnega predloga strokovne komisi-
je direktor občinske uprave oz. od njega poo-
blaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah z 
istega področja upravni akt, s katerimi odloči, 
kateri programi oziroma projekti se sprejmejo 
v sofinanciranje. Vlagatelj lahko zoper upravni 
akt vloži pritožbo v 15 (petnajst) dneh od vro-
čitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomoč-
nosti upravnega akta se sklene z izbranimi 
vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov. 

  ŽUPAN
  Blaž Račič

Urša Peternel

Prvega marca bi v dvorani 
Kina Železar moral potekati 
zbor občanov, ki ga je na 
zahtevo Civilne iniciative Za 
Jesenice in boljši jutri skli-
cal jeseniški župan Blaž Ra-
čič. A župan je zbolel, okužil 
se je s koronavirusom in je 

bil na bolniškem dopustu, 
zato so na Občini Jesenice 
zbor občanov prestavili. Ta 
bo potekal v ponedeljek, 14. 
marca, ob 17. uri v dvorani 
Kina Železar, so sporočili z 
Občine Jesenice. Ob tem pa 
so se nekateri člani civilne 
iniciative in občani prvega 
marca vseeno zbrali pred Ki-

nom Železar, saj se s presta-
vitvijo zbora občanov niso 
strinjali oziroma niso vedeli, 
da je prišlo do prestavitve. 
Pred vhodom, na katerem je 
bilo sicer nalepljeno obvesti-
lo o prestavitvi zbora, so po-
novili, kaj zahtevajo od obči-
ne in župana, po kakšne pol 
ure pa so se mirno razšli.

Zbor občanov bo 14. marca
Zbor občanov, ki bi moral potekati 1. marca, je bil zaradi županove bolezni 
prestavljen na ponedeljek, 14. marca.

Nekaj članov civilne iniciative in občanov se je prvega marca vseeno zbralo pred 
vhodom Kina Železar. / Foto: Nik Bertoncelj
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BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Janko Rabič

Sekcija Kreativnost Univerze 
za tretje življenjsko obdobje 
pri Ljudski univerzi Jesenice 
povsem upravičeno nosi tak-
šno ime. Že enajsto leto se 
dvakrat mesečno srečuje lju-
biteljska skupina (predvsem 
žensk, pogum pa sta zbrala 
tudi dva moška), ki po upo-
kojitvi čas namenjajo druga-
čnim izzivom, umetniške-
mu ustvarjanju, predvsem 
slikarstvu. Zbrali so se z vseh 
vetrov, predvsem z Jesenic in 
tudi iz širše okolice. Pod 
mentorskim vodstvom Mar-
jete Žohar ustvarjajo v različ-
nih tehnikah, izmenjujejo 
mnenja, skupni čas nameni-
jo za prijetna druženja. Na 
začetku so bile poteze s čopi-
čem na platno še nekoliko 
okorne, z leti so si nabrali vse 
več izkušenj, tako da je zdaj 
marsikatera slika že prava 
mala mojstrovina. Čeprav je 
bilo v obdobju koronavirusa 
skupinsko delo omejeno, jim 
to ni vzelo volje, ustvarjali so 

predvsem doma. Novonasta-
le slike so v marcu predstavi-
li na četrti skupinski razstavi 
v Likovnem salonu Dolik na 
Jesenicah. Na ogled je bilo 43 
slik narave, pokrajine, tihoži-

tij in motivov iz vsakdanjega 
življenja. Na razstavi so sode-
lovali: Sonja Noč, Majda 
Gašperin, Ruda Šalamon, 
Tone Šalamon, Zdenka 
Koželj, Miro Mohorič, Miloj-

ka Lavtižar, Zdravka Greben-
šek, Marinka Oblak, Vijoleta 
Smolej, Darja Habjanič, Cil-
ka Korbar, Danica Mahnič, 
Marta Mertelj in Milena 
Golc. 

Ustvarjalni nemir  
v sekciji kreativnost
Člani sekcije Kreativnost se v marcu predstavljajo na četrti skupinski razstavi v Likovnem salonu Dolik. 

Ljubiteljski slikarji, ki razstavljajo v Doliku.

Urša Peternel

V Društvu upokojencev 
Jesenice nadaljujejo druža-
bna srečanja z znanimi ljud-
mi iz domačega okolja. Feb-
ruarsko, 117. srečanje so 
namenili slovenskemu kul-
turnemu prazniku s poudar-
kom na ljubiteljski kulturi. 
V uvodu je šopek prijetnih 
prazničnih misli zbranim 
namenila Albina Seršen, že 
več kot desetletje najzasluž-
nejša za kulturno dejavnost 
v društvu in družabna sreča-
nja. V nadaljevanju je bil 
gost Franc Jelenc, izjemna 
osebnost zborovskega petja 

v društvu, desetletja je vpet 
tudi v različne veje ljubitelj-
ske kulture v občini Jeseni-
ce. V pogovoru z Jankom 
Rabičem je opisal svojo pev-
sko pot pri različnih zborih, 
dolgo neverjetnih 77 let, ter 
povedal še vrsto zanimivosti 
o veliki pripadnosti kultur-
nemu udejstvovanju ter o 
sebi in svojih domačih. Za 
vse zasluge je gostu, letoš-
njemu dobitniku priznanja 
Zveze kulturnih društev 
Jesenice in častnemu članu, 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku čestital predsednik 
Društva upokojencev Jeseni-
ce Stevo Ščavničar. 

Franc Jelenc gost 
družabnega srečanja

Franc Jelenc, Janko Rabič in Albina Seršen na družabnem 
srečanju v Društvu upokojencev Jesenice

Janko Rabič

Koronavirus je v zadnjih 
dveh letih močno posegel 
tudi v izvajanje programov v 
Gledališča Toneta Čufarja 
na Jesenicah. Vse vaje in 
predstave so prilagajali aktu-
alni epidemiološki situaciji 
oziroma jih predstavljali v 
kasnejši čas. Po negotovos-
tih na začetku letošnjega 
leta se v marcu z večjim 
optimizmom vendarle poča-
si vračajo v ustaljeni ritem. 
Najprej so bili v februarju 
soorganizatorji osrednje pri-
reditve ob slovenskem kul-
turnem prazniku, 2. marca 
so gostili legendarni New 
Swing Quartet, ki je nastopil 
na dobrodelnem koncertu 

Zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice za letova-
nje otrok iz socialno šibkih 
družin v Pinei.  

Spet so začeli izvajati gleda-
liški in glasbeni abonma ter 
gostovanja. Enajstega marca 
igralska skupina nastopa na 

otvoritveni predstavi 18. fes-
tivala komedije v Pekrah z 
novo uspešnico – avtorsko 
predstavo Mihe Mazzinija, 
komedijo Za vse sem sama; 
31. marca in 1. aprila bo za 
abonma in izven na sporedu 
komedija gostujočega SiTI 
teatra Janez Novak z žlahtno 
igralsko zasedbo; 7. in 8. 
aprila sledi koprodukcijska 
predstava Zgodba grde 
deklice, ki je nastala tudi v 
sodelovanju z jeseniškim 
gledališčem. 
V okviru glasbenega abon-
maja bo 26. marca nastopil 
ženski pevski zbor Kombi-
nat, 2. aprila pa bo spomla-
danski koncert Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora. 

Optimizem v jeseniškem 
gledališkem hramu
Spet so pripravili gledališki in glasbeni abonma ter gostovanja. 

Komedija Za vse sem sama gre na festival v Pekre. 

Urša Peternel

V sklopu priprav na kviz iz 
zgodovine mesta Jesenice v 
petek, 11. marca, ob 16. uri 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce vabi v Muzej Kosova gra-
ščina na srečanje s kusto-

som dr. Marko Mugerlijem, 
ki bo predaval o Vodi in 
vodnih pogonih. "Pomena 
vode so se zavedali tudi prvi 
prebivalci Gornjesavske 
doline, ki so svoja naselja 
zgradili ob bregovih Save 
Dolinke in njenih pritokih. 

Voda predstavlja vir življen-
ja, gospodarskega razvoja, 
pogonsko moč, naravno zaš-
čito in nevarnost. Njeno 
moč so v preteklosti uporab-
ljali za pogon mlinov, žag in 
fužin, danes pa predvsem za 
proizvodnjo električne ener-

gije. Pred 120 leti so na 
Javorniku za pogon valjalnih 
strojev postavili veliko Pelto-
novo kolo, ki je bilo takrat 
eno izmed največjih na sve-
tu. Poganjala ga je voda, ki je 
prihajala po več kot tri kilo-
metre dolgem cevovodu iz 
akumulacijskega jezera v 
Javorniškem Rovtu," so 
zapisali v muzeju.

O vodi in vodnih pogonih

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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Matjaž Klemenc

Streljanje, tu imam v mislih 
zračno puško in pištolo, se 
izvaja v zaprtih prostorih. V 
času korone je bilo veliko te-
žav s treningi in tekmovanji. 
Kako ste v Strelskem dru-
štvu Triglav Javornik - Koro-
ška Bela rešili te težave?
Takoj ko so se začeli ukrepi 
zaradi koronavirusa, se je 
naše strelišče zaprlo. Hitro 
se je našla delna rešitev. 
Vsak je sam doma delal 
vaje. Dobili smo jih na FB-
-strani našega strelskega 
društva Triglav Javornik - 
Koroška Bela in FB-strani 
Strelske zveze Slovenije. 
Nekje od maja do konca 
septembra so se treningi 
spet izvajali na strelišču. 
Med strelskimi mesti so 
bile pregrade, ob tem pa 
smo se držali vseh od drža-
ve predpisanih pogojev. Se-
veda je moral vsak udeleže-
nec treningov izpolnjevati 
pogoj PCT. 

