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OBČINSKE NOVICE

Še en športni poligon 
na Jesenicah
Novo jekleno pridobitev so 
postavili na igrišču ob 
Osnovni šoli Toneta Čufarja, 
zato so poligon prvi preizku-
sili prav najmlajši, njegova 
ambasadorka pa je Maruša 
Ferk Saioni.
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OBČINSKE NOVICE

Na upravni enoti 
veliko vlog
Letošnje leto je eno tistih, ko 
na upravne enote pride naj-
več strank, kajti vsakih deset 
let poteče veliko osebnih iz-
kaznic in potnih listov. Letos 
bo treba zamenjati tudi 
"roza" vozniška dovoljenja.
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OBČINSKE NOVICE

Alarmni sistem nad 
Koroško Belo
Občina Jesenice je začela 
vzpostavljati alarmni sistem 
na plazovih v zaledju Koro-
ške Bele, ki bo občane opo-
zarjal na morebitno nevar-
nost plazov.
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ZANIMIVOSTI

Ste danes kaj naredili 
za svoje zdravje?
Po dveh letih je v Kolpernu 
ponovno potekal Dan zdrav-
ja, tokrat že petič, v organi-
zaciji Zdravstvenovzgojne-
ga centra Jesenice. Našteli 
so več kot osemsto obisko-
valcev.
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Medalja za 
hrabrost tudi 
za Tino
Med prejemniki medalj policije 
za hrabra in požrtvovalna 
dejanja je tudi Tina More s 
Hrušice, ki je preprečila rop 
prodajalne z urami.
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Na Meteoriti 
splet znanosti 
in fantastike
Letošnji šesti Festival znanosti in 
fantastike Meteorita 2022 pod 
naslovom Potovanje skozi čas je 
spet postregel z zanimivim in 
raznolikim programom.
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Marjana Ahačič

Kar 166 milijonov evrov vre
den projekt je vključeval 
prenovo celotne tirne mreže 
in druge infrastrukture; z 
več kot sto milijoni evrov ga 
je iz načrta za okrevanje in 
odpornost podprla EU, 37 
milijonov evrov pa je prispe
val podnebni sklad. Jesenice 
so v okviru projekta pridobi
le še nov most na Javorniku, 
ki bo omogočal vzpostavitev 
nove cestne povezave do 
obratov podjetja SIJ Acroni. 
Prenovljen je bil tudi most 
čez železnico pri Gimnaziji 
Jesenice in zgrajena proti
hrupna zaščita, je dejal žu
pan Blaž Račič.
"Zavedamo se, da je trajnos
tna mobilnost zaveza Jese
nic, Slovenije in Evropske 
unije. Zato verjamem, da je 
obnova železnice velika pri
ložnost za Jesenice, tudi 
zato, da s pomočjo infra
strukture pridobimo nove 
možnosti za razvoj turiz
ma," je poudaril Račič.
Minister Jernej Vrtovec je 
pri tem poudaril, da železni
ca zaradi potrebe po hitri 
mobilnosti, zlasti pa varova
nju podnebja in okolja, zno
va pridobiva veljavo, ter na

povedal nadaljnje investicije 
na odseku od Kranja do Je
senic, med katerimi je tudi 
prenova železniške postaje 
na Jesenicah. Izdelava pro
jektne dokumentacije zanjo 
je v sklepni fazi, ko bo pro
jekt pripravljen, pa želijo z 
njim kandidirati tudi za 
evropska sredstva. "Razmiš
ljamo, kakšne vsebine ume

stiti v objekt, ki je sicer za
ščiten kot kulturni spome
nik, obenem pa je tudi prvi 
železniški objekt po vstopu 
v Slovenijo. In glede na to, 
da Jesenice ležijo tudi na 
vstopu v območje Triglav
skega narodnega parka, raz
mišljamo, da bi vse omenje
ne vsebine združili v neko 
celovito vstopno točko v to 

območje," je pojasnil župan 
Račič. Vsa dela v okviru 
nadgradnje, ki so se začela 
pred letom in pol, še niso v 
celoti zaključena. Poteka 
namreč še nameščanje pro
tihrupne zaščite, zaradi če
sar bo proga ob koncih te
dna nekaj časa še zaprta. 
Dela pa bodo zaključena 
konec maja.

Prenova železnice 
tudi uradno končana
Sredi aprila se je s priložnostno slovesnostjo ob obisku ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca tudi 
uradno zaključil projekt nadgradnje železniške proge med Kranjem in Jesenicami.