Pri streljanju sta pomembni 
mirna roka in stabilnost v 
nogah. Za oba pogoja se da 
veliko postoriti s samostoj-
no vajo. Si se temu kaj po-
svečal?

Delal sem tudi sam, pred-
vsem za moč: sklece, trebu-
šnjake, počepe. Imam že to-
liko izkušenj, da vem, da je 
v strelstvu kondicija še kako 
pomembna. Če je ni, se roke 
in noge začnejo tresti in po-
sledično streli niso več na-
tančni. Naše tekme trajajo 
okrog 25 minut; pri mladin-
cih in članih približno uro 
in 15 minut – in takrat se še 
bolj vidi, kdo je in kdo ni 
kondicijsko pripravljen. Nič 
drugače ni v drugih športih.

Si bil zadovoljen s prvimi 
streli po dolgem premoru?
Iskreno, ni bilo najbolje, a 
bil sem vesel, da smo se spet 
vrnili k normalnim trenin-
gom. Padla je kakovost, veli-
ko je bilo treba delati na teh-
niki. Tekme so mi res manj-
kale. Če ni tekem, je težko 
najti motivacijo samo za 
trening. Članske ekipe so 
imele medsebojne dvoboje. 
Mladi smo imeli le septem-
bra 2020 državno prven-
stvo. Na srečo se stanje 
umirja in tudi tekmovanja 
bodo prišla.

Oče in brat sta bila že pred 
teboj v športnem streljanju, 
zato ne preseneča, da si tudi 

ti pristal v tem športu. Kdaj 
se je vse resno začelo?
Imel sem veliko željo, da 
tudi sam začnem trenirati 
športno streljanje. Povlekli 
so me bratovi uspehi in tre-
nirati sem začel v drugem 
razredu. Začetni rezultati 
niso bili najboljši, a mi volje 
ni zmanjkalo. V tretjem ali 
četrtem razredu so prišle 

prve medalje, kar me je še 
bolj spodbudilo.

Je bil pred streljanjem v igri 
še kakšen drug šport?
Na Jesenicah sem treniral 
tudi plavanje. V nekem ob-
dobju sta se plavanje in stre-
ljanje pokrivala. Če bi hotel 
še bolj napredovati v plava-
nju, bi moral oditi trenirat v 

Radovljico. Vedel sem, da to 
ne bo šlo, in odločil sem se 
samo za streljanje.

Strelišče za trening imaš bli-
zu, kar je zagotovo prednost.
Strelišče je zelo blizu moje-
ga doma, kar je velika pred-
nost. Bližina mi omogoča, 
da sem na treningu vseskozi 
prisoten. Treninge imamo 
dvakrat tedensko. Prej sem 
že omenil bližino strelišča, 
tako da grem enkrat ali dva-
krat na teden tudi na bratov 
trening. On tekmuje v mla-
dinski kategoriji. 

Imate dobre pogoje za tre-
ning.
Pogoji za trening so vrhun-
ski. Konkurenca je tudi do-
bra, kar je še ena prednost.

Kako je s treningi z maloka-
librsko puško?
Zaradi vseh težav s korona-
virusom v lanskem letu ni 
bilo tekem z malokalibrsko 
puško. Upam, da letos bodo. 

Kdo so bili doslej tvoji tre-
nerji?
Skozi celotno kariero me je 
treniral moj oče Melvin, kar 
je zagotovo prednost, saj 
me res dobro pozna. Če po-

trebujem nasvet, ga lahko 
hitro dobim od očeta ali 
brata. Letos sem imel tudi 
že nekaj treningov z Anže-
tom Bernotom. 

Je pred tekmami kaj nervo-
ze?
Lahko rečem, da ne. Nekaj 
nervoze je bilo le lani, ko 
smo se po dolgem odmoru 
spet vrnili na tekme.

Uspeh, ki bi ga postavil na 
prvo mesto?
Omenil bi dva uspeha: dru-
go mesto na državnem pr-
venstvu 2018 in zmago v 
državni ligi v sezoni 
2018/2019.

Prednosti si že omenil. Kje 
pa imaš še rezerve?
Letos sem kupil novo zračno 
puško. Serijsko puško sem 
zamenjal s standardno. Z 
menjavo se še malo lovim in 
tu vidim največ rezerve.

Kakšne cilje si si postavil v 
športnem streljanju?
Želim si nastopiti na evrop-
skem prvenstvu, svetovnem 
prvenstvu in na olimpijskih 
igrah. Prvi pogoj je seveda, 
da pridem v slovensko dr-
žavno reprezentanco.

Za streljanje potrebuješ kondicijo
Po očetu Melvinu in bratu Ernestu Emanu se je strelskemu športu pridružil tudi najmlajši, 14-letni Edbin Babača s Slovenskega Javornika.

Edbin Babača

Matjaž Klemenc

Redni del Alpske lige se je 
za jeseniške hokejiste kon-
čal odlično. Na 29 tekmah 
(tri niso bile odigrane zara-
di težav s koronavirusom) 
so doživeli le tri poraze, dva 
po 60 minutah in enega po 
kazenskih strelih. Kako so 
bili superiorni, pove že po-
datek, da imajo 13 točk več 
kot drugi Asiago ob tekmi 
manj od verjetno najnevar-
nejšega tekmeca v Alpski 
ligi. Takoj ko se je redni del 
končal, je bilo treba misli 
usmeriti v predkončnico 
najboljših šestih. Odličen 
uspeh z rednega dela se je 
pozabil. V predkončnico so 
šli le s točko prednosti pred 
Asiagom. Kako so Jeseniča-

ni odigrali v prvih štirih ko-
lih predkončnice, smo na 
straneh Jeseniških novic že 
zapisali. Naj spomnimo, 
premagali so Fasso v gosteh 
s 6 : 2 in doma Rittner s 3 : 
2. Izgubili so doma z Asia-
gom s 4 : 1 in s Cortino s 5 : 
2. V gosteh so izgubili z Lu-
stenauom s 5 : 4. Ko vodstvo 
lige ni ugodilo želji, da bi 
Jeseničani zaradi klasične 
gripe lahko odigrali prelože-
no tekmo z Asiagom (izgu-
bili so jo brez boja s 5 : 0), je 
bila kar naenkrat v nevarno-
sti uvrstitev med prve štiri v 
predkončnici najboljših še-
stih. Če smo jeseniški vrsti 
po drugi polfinalni tekmi 
državnega prvenstva name-
nili kritiko, jih moramo za 
zadnje tekme predkončnice 

pohvaliti. Niso se ustrašili 
odgovornosti. Igrali so 
zbrano in si že kolo pred 
koncem zagotovili drugo 
mesto. Zelo pomembna je 
bila na videz lahka zmaga v 
Rittnu, na kateri so zmagali 
s 7 : 2 (Brus in Sotlar – 2, 
Elo, Pance, Svetina). Bolj 
gladko je šlo na domači tek-
mi z Lustenauom. Tekmo 
so zasluženo dobili s 5 : 2 
(Pance, Sotlar, Seršen, Lo-
gar, S. Rajsar). Gostovanje v 
Cortini je bilo še ena sr-
hljivka. Tekma, polna preo-
bratov. Na koncu minimal-
na zmaga s 4 : 3 (Viikilä – 2, 
Jenko, Logar). Zadnja tek-
ma doma v predkončnici s 
Fasso naj bi bila le formal-
nost in dober trening za na-
daljevanje. Žal ni bila odi-

grana, saj gostje na Jeseni-
ce niso pripotovali zaradi 
težav s koronavirusom. 
Tudi če bi tekmo odigrali, 
se na lestvici ne bi nič spre-
menilo. Jeseničani so bili 
pred tekmo zanesljivo dru-
gi, Fassa pa zadnja, šesta. 
Po sobotnih odigranih tek-
mah so se med prve štiri 
uvrstili Asiago, Jesenice, 
Rittner in Lustenau. Po tem 
vrstnem redu bodo tudi iz-
birali tekmece v četrtfinalu.
V četrtfinalu bo najpo-
membnejše to, da bo imel 
trener Nik Zupančič na raz-
polago zdrave igralce. Na 
zadnjih tekmah se je nazor-
no videlo, kaj pomeni po-
poln igralski kader. Prihaja-
jo tekme, kjer bo vse manj 
popravnih izpitov.

Obetavni nastopi pred končnico
Po zmagi v Cortini je bilo že kolo pred koncem jasno, da bodo predkončnico najboljših šestih ekip 
po rednem delu končali na drugem mestu.

Dober začetek Hidrie Jesenice v končnici
V končnici lige IHL je bil prvi nasprotnik hokejistov Hidrie 
Jesenice MK Bled. Za nadaljevanje so bile potrebne tri zma-
ge. Mladim Jeseničanom je to uspelo na najboljši način. V 
prvi tekmi so MK Bled premagali v gosteh po podaljšku s 5 
: 4. Na prvi tekmi doma so zmagali s 5 : 0, v drugi tekmi, 
prav tako v domači dvorani, so zmagali s 4 : 3 – s preobra-
tom v zadnji tretjini. S tremi zmagami so se uvrstili v polfi-
nale IHL.

Vse še odprto za uvrstitev med prve štiri
V 18. kolu so košarkarji Jesenic v gosteh izgubili z ekipo Kr-
vavec Meteor z rezultatom 73 : 64. Zmago so zapravili v 
zadnji četrtini, ki so jo dobili gostitelji s 23 : 9. Sledila je 
prestavljena tekma 16. kola v Logatcu. Tokrat Jeseničani 
niso ponovili napake s srečanja z ekipo Krvavec Meteor. Na 
koncu so zmagali z rezultatom 79 : 71. Konec februarja so 
odigrali zaostalo tekmo doma proti Vrhniki in zmagali z re-
zultatom 86 : 78. Minuli konec tedna so bili prosti. V soboto 
jih čaka pomembno gostovanje pri Hidrii. V tretji slovenski 
ligi – zahod sta Janče 33 točk (17 tekem) in Plamen-Pur 31 
točk (17) pobegnila. Sledijo 3. Pivka perutninarstvo 28 (18), 
4. Hidria 28 (16), 5. Jesenice 27 (17), 6. Ipros Vrhnika 27 (17). 
Preostale ekipe so preveč zaostale. 

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

V Savskih jamah je potekal 
61. Pokal mesta Jesenice v 
sankanju. Nastopilo je 38 
enosedov in dva dvoseda. Po-
bliže si poglejmo uvrstitve 
tekmovalcev in tekmovalk 

SAK Jesenice na stopničke 
po posameznih kategorijah. 
Cicibani (2015 in mlajši): 1. 
Tim Koder; šolarji (2011–
2014): 1. Nino Rev Zgonc, 3. 
Voranc Pristov; dečki (2007–
2010): 3. Gal Meglič Rode; 
veteranke (1966 in starejše): 

1. Mojca Petač, 2. Irma Kli-
nar; starejše članice (1967–
1981): 1. Irena Siega; vetera-
ni (1957–1966): 1. Peter Po-
povič, 2. Mihael Klinar; sta-
rejši člani (1967–1981): 2. 
Klemen Rev; članice (1982–
2001): 1. Klavdija Klinar, 2. 

Nina Varl, 3. Špela Kumer; 
člani (1982–2001): 1. Simon 
Klinar, 2. Aleš Petač; dvosed 
(2006 in starejši): 1. Rev – 
Meglič, 2. Klinar – Varl;
ekipno: 1. SAK Jesenice 
(Klemen Klinar, Peter Popo-
vič, Mihael Klinar).

Sankači za Pokal mesta Jesenice
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Urša Peternel

Kakšni so bili začetki glasbe-
ne šole na Jesenicah?
Glasbeno poučevanje se je 
izvajalo v raznih društvih, ki 
jih zasledimo že v letu 1885. 
Od aprila 1943 pa do konca 
vojne je v sklopu Kranjske 
industrijske družbe delovala 
tovarniška glasbena šola. V 
šolskem letu 1946/47 je bil 
organiziran glasbeni tečaj. S 
1. septembrom 1947 pa je 
bila ustanovljena Državna 
glasbena šola na Jesenicah. 
Prostore je imela v Gimna-
ziji Jesenice, vpisanih je bilo 
129 učencev, poučevali pa 
so violino, violončelo, klavir, 
kljunasto flavto, flavto, klari-
net, trobila in solopetje. V 
letu 1993 se je šola preselila 
v stavbo na Kejžarjevi, leta 
2005 pa v Kasarno, na dana-
šnjo lokacijo. 

S tem so se pogoji za delo 
zelo izboljšali, kajne?
Po 57 letih delovanja smo 
dobili prve prostore, name-
njene prav glasbeni šoli. 
Poleg 17 učilnic za individu-
alni pouk smo pridobili tudi 
dve učilnici skupinskega 
pouka, zbornico, knjižnico. 
Prvič smo dobili dvorano za 
koncerte z odlično akustiko 
in odličnim klavirjem znam-
ke Fazioli, ki smo jo v letu 
2012 preimenovali v Dvora-
no Lorenz, saj priznani glas-
beniki prihajajo prav z Jese-
nic. Dobili smo tudi plesno 
dvorano. Z novimi prostori 
in dobrimi pogoji dela smo 
dobili tudi krila. Ob selitvi 
smo pripravili cikel četrtko-
vih otvoritvenih koncertov, 
kjer smo predstavili jeseniš-
ke glasbenike, skladatelje, 

študente glasbe, izvedli smo 
koncert učiteljev ter uživali v 
enem od zadnjih koncertov 
Tria Lorenz. 
 
V 75 letih so se zvrstili raz-
lični učitelji. Je kdo od njih 
posebno zaznamoval delo-
vanje šole?
Vsak delavec šole je pustil 
sled in dodal kamenček v 
mozaik glasbene šole. Pose-
ben pečat je zagotovo pustil 
Rado Kleč, eden izmed sou-
stanoviteljev glasbene šole, 
učitelj in nekaj let tudi rav-
natelj. Z vodenjem simfoni-
čnega orkestra je navduševal 
poslušalce in bil pomemben 
del kulturnega soustvarjanja 
v kraju. V preddverju šole 
stoji tudi njegov doprsni 
kip, ki ga je izdelal Evgen 
Guštin. Pomemben mejnik 
v zgodovini glasbene šole je 
zagotovo izbira lokacije 
današnje glasbene šole, za 
kar je zaslužna ravnateljica 
Marija Mesarič, ki je v tedaj 
zapuščenem delu mesta 
videla pravi prostor za glas-
benike. Učitelj trobil Franci 
Richter je zaslužen za prvo 
zmago učenca Glasbene 
šole Jesenice na republiš-
kem tekmovanju leta 1990.

Ponosni pa ste tudi na učen-
ce, ki šolanje nadaljujejo na 
konservatorijih in pozneje 
na glasbenih akademijah, 
kajne?
Drži, na te učence smo še 
posebno ponosni. Trenutno 
nadaljuje šolanje 28 glasbe-
nikov in plesalcev na srednji 
in akademski stopnji doma 
in v tujini. Iz šole je izšla 
tudi vrsta uspešnih uveljav-
ljenih glasbenikov. Častna 
občanka Jesenic dr. Breda 

Oblak je bila prva doktorica 
glasbeno-pedagoških zna-
nosti v Jugoslaviji, Draga 
Ažman je pustila poseben 
pečat med flavtisti. Med 
uveljavljenimi glasbeniki bi 
posebej omenila pozavnista 
Domna Jerašo, člana orkes-
tra Slovenske filharmonije, 
violončelista Gregorja Fele-
ta, člana Simfoničnega orke-
stra RTV Slovenija, pevko 
Moniko Bohinec, članico 
Dunajske državne opere, in 
njenega učitelja Jaka Jerašo, 
člana SNG Opera in balet 
Ljubljana, ter tubista Jerneja 
Oberžana, člana orkestra 
Württembergische Philhar-
monie Reutlingen (Würt-
temberški filharmonični 

orkester). Jesenice imajo 
tudi dva priznana skladatel-
ja: Petra Kopača in Urško 
Pompe. Tudi vrsta drugih 
glasbenikov deluje v držav-
nih orkestrih ter poučuje v 
glasbenih šolah po Sloveniji 
in tujini. Tudi Aleš Vovk - 
Raay prihaja z naše glasbe-
ne šole.

Vaši učenci dosegajo tudi 
lepe uspehe na tekmovan-
jih, nastopajo na različnih 
prireditvah ...
Vsako leto se učenci udele-
žujejo državnih in mednaro-
dnih tekmovanj in dosegajo 
vidne rezultate. Na hodni-
kih šole so obešena le prva 
mesta in zlate plakete, za 

druge ni prostora. Poleg 
naših šolskih nastopov in 
prireditev z glasbenim pro-
gramom sodelujemo na pri-
reditvah v kraju, ki jih je 
praviloma okoli sedemdeset 
vsako leto. Lahko rečem, da 
v kraju skorajda ni priredit-
ve, kjer ne bi sodelovali z 
glasbenim programom. 
Pomembno je tudi sodelo-
vanje s šolami v tujini. Naj-
daljše je sodelovanje z Glas-
beno šolo na Koroškem, od 
leta 2004 sodelujemo z 
glasbeno šolo iz Brna, od 
leta 2006 pa z glasbeno šolo 
iz Nagolda.

V tem obdobju so pod okril-
jem šole zaživeli različni 
orkestri, tudi Simfonični 
orkester Jesenice.
Na šoli uspešno delujejo 
godalni, pihalni, harmoni-
karski in kitarski orkester. 
Orkestri redno nastopajo ter 
se udeležujejo revij orkes-
trov in tekmovanj. Od leta 
2001 v sodelovanju z Zvezo 
slovenskih glasbenih šol 
redno bienalno izvajamo 
srečanja harmonikarskih 
orkestrov. V letih od 2004 
do 2012 je deloval tudi šol-
ski Big band. Od leta 2007 
dalje je projektno deloval 
simfonični orkester. V letu 
2008 smo skupaj z gledali-
ščem in pevskim zborom 
Gimnazije Jesenice izvedli 
opereto Radovana Gobca 
Planinska roža. Od leta 2015 
simfonični orkester redno 
deluje v sklopu nadstandar-
dnega programa. Orkester 
je zgled medgeneracijskega 
sodelovanja in nas vsako 
leto navdušuje s samostojni-
mi koncerti. Je edini tovrst-
ni orkester na Gorenjskem.