Župan Jesenic Blaž Račič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug 
Jerše, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in radovljiški župan Ciril Globočnik so na 
priložnostni slovesnosti v Radovljici simbolično odprli prenovljeno gorenjsko železniško 
progo. / Foto: Gorazd Kavčič

Spoštovane občanke in občani občine Jesenice, 

ob pravkar minulem  
dnevu upora proti okupatorju ter  

prihajajočem prazniku dela, 1. maju,  
vam iskreno čestitam. 

Župan Blaž Račič 
s sodelavci 

PRVOMAJSKO SREČANJE 
NA PRISTAVI 

NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM

1. maja 2022 od 12. ure dalje.
V kulturnem programu bo sodeloval

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

Slavnostna govornica bo 
Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka SKEI Slovenija.

Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.

Za udeležence srečanja bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz, 
in sicer bo odhod prvega avtobusa s Hrušice (Belo polje)  
ob 10.30, odhod drugega avtobusa pa z avtobusne postaje  

pri Splošni bolnišnici Jesenice ob 11.00.  
Oba avtobusa bosta ustavljala na vseh avtobusnih postajah  

do Javorniškega Rovta.
Vrnitev avtobusov s Pristave bo ob 17.00 in 19.00 oziroma  

po dogovoru z organizatorji srečanja.

Prvomajsko srečanje bo v vsakem vremenu.

Vabljeni na Pristavo!

Tudi letos bo v maju, v času cvetenja narcis, v Planino pod 
Golico in Javorniški Rovt vozil brezplačni avtobus, ki bo po-
tnike pobiral pri Občini Jesenice in nato na vsaki vmesni 
postaji proti vrhu. Konci tednov s predvideno zaporo ceste 
in brezplačnim avtobusom so: 14. in 15. maj, 21. in 22. maj 
ter 28. in 29. maj, vendar bo zapora veljala le ob lepem vre-
menu. Avtobusi bodo vozili najmanj vsako polno uro med 
7. in 17. uro. Vse informacije o dogajanju bodo na voljo na 
spletni strani Med narcise z busom Turizma Jesenice.

Med narcise z busom
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Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta so jeseniški občinski 
svetniki sprejeli zaključni 
račun proračuna za leto 
2021. Potrdili so tudi poroči-
li o realizaciji načrtov ravna-
nja z nepremičnim in pre-
mičnim premoženjem za 
leto 2021. Lani je tako Obči-
na Jesenice pridobila zemlji-
šče otroškega igrišča na Koč-
ni, zemljišče na območju 
TVD Partizan Koroška Bela, 
zemljišče oziroma pet garaž 
za potrebe OPPN Partizan, 
nekaj zemljišč v Poslovni 
coni Jesenice za potrebe gra-
dnje infrastrukture, nekaj 
manjših zemljišč za gradnjo 
občinskih cest ... Občina je 
tudi uskladila zemljiškok-
njižno stanje zemljišča, na 
katerem stoji Centralna čis-
tilna naprava Jesenice. 
Nakup opreme za alarmni 
sistem Mobilni SIJA Koroš-
ka Bela v višini 185 tisoč 
evrov pa bo realiziran letos.

Spremembe in dopolnitve 
odlokov
Potrdili so spremembe in 
dopolnitve odloka o ustano-
vitvi javnega komunalnega 
podjetja Jeko Jesenice. Gre 
za uskladitev s sprememba-
mi veljavne zakonodaje. 
Potrdili so tudi spremembe 
odlokov o ustanovitvi Osno-
vne šole Prežihovega Voran-
ca Jesenice, Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja Jesenice 
in Glasbene šole Jesenice. S 
spremembo vseh treh odlo-
kov so sledili določbam nove 
zakonodaje, nanašajo pa se 
na sestavo sveta šole. Dose-
danja zakonodaja je določa-
la, da je svet šole sestavljen 
iz treh predstavnikov usta-
novitelja, petih predstavni-
kov delavcev šole in treh 
predstavnikov staršev, po 
novem pa ga sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev 
in trije predstavniki staršev.
Na seji so sprejeli tudi 
dopolnitev odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda Zavod 
za šport Jesenice. S spre-
membo so v upravljanje 
Zavoda za šport Jesenice 
prenesli dodatna zemljišča v 
Balinišču Baza, ob TVD Par-
tizan Koroška Bela in na 
Kresu. 