Zanimivi so tudi projekti, ki 
ste jih zasnovali, denimo Od 
tona do glasbe ... 
V sklopu projekta Od tona 
do glasbe vsako leto izvede-
mo tematski koncert in bale-
tno predstavo za osnovno-
šolce vseh treh občin in s 
tem navajamo mlade na obi-
skovanje kulturnih priredi-
tev v kraju. Glasbeno tržnico 
izvajamo v sklopu projekta 
Tržnica na Stari Savi, kjer 
skupaj z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice organizi-
ramo kulturni dan za prvo-
šolce. Glasbena šola predsta-
vi vse inštrumente, ki jih 
poučujemo, in balet ter s 
tem vabi mlade k vpisu v 
glasbeno šolo. Za vrtčevske 
otroke vsako leto pripravimo 
glasbeno pravljico, v kateri 
inštrumente predstavijo naši 
najmlajši učenci. Od sedem-
desetletnice dalje izvajamo 
Festival družin, ki je nado-
mestil Koncert družin. 

V šoli pripravljate tudi glas-
beni abonma. Kakšen je nje-
gov namen?
Leta 2005 smo s selitvijo v 
nove prostore izvedli cikel 

otvoritvenih četrtkovih kon-
certov, ki smo jih kasneje 
preimenovali v glasbeni 
abonma. Vsako leto izvede-
mo od pet do sedem koncer-
tov priznanih domačih in 
tujih glasbenikov. Do danes 
je v sklopu abonmaja izzve-
nelo kar sto koncertov. Stal-
nica abonmaja sta koncert 
dijakov in študentov glasbe 
ter koncert učiteljev, ki je 
najbolj pričakovan in obis-
kan koncert. Prav tako smo 
veseli samostojnih koncer-
tov naših dijakov in študen-
tov glasbe. Namen koncer-
tov je omogočiti glasbena 
doživetja vrhunskih glasbe-
nikov v domačem kraju.

Kakšna je glasbena šola 
danes? Koliko učencev jo 
obiskuje?
Trenutno šolo v sklopu red-
nega programa obiskuje 
442 učencev. Na šoli pouču-
jemo vsa glasbila, od ljud-
skih glasbil pa citre. Prav 
tako izvajamo balet. Naj-
mlajše vključujemo v pro-
gram predšolske glasbene 
vzgoje in glasbene priprav-
nice. Izvajamo tudi nadstan-
dardni program, za učence 
od tretjega leta dalje pro-
gram glasbenega vrtca po 
metodi Willems, in baletni 
vrtec za otroke od četrtega 
leta dalje. V sklopu nadstan-
dardnega programa izvaja-
mo tudi pouk pikola in pro-
gram baletne skupine. Ima-
mo tudi nekaj starejših 
učencev, ki se učijo igranja 
inštrumenta. Na šoli pouču-
je 34 učiteljev, zaposlenih za 
polni oziroma krajši delovni 
čas.

Če se ozrete v prihodnost – 
kje vidite glasbeno šolo v 
prihodnjih letih, desetletjih?
V glasbeni šoli venomer 
stremimo k izboljšanju 
učnega procesa. Predvsem 
se obračamo od količine in 
perfekcije k osnovam obrti, 
k ustvarjanju, k bolj odprtim 
učnim programom, predv-
sem v smer odprtosti k dru-
gim zvrstem glasbe. Trudi-
mo se prisluhniti učencem 
in v interakciji z njimi obli-
kovati učni proces. Učen-
cem, v katerih vidimo poten-
cial poklicnega glasbenika 
oziroma plesalca, zagotovi-
mo potrebno izobraževanje, 
ki jim omogoča nadaljevan-
je šolanja. Glasbeno izobra-
ževanje ima pomembno vlo-
go pri osebnostnem razvoju 
posameznika in pri vzgoji 
občečloveških vrednot. 
Učenci na lastni koži spoz-
najo, da je usvojitev določe-
ne skladbe ali plesa izziv, za 
katerega se moraš potruditi, 
po opravljenem delu pa te 
čakata zadovoljstvo in moti-
vacija za nadaljnje delo. To 
so pomembna spoznanja za 
vsakega učenca, tudi za 
nadaljnje izobraževanje, 
poklic in za življenje. 

Glasbena šola praznuje jubilej
Glasbena šola Jesenice letos praznuje petinsedemdesetletnico. O bogati tradiciji šole smo se pogovarjali z ravnateljico Martino Valant.

Martina Valant, ravnateljica Glasbene šole Jesenice: 
»Glasbena šola je že 75 let pomemben kulturni hram kraja. 
S svojim poslanstvom je pomembna sooblikovalka družbe 
in hkrati aktivna sooblikovalka kulturnih prireditev. 
Ponosni smo na napredek vsakega učenca, skupaj se 
veselimo uspešnih nastopov.« / Foto: Nik Bertoncelj
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U s t v a r j a l c i  č a s a   (62 .  d e l )

Janko Rabič

Blaž Lavtižar: ko poješ, slabo ne misliš
Včasih v teh zapisih kakšno 
misel večkrat poudarim. 
Morda slučajno ali pa mi je 
preprosto všeč. Tako je tudi 
z znanim slovenskim prego-
vorom Kdor poje, slabo ne 
misli. Sploh v teh čudnih 
časih vsaka pomirjujoča, op-
timistična beseda kot bal-
zam vpliva na počutje. "Se-
veda takrat ko poješ, slabo 
ne misliš," pravi 51-letni 
Blaž Lavtižar s Koroške 
Bele, ko začneva spletati be-
sede o njegovem odnosu do 
petja in glasbe. "To je zago-
tovo koristno za duha, zapo-
sli človeka z neko pozitivno 
stvarjo. Nimaš časa, da bi se 
ukvarjal s čim, kar je pove-
zano s slabim." Po poklicu 
zdravnik specialist družin-
ske medicine je v prostem 
času dal velik in pomemben 
prispevek k bogatenju ljubi-
teljske kulture.
Povod za uvrstitev med 
ustvarjalce časa je prizna-
nje, ki ga je ob letošnjem 
slovenskem kulturnem pra-
zniku prejel od Zveze kul-
turnih organizacij Jesenice. 
Kot je v obrazložitvi zapisal 
predsednik Kulturnega dru-
štva Vintgar Blejska Dobra-
va Andrej Černe, je Blaž 
glasbena osebnost s po-

membno vpetostjo v domači 
kraj. Veščin igranja na orgle 
se je naučil samoiniciativno 
in samostojno. Prevzel je 
mesto organista in zboro-
vodje v domači cerkvi in ga 
opravlja že več kot trideset 
let. Zunaj cerkvenih zasedb 
je bil dirigent mladinskega 
zbora Jubilate, dirigent mo-
škega zbora Vintgar kasneje 
umetniški vodja Kvinteta za 
pet, vrhove svojega pevskega 
znanja in razdajanja je doži-
vljal v pevskem zboru Vox 
Carniola, kjer je bil nepogre-
šljiv tenorist v celotnem ob-
dobju obstoja in občasno 
tudi korepetitor. V trenu-
tnem zatonu zborovskega 
dogajanja zasluži zahvalo, 
saj se je v jeseniškem okolju 
kot zborovodja postavil ob 
bok tistim z najdaljšim sta-
žem. 
"Začetki segajo v gimnazij-
ska leta, ko sem se pridružil 
pevcem v cerkvi na Koroški 
Beli, ker so jih takrat potre-
bovali. Imeli smo tudi eno 
manjšo pevsko zasedbo, ok-
tet, peli smo tudi narodne 
pesmi. Vodil nas je Ciril 
Svetina, ki je bil takrat zaslu-
žen, da se je to petje ohra-
njalo, tako prepevanje cer-
kvenih kot ljudskih pesmi. 

Potem sem se ob nedeljskih 
mašah pridružil petju na 
koru. Moj glas se je takrat 
šele začel razvijati. Ves čas 
pojem tenor, pevci s tem 
glasom so pri zborih vedno 
dobrodošli, ker jih primanj-
kuje."
Ob petju je v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja me-
sto organista v cerkvi pre-
vzel od Toneta Prašnikarja, 
kasneje pa še zbor. Vse to 
kot samouk. Verjetno je po-

trebno marsikaj, da nekdo 
to lahko dela, nekam laično 
in nerodno vprašam. "Seve-
da ni bilo enostavno. Note je 
treba poznati, pri instru-
mentih s tipkami je treba 
vedeti, katera nota spada h 
kakšni tipki, pa seveda vaje 
in nabiranje izkušenj – pri 
igranju in petju. Šele dosti 
kasneje sem naredil šestle-
tno glasbeno šolo in potem 
ugotovil, kako je tehnika pri 
petju potrebna, in to bi zelo 

potreboval že prej." 
Katera glasba je Blažu ves 
čas najbliže? "To je kar ne-
kaj obdobij, stara glasba iz 
baročno-renesančnega časa, 
velika zborovska znana dela, 
kasneje tudi skladbe iz ob-
dobja romantike, maše, ora-
toriji. Ne pritegnejo me pa 
sodobnejši tokovi, popevke 
ali lahkotnejše skladbe."
In ko se danes ozira na ta 
bogato pot, ugotavlja, da je 
bila včasih kar zahtevna. 
"Zborovodstvo te utrudi, po-
trebne je veliko koncentraci-
je, spremljanje glasov pev-
cev, barv. Veliko sem z zbori 
nastopal na revijah pevskih 
zborov, z zborom Vintgar, 
mladinskim zborom Jubila-
te, potem so bili številni na-
stopi z zborom Vox Carnio-
la. Sedaj vodim še cerkveni 
mešani zbor in sem orga-
nist. Covidni čas je pri vsem 
pustil določene posledice, 
nekaj časa se je vse ustavilo 
ali pa smo delali bolj v soli-
stičnih izvedbah."
Kako pa razume priznanje 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku? "Vesel sem, da so 
se mojega dela na teh podro-
čjih spomnili na takšen na-
čin. Ves čas sem delal po 
svoji intuiciji."

Blaž Lavtižar / Foto: Nik Bertoncelj

Urša Peternel

"Ne lovim več časov, tečem 
zaradi gibanja samega, za 
užitek," pravi 71-letni Fran-
ci Pukl iz Lipc, ki je tudi 
letos na kulturni praznik 
tekel od Kranja do Vrbe; z 
28-kilometrsko razdaljo je 
opravil v štirih urah. Letos 
je tekel v družbi sina Kle-
mena in tekaškega prijate-
lja Mira Saviča, na tek iz 
Kranja do Vrbe pa se že od 
leta 2009 odpravi prav vsa-
ko leto. 
Tudi sicer je tek njegova naj-
ljubša oblika rekreacije, teče 
od dvakrat do trikrat na te-
den, najraje po skritih stezi-
cah v hribih nad Jesenicami. 

"Prav v mladih letih nisem 
bil tako zagnan za tek. Ka-
sneje pa sem začel teči na 
Brazdah vzdržljivosti, a mo-
ram reči, da mi vsaj na za-
četku tek ni bil v užitek. A 
ko tečeš že nekaj časa in si 
natreniran, postane lepo, ne 
razmišljaš več o teku, tem-
več padeš v neko posebno 
stanje in samo še uživaš," 

pripoveduje Franci, ki je 
eden naših najstarejših 
"trail" tekačev. To so tekači, 
ki imajo radi tek zunaj ure-
jenih poti, zlasti po gorskih 
poteh in stezicah. 
V zadnjih letih je tako opravil 
številne tudi večdnevne teke, 
obredel hribe in doline okoli 
Jesenic in širše. Tako je deni-
mo tekel od Lipc do Tromeje, 

pa s Hrušice do Javornika, in 
to po gozdnih cestah, poteh 
in kolovozih, zanimiv in zanj 
eden najlepših projektov je 
bil etapni tek iz Završnice do 
Jezerskega, kjer je več mese-
cev pletel "čipko" med hribi 
in dolinami Zelenice, Preva-
le, Dobrče, Kofc ... 
"Na vsak tek se pripravim, 
naštudiram poti na zemlje-
vidu, pomagam si z naviga-
cijo. Najraje pa raziskujem 
skrite stezice. In ja, včasih 
tudi zaidem in moram tudi 
malo nazaj," v smehu pri-
znava sogovornik, ki teče 

sam, a še raje v družbi, za-
dnja leta največ s tekaškim 
prijateljem Mirom Savičem. 
V preteklosti pa je ogromno 
tekel z Marjanom Balohom, 
ki je bil tudi vodja tekaške 
skupine na Jesenicah.
V preteklosti se je udeleže-
val tudi maratonov in dru-
gih organiziranih tekov, še 
lani je tekel na Idrija Trailu 
na 27-kilometrski razdalji 
(kjer je bilo treba premagati 
tudi okrog dva tisoč višin-
skih metrov). 
Večjih težav s poškodbami 
doslej k sreči ni imel, ima pa 

zmeren tempo. "Ne lovim 
več časov, tečem zaradi giba-
nja samega, za užitek," pra-
vi.
"Tečem od dvakrat do trikrat 
na teden, od tega na mesec 
opravim štiri daljše teke," 
pravi kleni Gorenjec, ki je 
dolgoletni član Planinskega 
društva Jesenice in marka-
cist, ukvarja pa se tudi z ja-
dralnim padalstvom in te-
kom na smučeh.
"Dokler bom lahko, bom te-
kel. To postane način življe-
nja in ne zdržiš niti en te-
den brez teka," še pravi.

Tudi letos tekel iz Kranja do Vrbe
Enainsedemdesetletni Franci Pukl iz Lipc vsako leto na kulturni praznik teče iz Kranja do Vrbe. Tek je njegova najljubša oblika rekreacije, najraje pa ubira 
skrite stezice nad Jesenicami. "To postane način življenja in ne zdržiš niti en teden brez teka," pravi.

Najbolj uživa v teku po hribih in dolinah. V ozadju Triglav z Rjavino. / Foto: osebni arhiv

Na letošnjem teku ob 8. februarju iz Kranja do Vrbe: sin Klemen, Franci in njegov tekaški 
prijatelj Miro Savič / Foto: osebni arhiv

Zanimivo obliko gibanja pa je izbrala Francijeva 
žena Irena. Zadala si je cilj, da vsak mesec 
prehodi 120 kilometrov (v povprečju štiri 
kilometre na dan), kar na leto znese skoraj 1500 
kilometrov. In v zadnjih letih je tudi ona 
'nabrala' kar nekaj tisoč prehojenih kilometrov ... 
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Urša Peternel

V Lendavi je potekalo 15. 
tekmovanje mladih sloven-
skih baletnih plesalcev v 
organizaciji Zveze sloven-
skih glasbenih šol. Udeleži-
le so se ga tudi tri učenke 
baletnega oddelka Glasbene 

šole Jesenice pod mentors-
tvom učiteljice Mateje Mla-
kar. 
V I. b kategoriji je uspešno 
nastopila Ema Mrak in si 
priplesala priznanje. V I. a 
kategoriji pa sta nastopili 
Iva Poljanšek Žagar in Man-
ca Vegnuti Benič s koreo-

grafijo učiteljice Jerneje 
Omahen Razpotnik. Obe sta 
se uspešno uvrstili v drugi 
krog ter osvojili Manca četr-
to, Iva pa peto mesto. 
Manca je bila povabljena, da 
nastopi tudi na zaključni 
slavnostni prireditvi tekmo-
vanja.

Tri učenke na baletnem 
tekmovanju

Mentorica Mateja Mlakar in učenke Iva Poljanšek Žagar, Manca Vegnuti Benič in Ema Mrak 

Urša Peternel

Tudi letos so na Glasbeni 
šoli Jesenice s koncertom 
počastili slovenski kulturni 
praznik. Nastop so začeli s 
slovensko himno v izvedbi 
violončelistke Lucije Marije 
Mesec, nato pa so nastopili 
Lovro Geržina z rogom, pev-
ca Iris Bremec in Tilen 
Kuhar, Ajda Sedlak z violi-
no, Ana Račič s klarinetom, 
Emma Kelvišar pri klavirju 
ter Marcela Lužnik s harmo-
niko. Predstavili so se s slo-
venskimi skladbami – od 
klasičnih del slovenskih 
skladateljev do slovenskih 
ljudskih in zabavnih skladb. 

Slovenske skladbe  
ob kulturnem prazniku

Na koncertu ob kulturnem prazniku je nastopila tudi pevka 
Iris Bremec. / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Glasbeno šolo Jesenice obis-
kujejo tudi najmlajši, in sicer 
predšolsko glasbeno vzgojo 
enajst učencev, starih pet let, 
glasbeno pripravnico pa dva-
najst učencev, starih šest let. 
Obe skupini poučuje Neža 

Križnar. Sredi februarja so se 
otroci predstavili na nastopu. 
Predšolski otroci so zapeli tri 
skladbe Janeza Bitenca, sle-
dila je skupina glasbene pri-
pravnice, ki je zapela štiri 
skladbe skladateljev Janeza 
Bitenca, Mire Voglar in Len-
čke Kupper. Za konec pa so 

vsi učenci skupaj izvedli še 
dve skladbi Edgarja Willem-
sa. Petje so učenci spremljali 
tudi z Orffovimi glasbili, uči-
teljica pa jih je spremljala na 
klavirju. "Pripravili so nam 
res prisrčen nastop," je pove-
dala pomočnica ravnateljice 
Klavdija Jarc Bezlaj.

Nastop najmlajših 
učencev glasbene šole

Utrinek s pouka glasbene pripravnice / Foto: arhiv GŠJ
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Urša Peternel

Mladinski center Jesenice v 
sodelovanju z JSKD Jeseni-
ce in Fotografskim druš-
tvom Jesenice ter pod pokro-
viteljstvom Fotografske zve-
ze Slovenije pripravlja tretji 
mladinski fotografski nate-
čaj Portret 2022. Namenjen 
je mladim do 29. leta staro-
sti s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji. Rok za oddajo 

fotografij je 21. april letos, 
sodelujoči pa bodo razdelje-
ni v dve starostni kategoriji, 
in sicer do 14 let in od 15 do 
29 let. Žirijo bodo sestavljali 
slikarka Helena Tahir ter 
fotografa Andreja Ravnjak 
in Andraž Muljavec. Avtorji 
najboljših fotografij bodo 
prejeli medalje in diplome 
Fotografske zveze Slovenije 
in praktične nagrade. Vsak 
avtor lahko pošlje največ pet 

fotografij, najboljše pa bodo 
maja razstavljene v Mladin-
skem centru Jesenice. Kot 
priprava na natečaj bo pote-
kalo brezplačno spletno izo-
braževanje o portretni foto-
grafiji pod mentorstvom 
Janeza Pelka. Več informa-
cij je na voljo na spletni stra-
ni Mladinskega centra Jese-
nice in pri vodji natečaja 
Niku Bertonclju na nik@
foto-vidmar.si.

Mladinski fotografski 
natečaj Portret 2022
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Specialisti za prezračevanje.