Spremembe pri 
inšpektoratu in redarstvu
Potrdili so tudi spremembe 
in dopolnitve Odloka o usta-
novitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
občin Jesenice, Gorje, Kranj-
ska Gora in Žirovnica. Po 
novem si bodo občine usta-
noviteljice nekoliko drugače 
delile stroške in odstotke 
financiranja. Pokazala se je 
namreč potreba po večji pri-
sotnosti redarjev na območ-
ju kranjskogorske občine, 

zato se zvišuje delež financi-
ranja s strani Občine Kranj-
ska Gora (s sedanjih 26 na 
41 odstotkov) in zmanjšuje 
delež Občine Jesenice (s 
sedanjih 53 na 38 odstot-
kov), medtem ko deleža 
financiranja Občine Gorje 
in Občine Žirovnica ostajata 
enaka (12 oziroma 9 odstot-
kov). V sistemizaciji bodo 
delovna mesta tudi povečali 
za tri dodatne redarje in 
občinskega inšpektorja. 

S sklepom dopuščena 
razlastitev
Potrdili so tudi sklep o ugo-
tovitvi javne koristi za usta-
novitev služnosti in izvedbe 
odkupa zemljišč za gradnjo 
mostu čez potok Jesenica na 
Žerjavcu. Občina Jesenice 
namerava zgraditi nov most, 
saj je sedanji dotrajan in ga 
bodo po izgradnji novega 
porušili. V postopku prido-
bivanja gradbenega dovolje-
nja za gradnjo novega mos-
tu so lastnikom zemljišč 
poslali služnostne pogodbe, 
in kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, je bil odziv lastni-
kov v veliki meri pozitiven. 
"V nekaterih primerih pa 
prihaja tudi do neodzivanja 
in pogojevanja s postavljan-
jem neracionalnih zahtev," 
so povedali na Občini Jese-
nice. Da bi projekt vendarle 
lahko izvedli, so sprejeli 
omenjeni sklep, ki dopušča 
razlastitev tako v smislu 
odkupa nepremičnin kot 
tudi služnostnih pravic, a 
oboje je dopustno le v javno 
korist in v primerih, kjer 
dogovora z lastniki za grad-
njo mostu potrebnih zem-
ljišč ni možno doseči, so 
pojasnili.

Stanovanjski program, 
nepremično premoženje
Na seji so sprejeli tudi pre-
dlog Stanovanjskega progra-
ma občine Jesenice za obdo-
bje 2022–2027. Z njim je 
začrtana smer razvoja stano-

vanjskega področja v občini 
Jesenice.
Na seji so tudi soglašali s 
prodajo funkcionalnega 
zemljišča k zgornji postaji 
žičnice Španov vrh in solast-
niškega deleža na zemljišču 
okrog srednje postaje žični-
ce Španov vrh. Občina Jese-
nice je leta 2017 prodala žič-
nico skupaj z nujnimi zem-
ljišči in objekti podjetju 
Športni center Španov vrh, 
zemljišči ob spodnji in zgor-
nji postaji pa takrat nista bili 
prodani, temveč je bila zgolj 
ustanovljena služnost. Pod-
jetje Športni center Španov 
vrh je zdaj izkazalo interes 
po odkupu, orientacijska 
vrednost je dobrih 35 tisoč 
evrov.

Občinski svetniki so sogla-
šali tudi z menjavo zemljiš-
ča, ki v naravi predstavlja 
industrijski tir v lasti skupi-
ne SIJ Acroni. Z menjavo bo 
Občina Jesenice pridobila 
zemljišča v Poslovni coni 
Jesenice, preko katerih je 
predvidena izgradnja nove 
komunalne ureditve. 
Občina Jesenice tudi načr-
tuje ureditev cestnega 
omrežja in izgradnje ostale 
komunalne infrastrukture 
znotraj Poslovne cone Jese-
nice, zato želi pridobiti nep-
remičnini, ki v naravi pred-
stavljata del nekategorizira-