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

-50%

lunos.si

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

Alenka Brun

Na Pop TV so že začeli pred-
vajati novo sezono otroške 
kuharske oddaje Mali šef 
Slovenije. Tudi letos bo v 
oddaji sodelovalo osem ku-
harskih dvojic, ki se bodo v 
imenu svoje šole potegovale 
za denarno nagrado in naziv 
najboljšega malega šefa se-
zone. Med tekmujočimi je 
tudi par z Jesenic: šestošolca 
in sorodnika Edo Kazić in 
Tamara Ramuš z Osnovne 
šole Toneta Čufarja Jeseni-
ce. Čeprav hodita na isto 
šolo, nista sošolca. To je bil 
baje načrt njunih staršev, saj 
pravijo, da sta včasih skupaj 
prav nemogoča. Edo Kazič 
pove: "Obožujem meso. To 
je sestavina, brez katere po 
navadi ni mojega dobrega 

kosila. Rad jem meso z žara 
in pri peki večkrat tudi po-
magam. Poleg mesa imam 
rad še številne močnate jedi. 
Tukaj imam v mislih sirove 
štruklje, palačinke – sladke 
in slane, njoke. Seveda pa ni 
kosila brez goveje 'župce'. 
Tiste 'ta prave', od moje 
mame, z 'gresovimi kne-
deljčki'. Pravijo, da sem zra-
sel na 'župci'. To je moja naj 
naj juhica." 
Tamara Ramuš pa pravi, da 
težko reče, da kakšne jedi ne 
mara, naravnost obožuje pa 
pečenega odojka. Rada ima 
tudi kari, ki pa ga žal ne 
more uporabiti pri vseh je-
deh. Pravijo, da sta usklaje-
na, zgovorna, sproščena in 
nasmejana, kar jima bo pri 
kuhanju v dvojini prišlo še 
kako prav.

Mala kuharska mojstra 
Edo in Tamara

Edo Kazić in Tamara Ramuš / Foto: arhiv oddaje (Pop TV)

Alenka Brun

Na Planet TV so nedavno 
začeli predvajati slovensko 
različico avstralskega televi-
zijskega eksperimenta Poro-
ka na prvi pogled. Med šesti-
mi pari, ki v njej iščejo svojo 
resnično ljubezen, a spozna-
jo soproga ali soprogo šele 
pred oltarjem, je tudi Monja 
Bolte z Jesenic. Postavni in 
samostojni petdesetletnici 
so strokovnjaki namenili ne-
kaj let mlajšega soproga, v 
predstavitvi pa je zapisala, 
da jo je najbolj strah, da bi 
na stara leta ostala sama. 
"Želim si, da bi imela ob 
sebi nekoga, s katerim bi se 
lahko skupaj postarala, in da 
bi si z nekom delila posteljo, 
kjer bi se lahko stisnila k 
njemu," je odkrito priznala. 
Za Monjo je poroka v šovu 

prva v življenju, z nekda-
njim partnerjem pa ima 
tudi že odraslega sina. Ali 
bo ljubezen našla pot do nje-
nega srca in ali so strokov-
njaki iz oddaje združili pravi 
osebi, bomo videli čez čas.

Jeseničanka se je 
poročila na prvi pogled

Monja Bolte

Janko Rabič

Kegljanje na ledu ima na Je-
senicah dolgoletno tradicijo. 
V klubu si že več let prizade-
vajo, da bi pomladili svoje 
vrste in uspelo njim je nav-
dušiti nekaj mladih, ki že 
prizadevno trenirajo, za nji-

mi so prvi spodbudni nasto-
pi. Za dva, 15-letnega Maja 
in 13-letnega Marka, je bila 
pomembna izkušnja febru-
arski nastop v sestavi slo-
venske reprezentance na 
evropskem prvenstvu v Rit-
tnu v Italiji. V ciljnem tek-
movanju je med posamezni-

ki Maj zasedel 13. in Mark 
22. mesto, v metu na daljavo 
je bil Maj 13. V moštvenem 
delu je slovenska reprezen-
tanca z odličnimi nastopi 
med devetimi evropskimi 
reprezentancami s četrtim 
mestom posegla v sam vrh 
najboljših. Med drugim je v 

predtekmovanju premagala 
kasneje tretjeuvrščene tek-
movalce Italije in evropske 
prvake Nemce. V ciljnem 
tekmovanju je ekipno zase-
dla peto mesto. Selektor re-
prezentance je bil Aleš Pe-
tek, pomočnik pa Peter No-
vak, Majev in Markov oče. 

Uspeh mladih kegljačev na ledu
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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 - 7 / 2022 - 4
Datum: 28. 2. 2022

Na podlagi 8. člena Odloka 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.), 
Občina Jesenice objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH 
PROJEKTOV V LETU 2022

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 projektov 
v letu 2022. Namen oz. cilj je spodbuditi aktivno participacijo 
mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti 
izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebin-
ske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delo-
vanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posamez-
nikov in celotnega mladinskega dela. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih bodo 
izvajali mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegovega začet-
ka 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 demokra-

tičnih procesih,
 3.  socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno uče-

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

ljanje 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 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 prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug 
postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisa-
no izjavo v vlogi na javni razpis,

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

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

 –  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstru-
kcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in 
odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v pri-
javi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati še 
naslednje pogoje:
Na javni razpis za izvajanje mladinskih projektov se lahko prija-
vijo:
 –  mladinske organizacije, društva oz. mladinske sekcije 

društev, organizacije v mladinskem sektorju oz. organiza-
cije 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 Obči-
na Jesenice ali Republika Slovenija, ki za izvajanje izobra-
ževalne dejavnosti, za razpisano leto, niso neposredno 
(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 Jesenice,
 –  se vloga nanaša na področje mladinskega dela iz razpis-

ne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, izvajal-
ce 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 obraz-

cu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahte-
vana dokazila iz razpisne dokumentacije.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za vrednotenje mladinskih projektov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Jesenice, so del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev za izvedbo mladinskih projek-
tov je 8.000,00 EUR.

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 2022.

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 petka, 25. 3. 2022. Prijava (vloga) 
mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno 
naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov v letu 2022 – sklic 410 – 7 / 2022 – ne odpiraj!". Na ovoj-
nici 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 ovojnico 
za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritlič-
je) do 12.30.

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 bar-
bara.toman@jesenice.si) in pri Mitji Blažiču – Mladinski center 
Jesenice (tel. 04/5884 680 ali po elektronski pošti mcj@siol.net).

XI. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo 29. 3. 2022 odprla pravočasno 
prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku raz-
pisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javne-
ga 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, kateri programi oziroma projekti se sprej-
mejo 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. 

 Blaž Račič
 ŽUPAN

renault.siRenault priporoča

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

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR 
E-TECH  HIBRID
 

179 €
5 let podaljšanega jamstva

/mesec*
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

V knjigi je 120 
receptov, ki 
so razumljivi, 
natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti 
za: čokoladne 
brizgane piškote, 
cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani
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Janko Rabič

V Planini pod Golico v pu-
stnih dneh ostajajo zvesti 
staremu ljudskemu običa-
ju. Ker se od božiča do pu-
sta v vasi ni omožilo nobe-
no dekle, so domači fantje 
na pustni torek vlekli ploh. 
Smreko, ki jo je poklonil 
Mitja Kolar s kmetije pri 
Konarju, so ročno s cepini 
vlekli po vasi kot v posmeh 
dekletom, ki jim ni do za-
konskega stanu. Spredaj je 
bil fantovski prapor, med 
potjo so morali kar krepko 
napeti mišice, da so ploh 

obvladali. Vse bi bilo druga-
če, če bi ga vlekli po snegu, 
ki pa ga je letos tudi že v tej 
gorski vasici večinoma po-
bralo. Za spodbudo in do-
bro voljo je s harmoniko 
skrbel Aleš Jakopič, fantje 

so tudi zapeli. Ploh so za-
tem na dražbi prodali, izku-
piček pa je šel po stari ljud-
ski navadi za zapitek in pu-
stno zabavo. Ploh so spre-
daj namazali z zaseko in 

domača neporočena dekleta 
so ga morala za kazen za 
odvračanje zakonskega sta-
nu "kušniti" (poljubiti). Le-

tos so za to le redka zbrala 
pogum, včasih pa so jih fan-
tje celo lovili po vasi in jih 
pripeljali pred ploh. Ta obi-
čaj ima v Planini pod Goli-
co dolgoletno tradicijo in 
sega v čas po drugi svetovni 

vojni v prejšnjem stoletju. 
Dolžina ploha je bila različ-
na, po pripovedovanju do-
mačinov je bil najdaljši dolg 
kar 35 metrov. Letošnji je z 
dolžino 24 metrov in dobri-
mi tremi kubičnimi metri 
lesa sodil med povprečne. 
Izvedba vleke ploha je odvi-
sna tudi od volje in zagna-
nosti fantov. Redno in z ve-
liko vnemo so običaj izvajali 
v letih od 2009 do 2016, po 
nekajletnem premoru so se 
letos običaja lotili mlajši, 
"ledik" fantje, seveda kot ve-
dno ob predpostavki, da se 
ni omožilo nobeno dekle. 

Vleka ploha je vpisana v re-
gister nesnovne kulturne 
dediščine ministrstva za 
kulturo, med gorenjskimi 
kraji s to tradicijo pa je 
omenjena tudi Planina pod 
Golico. 

Rovtarski fantje 
vlekli ploh
Ker se od božiča do pusta v vasi ni omožilo nobeno dekle, so domači fantje 
na pustni torek vlekli ploh. Smreko, ki jo je poklonil Mitja Kolar s kmetije 
pri Konarju, so ročno s cepini vlekli po vasi kot v posmeh dekletom. 

Smreko, ki jo je poklonil Mitja Kolar s kmetije pri Konarju, so vlekli po vasi kot v posmeh 
dekletom, ki jim ni do zakonskega stanu. / Foto: Nik Bertoncelj

Po nekajletnem premoru so se letos običaja lotili mlajši, "ledik" fantje.

Janko Rabič

Člani sveta Krajevne sku-
pnosti Plavž so na februar-
ski seji obravnavali izvedbo 
planov in dejavnosti v prete-
klem letu ter načrte za letos. 
Na petih rednih sejah v letu 
2021 so spremljali in uskla-
jevali delo na posameznih 
področjih, dajali predloge in 
pobude ter bili kritični do 
neizvajanja dogovorjenih 
programov in perečih pro-
blemov. 
Na področju infrastrukture 
je med drugim potekala ob-
nova vročevoda mimo zdra-
vstvenega doma, rekon-
strukcija ceste Franceta Pre-
šerna, različna vzdrževalna 
dela, sanacija cestnih povr-
šin, urejanje zelenic, v izde-
lavi je bila dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za sanacijo mostu 
Žerjavec. 
Krajevna skupnost se je 
vključila tudi v aktivnosti 
uvedbe participativnega pro-
računa. Izglasovana sta bila 
dva predloga, in sicer posta-
vitev ograj okoli igrišč Pika, 
Biba in Tim v vrednosti 
20.000 evrov in Kolesarski 
poligon – pumptrack v vre-
dnosti 20.000 evrov.

Z očiščevalno akcijo in akci-
jo ocvetličenja balkonov ter 
vrtov so dali pomemben pri-
spevek k varovanju okolja. 
Ob krajevnem prazniku so 
pripravili prireditev v Spo-
minskem parku in pohod v 
Planino pod Golico, zado-
voljni so bili z dobrim odzi-
vom krajanov na merjenju 
holesterola, krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja. 
Bili pa so kritični do spreje-
tja programa urejanja otro-
ških igrišč. Ne uresničuje se 
v okviru dogovorjenih ro-
kov, v lanskem letu je bila 
izvedena le sanacija podlage 
in namestitev treh igral na 

igrišču Živ-žav, so opozorili.
Večletni velik problem je 
tudi pomanjkanje parkirišč, 
na kar stalno opozarjajo. 
Na seji so sprejeli plan ko-
munalnih del za letošnje 
leto, predlagali so, da se do-
datno uvrsti sanacija cesti-
šča na železniškem nadvozu 
na Plavžu in varovalna ogra-
ja ob cestišču pri Fakulteti 
za zdravstvo Angele Boškin. 
Med pomembnejšimi drugi-
mi aktivnostmi v prvi polo-
vici letošnjega leta so pouda-
rili spomladansko očiščeval-
no akcijo in meritve kostne 
gostote ter krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola. 

S seje sveta KS Plavž

KS Plavž je največja jeseniška krajevna skupnost. 
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Za spodbudo in dobro 
voljo je s harmoniko 
skrbel Aleš Jakopič, 
fantje so tudi zapeli.

HOKEJISTI JESENIC V PRIČAKOVANJU 
ZAČETKA KONČNICE ALPSKE LIGE
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so že končali 
tekmame drugega dela Alpske lige. Tako imeno
vani Master Round so Železarji končali na drugem 
mestu. Kljub zgodovinsko uspešnem rednem 
delu regionalnega tekmovanja so tokrat več točk 
zbrali le jeseniški alpski rivali, hokejisti Asiaga. 

Ti se v letošnji sezoni kažejo kot glavni konkurenti 
varovancev Nika Zupančiča za končni naslov pr
vakov. V Master Roundu je Asiago zbral 26 točk. 
Jeseničani so si jih na svoj račun prislužili sedem 
manj, a prav tako odigrali srečanje manj. Zadnjo 
deseto tekmo drugega dela Alpske lige je namreč 
odpovedalo moštvo Fasse. Kljub obračunu manj 
so Jeseničani osvojili drugo mesto in si brez težav 
neposredno zagotovili svoje mesto v končnici. 
Jeseničanom je v uvodnih krogih Master 
Roun da ponagajalo zdravje, z desetkanim mo

štvom pa so imeli Gorenjci na medsebojnih 
dvobojih z najmočnejšimi moštvi rednega 
dela nekaj več težav kot sicer. Vseeno so več
kratni slovenski državni prvaki ob pravem času 
znova našli svojo zmagovalno formo in na zad
njih treh tekmah prišli do treh izredno po

membnih zmag za samozavest pred ključnim 
delom sezone. 
Z odličnim in obetavnim drugim mestom bodo 
jeseniški hokejisti prav tako kot drugi lahko izbira
li svojega tekmeca v četrtfinalu. Končnica se bo 
začela, ko bo znanih vseh osem najboljših klubov 
lige. Prva tekma Jesenic pa bo v domači dvorani 
Podmežakla na sporedu 15. marca, ko bodo po 
več kot teden dolgem premoru edine slovenske 
predstavnike v Alpski ligi s tribun lahko podprli 
tudi številni jeseniški ljubitelji hokeja. 
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do ponedeljka, 21. marca 2022, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr
zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PROSTOR V 
CERKVI ZA 

SPOVED

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV

SUDOKUJA

ELEKTRIN
BRAT V
GRŠKI 

MITOLOGIJI

MAŠČOBNO
TKIVO PRI
GOVEDU

STROKO-
VNJAK ZA 
ANALIZE

ROY
ORBISON

ZLATARSTVO
FRANCI

LAVTIŽAR
www.lepo.si

POLDRAG KA-
MEN, RDEČE

MODRE, 
ZELENE 
BARVE

PRIPADNIK 
ANGLEŠKE
POLITIČNE
STRANKE

ODTRGANJE
ŠARENICE

PRI OPERA-
CIJI ALI 

POŠKODBI

MANJŠA
LATA 

1 2

NAŠ GLAS-
BENIK IN 
PEVEC
(ADI)

4 SLOG

ŽENSKI,
MOŠKI,

SREDNJI ???

5 2 12

GLIVIČNA 
BOLEZEN
VINSKE

TRTE 

11 3 13

TEKSTILNI
IZDELEK ZA 
ODEVANJE

ŽELEZOV
KRŠEC

ELIZABETA
(LJUBKO)

4 6

MANJŠE
NASELJE

NOČNI METE-
ORSKI ROJ

SLANO 
JEZERO V 
TURČIJI

5 14

MESTO V 
ZVEZNI
DEŽELI

HESSEN

16 OROS. CAF
NEKDANJI

GLASBENIK
IN ŽUPAN 

BLEDA (JOŽE)

6 10

DRAGO
JANČAR

OČKA

DENARNO
NADOMESTI-
LO ZA SEJO

TIP RUSKEGA
AVTOMOBILA

IME PIANISTA
BERTONCLJA

7 9

DEL NOSA
PRIPADNIK

ETNIČNI
SKUPINE 
CIGANOV

NIKELJ

IME PEVKE 
PRODNIK

6
ORALEC,

ORAČ
(ZASTAR.)

1 15

INFORMACIJE
S PRVE ROKE

FRANCI
LAVTIŽAR

041 508 408

GRDEŽ,
GRDIN

PRIPEV V 
PESMI

REKA V 
SIBIRIJI

DEL OČESA,
OČESNO
JABOLKO
(MNOŽ.)

SPODNJI
DEL

POSODE

POKRA-
JINA NA 

SEVERNEM 
OBROBJU
KARPATOV

GLAVNO 
MESTO

ALŽIRIJE

GABRIEL
METSU

ORIEN-
TALSKO 
RIŽEVO
ŽGANJE

SINKO

BLIŽNJI 
VZHOD,
ORIENT

15 TABORIŠNIK

ZA POL TONA 
DVIGNJEN

TON  A

8 5

SOCVETJE 
PRI VINSKI

TRTI

3
MANJ 

VREDNO
RASTLINJE

MESTO BLIZU 
BOLOGNE F1

LETALO

9 4

NOTRANJA
OBLOGA

PRSNEGA
KOŠA

1 9 VDOLBINA V
ZIDU

GOSTA JED IZ 
KROMPIRJA

SOKRATOV
TOŽILEC

IME FRANC.
PISATELJICE

TRIOLET

10 13

DARIO
FRIGO

DEBELA
PALICA

BISTVO,V
FILOZOFIJI

8 ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA
SAMEC

BREZREPE
DVOŽIVKE

SISTEMI 
PISNIH

ZNAKOV
MESTO V 

BELGIJI, AAT

10 IZABELA

NAŠ NEK-
DANJII

DNEVNIK

2 8

VELIKA
PTICA

ROPARICA

GRM IZ RODU
METULJIC

ZORAN
PREDIN

DEPARTMA V
VZ.. FRANCIJI

OLIMPIJSKE
IGRE

VOZILO ZA 
PRENAŠANJE

BREMEN

NOVI SAD

12 11 16

IME PAKI
STANSKE

POLITIČARKE
BUTOVE

7 PROSTOR, 
KI JE

ZNOTRAJ 
ČESA

13 2

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  4 / 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

MESTO V 
VZHODNI

BELGIJI OB
LIEGU

VELIKA 
KOLIČINA
SNEGA V 
ZRAKU

14 GRŠKA 
BOGINJA
SREČE IN 

NAKLJUČJA

BOSANSKO
MOŠKO IME

SLOVARČEK: SINT: pripadnik etnične skupine Ciganov,   LEVANT: Orient,  BENAZIR: ime pakistanske političarke Butove,   VAN: slano jezero v Turčiji,
ATH: mesto v Belgiji tudi Aat,     LEONIDI: nočni meteorski roj,  IRIDODIALIZA: poškodba šarenice,  ELSA: ime francoske pisateljice Triolet.