ne javne ceste in obcestni 
svet v t. i. Starih obratih 
Poslovne cone Jesenice. 
Načrtuje tudi pridobitev jav-
ne občinske obvozne ceste 
na Plavškem travniku, ki je 
v lasti Slovenskih železnic, 
kar bo omogočilo razpolaga-
nje z zemljiščem v smislu 
kategorizacije in ustanavlja-
nja pravice graditi za more-
bitne investitorje na tem 
območju. Namerava kupiti 
tudi nepremičnine v Javor-
niškem Rovtu, kar bo omo-
gočilo ureditev obračališča 
in postajališča za avtobuse, 
ter del zemljišča vodnega 
zajetja Peričnik z namenom 
trajnega lastništva na objek-
tih, napravah in omrežjih 
infrastrukture za izvajanje 
gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo. Načrtu-
je tudi nakup makadamske-
ga parkirišča za Gorenjsko 
banko, ki se uporablja kot 
javno parkirišče, s tem pa bi 
lastniško zaokrožili območ-
je trenutnega makadamske-
ga parkirišča, dolgoročno pa 
zagotovili površine za grad-
njo garažne hiše, ki je zara-
di reševanja problematike 
mirujočega prometa nujno 
potrebna, so pojasnili na 
Občini Jesenice.

Poročila, informacije ...
Na seji sta poročili o delu v 
letu 2021 predstavila načel-
nik Policijske postaje Jeseni-
ce Marko Panič in vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica Gregor Jarkovič. 
Seznanili so se tudi s poroči-
lom o izvrševanju Programa 
dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske s finan-
čnim poročilom za leto 
2021, ki ga je predstavila 
Eldina Čosatović, ter infor-
macijo o poslovnem načrtu 
Jeko Jesenice za leto 2022, 
ki ga je predstavil direktor 
javnega podjetja Uroš 
Bučar.

Seja občinskega sveta
Jeseniški občinski svetniki so se konec marca sestali na 24. redni seji v tem mandatu, na dnevnem 
redu pa so imeli kar trideset točk.

Občina Jesenice načrtuje odkup zemljišča za Gorenjsko banko, ki se uporablja kot javno 
parkirišče, dolgoročno pa naj bi na tem območju gradili garažno hišo. / Foto: Nik Bertoncelj

To je bila 24. redna 
seja občinskega sveta v 
tej sestavi. V tem 
mandatu se bodo 
predvidoma sestali še 
trikrat, in sicer maja, 
junija in septembra. 
Novembra pa bomo na 
lokalnih volitvah 
izbirali nove člane 
občinskega sveta in 
tudi župana.

Čez nekaj dni, natančneje 9. 
maja, bomo v Sloveniji in 
Evropi praznovali dan Evro-
pe. Praznik je zrastel na 
dediščini konca druge sve-
tovne vojne, ki se je na 
evropskih tleh končala 9. 
maja 1945. Pet let kasneje je 
tedanji francoski zunanji 
minister Robert Schuman 
predstavil deklaracijo, v 
kateri je predlagal ustanovi-
tev evropske skupnosti za 
premog in jeklo. V kasnej-
ših letih se je iz te skupnosti 
razvila današnja Evropska 
unija, katere članica je od 
leta 2004 tudi Slovenija.
Dan Evrope je praznik miru 
in enotnosti v Evropi. Čep-
rav se nam je v Sloveniji in 
Evropi včasih lahko zdelo, 
da je mir za večno priborje-
na in zapečatena danost ter 
samoumeven, pa zgodovina 
in aktualne razmere doka-
zujejo, da si je za eno najpo-
membnejših vrednot – za 
mir (in tudi za enotnost) – 
treba prizadevati praktično 
vsak dan. 
Marsikdo med nami si ne 
more predstavljati, da je 
Evropo spet zajela nesmisel-
na vojna, ki je prinesla šte-
vilne žrtve in povzročila uni-
čenje, milijone ljudi je pog-
nala z domov in pahnila v 
velike stiske. Kot da smo vsi 
skupaj pozabili na našo sku-
pno dediščino, na dediščino 
dveh svetovnih vojn pa tudi 
vojne na območju nekdanje 
Jugoslavije. Imamo res tako 
slab spomin?

Moj pokojni oče je (skupaj z 
družino) svoja otroška leta 
med drugo svetovno vojno 
kot izgnanec preživel v nem-
ških taboriščih, se srečeval z 
različnimi grozotami, lako-
to, za današnjega človeka 
nepredstavljivimi stiskami. 
Še danes mi v glavi odzvan-
jajo njegove besede in misli 
o pomenu miru, varnosti, 
stabilnosti, ki jih je pogosto 
ponavljal. Očitno sem bil 
tedaj, ko je bil še med nami, 
premlad, da bi razumel nje-
govo sporočilo o pomenu 
miru. Danes se v luči raz-
mer v Ukrajini spominjam 
njegovih besed in se vse bolj 
zavedam, da mir ni samou-
meven ter da je od vseh nas 
in naših prizadevanj za mir 
odvisna naša skupna priho-
dnost. 
Ne smemo pozabiti, kako 
pomemben je mir za vse 
nas. Vedno moramo stre-
meti in si po svojih močeh 
prizadevati za ohranjanje 
miru. Pomemben prispevek 
predstavlja tudi dolgoletno 
sodelovanje med občinama 
Jesenice in Nagold iz Nem-
čije, s katero smo pobrateni 
že več kot 27 let. 