Urša Peternel

Tako se glasi eden od zapi-
sov na Instagram profilu 
Redkobesedno, ki ga ustvar-
ja Gal Billa, študent psihote-
rapije in avtor knjige Pros-
tor. Gal vsak petek na svo-
jem profilu, ki ima že skoraj 
35 tisoč sledilcev, objavi nov 
kratek zapis v obliki poezije 
ter zatem še poglobljeno 
razlago zapisanega. Na ta 
način ozavešča o temah, kot 
so ljubezen, odraščanje, 
pomen duševnega zdravja, z 
zapisi pa želi ljudem dati 
voljo, smisel, oporo in ogro-
mno ljubezni ter sprejetosti. 
Tako se eden od njegovih 
zapisov glasi: prav vse, po 
čemer hrepeniš, že čaka 
nate pred tvojimi vrati. In 
naslednji: zate? svet ...
Gal je pred dnevi gostoval 
na Jesenicah, povabil ga je 
Mladinski svet Jesenice, ki 
je v Kolpernu pripravil dogo-
dek MSJ Frekvence. Pogo-
vor, ki je bil osredotočen na 

pomen duševnega zdravja 
in osebne rasti, je vodil 
Andraž Pavlič.  

Kot je poudaril Gal, je Red-
kobesedno skupnost, kjer se 
ljudje počutijo varno in kjer 

lahko preberejo stvari, ki 
življenje vsaj za minuto ali 
dve naredijo malo lažje. 

Dovolj si ...
"ne, resno; dovolj si ... edino, kar šteje + je zares pomembno, je namreč to, da smo dovolj samim 
sebi. pika. vse ostalo pride; ob svojem času sicer, a (vedno) pride."

Gal Billa (na sliki desno) v pogovoru z voditeljem večera Andražem Pavličem 
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Sponzor križanke je ZLATARSTVO LAVTIŽAR, Franci Lavtižar, s. p., Cesta maršala Tita 10, Jesenice 4270. Obiščite jih v njihovi poslovalni
ci. Nudijo prijazno in strokovno pomoč ob pestri ponudbi nakita, predvsem poročnih prstanov, popravila in tudi odkup zlatih izdelkov. Za 
več informacij jih lahko pokličete na telefon 04 29 42 270 ali 041 508 408 ali napišete po epošti franci.lavtižar@ siol.net. Za naše zveste 
reševalce so pripravili tri nagrade – storitev v vrednosti 20 evrov v Zlatarstvu Lavtižar. Vljudno vabljeni, da jih obiščete.

Geslo je bilo HRANO DOSTAVIMO NA VAŠ NASLOV, 
sponzor pa STARI TIGER – Restavracija s hitro prehrano na 
Železniški postaji Jesenice. Nagrade, nakup v vrednosti 10 
evrov, prejmejo: Klavdij Pajntar, Zabreznica; Danijel Kle-
menc, Jesenice; Matej Šebjanič, Jesenice; Aleksander Per-
tovt, Breg; Ivanka Vidmar, Jesenice. Za nagrade pokličite 
070 397 788.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Franci LAVTIŽAR s.p.
C. Maršala Tita 19
4270 Jesenice

Tel: 04 29 42 270
Gsm: 041 508 408

franci.lavtizar@siol.net

Dotik plemenitosti

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=A, 2=M, 3=I, 4=O, 5=D, 6=L, 7=E, 8=N, 9=J), od leve 
proti desni rešitev sudokuja. Rešitev iz prejšnje številke je 
SODRUŽICA.

 
             SUDOKU jn 04  
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Petek, 11. marec
Letni članski sestanek članov društva

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

Voda in vodni pogoni, predavanje v sklopu priprav za kviz  
iz zgodovine mesta Jesenice

Muzej Kosova graščina, ob 16. uri

Nedelja, 13. marec
VAŠA NAŠA MATINEJA – ČAROVNIŠKI BLUES,  
predstava za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 14. marec
Voda in vodni pogoni, spletni kviz iz zgodovine mesta 
Jesenice

www.jesenice.si in www.gmj.si 

Torek, 15. marec
Odprtje razstave in predstavitev e-knjige Naše Jesenice

Avla Občinske knjižnice Jesenice, ob 19. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Brezplačna spletna delavnica »Ali ste seznanjeni s 
spremembami DDV od 1. 1. 2022?«

Spletna delavnica od 10. do 12 ure, obvezne prijave, info 04 581 34 13

Sreda, 16. marec
Predstavitev javnega razpisa o dodeljevanju državnih 
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v 
občini Jesenice v letu 2022 in Spot aktivnosti

Spletna delavnica, od 9.30 do 11.30, obvezne prijave, info 04 5869 266
 

Dogodki od 11. do 25. marca
Četrtek, 17. marec
Občni zbor Muzejskega društva Jesenice 

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Muzejski večer: Ddr. Verena Perko »Kako je preganjano 
krščanstvo postalo državna veroizpoved« – 2. del

Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

Koncert ob 75-letnici Glasbene šole Jesenice
Glasbena šola Jesenice in spletni prenos na  
www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Petek, 18. marec
Tradicionalni Jožefov sejem na Jesenicah

Stara Sava na Jesenicah od 7. do 19. ure

Sobota, 19. marec
Tradicionalni Jožefov sejem na Jesenicah

Stara Sava na Jesenicah od 7. do 19. ure

14. Pomladni tek, Jesenice 2022
Stara Sava na Jesenicah od 10. ure dalje

Nedelja, 20. marec
PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Tradicionalni Jožefov sejem na Jesenicah
Stara Sava na Jesenicah od 7. do 19. ure

Več info: www.zsport-jesenice.si

Torek, 22. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si

Četrtek, 24. marec
Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu

Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 17.30 in 18.30

Volilni zbor članov Medobčinskega društva invalidov 
Jesenice

Banketna dvorana Kolpern, ob 10. uri

Premiera KATARINA IN NJEN LONEC, predstava za otroke
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Petek, 25. marec
ZA VSE SEM SAMA, komedija, ravno pravšnja  
za materinski dan

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Aktivnosti Mladinskega centra

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

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

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

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

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

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

vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre,

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

vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

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

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave likovnih del 
»Likovno izražanje« dijakov Srednje šole Jesenice 

Jaka Torkar – Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava
Torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Razstava bo na ogled do 29. 4. 2022.

GALERIJA KOLPERN
Ringo raja že četrt stoletja, pregledna medinstitucionalna razstava 
lutkovne skupine Ringo raja in Gornjesavskega muzeja Jesenice

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

Razstava bo na ogled do 15. 5. 2022. 

V Glasbeni šoli Jesenice so prejšnji teden pripravili pustni 
nastop (na fotografiji harmonikar Anže Lužnik), v četrtek, 
17. marca, pa bo koncert ob 75-letnici Glasbene šole 
Jesenice. / Foto: Sašo Valjavec

Odbojkarice Mladi Jesenice, ki igrajo v 2. ligi zahod, so v 
zadnjih petih tekmah štirikrat izgubile in enkrat zmagale. 
Izgubile so v gosteh z Lubnikom s 3 : 0 (14, 14, 14), Aqua-
watt Žirovnico s 3 : 0 (21, 18, 20), TPV Volley Novo mesto s 
3 : 0 (5, 16, 17) ter doma s Šentvidom s 3 : 0 (18, 17, 8). 
Zmago so dosegli v gosteh. S 3 : 1 so premagali Krim III (-13, 
21, 18, 26). Danes igrajo doma zaostalo tekmo 10. kola z 
ekipo Triglav Kranj. V soboto je na vrsti redno kolo, v kate-
rem Jeseničanke gostijo ekipo ŽOK Triglav Kranj.

Zmaga proti ekipi Krim III

www.gorenjskiglas.si

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

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

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

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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Hruščanska pustna 
povorka
Največja pustna prireditev letos na Gorenjskem je bilo Hruščansko pustovanje s povorko, ki so ga 
pripravili neutrudni prostovoljci Kulturno-športnega društva Hrušica. Dogodek je na pustno soboto 
na ulice Jesenic privabil na stotine maškar in ostalih obiskovalcev. Pustna zabava je sledila na Placu 
na Hrušici, kjer so najboljše maske tudi nagradili. Nagrade so prejeli Smrkci, Kremenčkovi in Spuži 
Kvadratnik, posebno nagrado organizatorja pa Trnjulčica, Pepelka, Sneguljčica – uporabniki Zavoda 
oseb s posebnimi potrebami Lepa si. / U. P., fotografije: Nik Bertoncelj

Na čelu povorke so bili strokovnjaki, ki so s ceste pometli virus, sledili so člani Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska Gora, preoblečeni v jeseniške hokejiste. 

V povorki so sodelovale skupinske maske, kot so Smrkci, Telebajski, Sneguljčica in palčki, 
Kekec in njegova druščina ... 

Kremenčkovi po hruščansko

Čufarjev trg so povsem napolnile maškare in ostali obiskovalci, kar je dokaz, kako željno 
so vsi pričakovali sproščanje ukrepov.

Iz rok podžupana Mihe Rezarja je ključ občine in s tem 
oblast prevzel pustni župan.

Rdeča nit so bile pravljice in risanke, manjkal ni niti 
Vandotov Kekec.

V povorki je bilo okrog 160 maškar, štirinajst vozov, vlačilec, zapravljivček z županom in 
pometač ceste, skupaj 18 točk.

Povorko je na ulicah Jesenic spremljalo ogromno ljudi, 
zlasti malih maškar.