Žal je koronavirus v zadnjih 
dveh letih onemogočil naša 
druženja, izmenjave in obi-
ske, ki smo jih načrtovali, a 
naša stremljenja po spozna-
vanju, razumevanju in spre-
jemanju drugih (ljudi, jezi-
kov, kultur, navad, običajev 
…) ostajajo nespremenjena.
Lani jeseni je Občina Nagold 
za dolgoletno partnerstvo in 
tvorno sodelovanje, utrjeva-
nje vezi in razvoj vrednot 
partnerstva ter sodelovanja 
med evropskimi narodi z 
Občino Longwy iz Francije 
in Občino Jesenice prejela 
diplomo Sveta Evrope. Slo-
vesna podelitev je potekala 
le na daljavo, prek video 
povezave. Že lani smo se 
dogovorili, da bomo prejem 
uglednega priznanja, ki 
podpira naša skupna priza-
devanja, javno zaznamovali 
takoj, ko bodo to omogočale 
razmere. 
Veselimo se obiska Nagolda 
in prireditev, ki jih ob dnevu 

Evrope pripravljajo gostitelji 
z namenom ohranjanja in 
nadgrajevanja vezi med 
občinama in našimi ljudmi. 
Prav te vezi nam omogočajo 
boljše medsebojno poznava-
nje, razumevanje razlik med 
nami in utrjevanju skupnih 
vrednot – vrednot, ki nas 
povezujejo. Med temi ima 
letos v luči dogajanja v Ukra-
jini še posebno težo – mir. 
Poleg domačinov bodo na 
prireditvah sodelovali pred-
stavniki Občine Longwy, 
Jesenice bomo zastopali 
predstavniki občine, folklor-
na skupina Juliana s Hruši-
ce in nekateri podjetniki. 
Seveda ne bodo manjkali 
niti fotografi iz pobratenih 
občin, ki so najzaslužnejši 
za vzpostavitev sodelovanja 
med občinama Jesenice ter 
Nagold in so tudi v obdobju 
koronskih omejitev nadgra-
jevali sodelovanje (tudi s 
spletnimi fotografskimi raz-
stavami). 
Mir je vrednota. Vesel in 
ponosen sem, da k ohranja-
nju miru po svojih močeh 
prispevamo v naši lokalni 
skupnosti, in hkrati želim, 
da bi v tem ostali zgled.

Za vrednote miru

Moj pokojni oče je (skupaj z družino) svoja 
otroška leta med drugo svetovno vojno kot 
izgnanec preživel v nemških taboriščih, se 
srečeval z različnimi grozotami, lakoto, za 
današnjega človeka nepredstavljivimi stiskami. 
Še danes mi v glavi odzvanjajo njegove besede 
in misli o pomenu miru, varnosti, stabilnosti ...

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Skozi celotno sezono je obvezno obre-
zovanje in vzdrževanje živih mej, grmi-
čevja, dreves in ostale vegetacije na 
površinah ob cesti. Njihovo obrezova-
nje in vzdrževanje je treba izvajati 
tako, da sta zagotovljena preglednost 
in prost profil ceste ter da je vidna in 
dostopna prometna signalizacija.
Prav tako je treba obrezati vegetacijo 
ob pločnikih, saj ta zaradi razraščenosti 

pogosto ovira varnost pešcev in drugih 
udeležencev v prometu. Vse to so ob-
veznosti lastnikov parcel, ki jih je opre-
delil tudi zakonodajalec v 98. členu Za-
kona o cestah: »V območju nivojskega 
križišča občinskih cest, križišča občin-
ske ceste z železniško progo ali v ob-
močju cestnih priključkov na občinsko 
cesto (pregledno polje) ter na notranjih 
straneh cestnih krivin (pregledna ber-

ma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne-
koli vegetacije ali postaviti objekte, na-
prave in druge predmete ter storiti kar 
koli drugega, kar bi oviralo preglednost 
cest, križišča ali priključka.«

Sonce pridobiva na moči, ogreva 
prst in spodbuja k rasti, zato apelira-
mo na občane, da obrežejo nevarne 
zasaditve v okolici cest in poti. Za 
vegetacijo je treba skrbeti čez vse 
leto in tako zagotavljati minimalno 
polje preglednosti. Ustrezna uredi-
tev poleg večje varnosti vseh udele-
žencev v prometu prispeva tudi k 
bolj urejenemu in lepšemu videzu 
naših naselij.

VZDRŽEVANJE RASTLINJA OB JAVNIH CESTAH 

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

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 7/let nik XVII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 34, ki je iz šel 29. aprila 2022.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. 
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od 
tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: 
po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Marjana Ahačič

Na Jesenicah so dobili že 
drugi jekleni poligon za 
vadbo na prostem, ki so ga 
postavili v okviru sodelova-
nja Skupine SIJ – Sloven-
ska industrija jekla in 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije – Združenja špor-
tnih zvez (OKS-ZŠZ) ter ob 
podpori lokalne skupnosti. 
Prvega so pred nekaj leti 
postavili pri ledni dvorani 
Podmežakla, novi pa stoji 
na igrišču ob Osnovni šoli 
Toneta Čufarja. 
Gradbeno-strojna dela za po-
ligon je financirala Občina 
Jesenice, ki je hkrati brez-
plačno zagotovila zemljišče, 
za jekleno konstrukcijo, se-
stavljeno iz 86 metrov jekle-
nih cevi, pa je poskrbela sku-
pina SIJ – Slovenska indu-
strija jekla. Ambasadorka 
novega poligona je alpska 
smučarka Maruša Ferk Saio-
ni. Domačinka z Blejske Do-
brave, ki se je udeležila že 
štirih olimpijskih iger, je na 
slovesnosti ob odprtju pou-
darila, da je zanjo velika čast, 
da poligon v njenem doma-
čem kraju nosi tablo z nje-
nim imenom.

Novi poligon je sicer eden 
od 18 jeklenih poligonov, ki 
so jih v zadnjih letih postavi-
li po vsej Sloveniji. »Za do-
seganje svojega maksimu-
ma tako v športu kot v poslu 
je potrebna jeklena volja. V 
čast nam je, da na Jeseni-
cah, kjer delujejo naši proi-
zvodni obrati in živijo naši 
zaposleni s svojimi družina-
mi, postavljamo že drugi je-
kleni poligon,« je na slove-

snosti povedala Katja Krum-
pak, vodja korporativnega 
komuniciranja v Skupini 
SIJ.
Zbrane je nagovoril tudi 
podžupan Jesenic Miha Re-
zar, ki je dejal, da je pono-
sen, da imamo tudi v Slove-
niji družbeno odgovorna 
podjetja, ki vlagajo v lokalno 
skupnost. 
Kot predstavnika krovne 
športne organizacije OKS-

-ZŠZ sta se odprtja udeleži-
la podpredsednik Janez So-
držnik in vodja jeseniške 
regijske pisarne Brane Jer-
šin. »Verjamem, da bo tudi 
drugi jekleni poligon pri-
speval k nadaljnjemu soži-
tju jeklarstva in športa na 
Jesenicah, predvsem pa si 
želim uspešnega nadaljnje-
ga razvoja na obeh podro-
čjih,« pa je k povedanemu 
dodal Sodržnik.

Še en športni poligon 
na Jesenicah
Novo jekleno pridobitev so postavili na igrišču ob Osnovni šoli Toneta Čufarja, zato so poligon prvi 
preizkusili prav najmlajši. Njegova ambasadorka je alpska smučarka Maruša Ferk Saioni, doma z 
bližnje Blejske Dobrave.  

Prvi so novi poligon preizkusili mladi športniki z Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. 

Jeseniški občinski svetniki so na 4. dopisni seji v tem man-
datu dali pozitivno mnenje k imenovanju Nataše Junež za 
ravnateljico Gimnazije Jesenice za mandatno obdobje 
2022–2027. Na razpis so sicer prispele tri prijave.

Na dopisni seji o ravnateljici Gimnazije Jesenice

Na zadnji seji občinskega sveta so za direktorja javnega za-
voda Zavod za šport Jesenice za naslednje petletno manda-
tno obdobje imenovali dosedanjega direktorja Almina Gori-
njaca, ki se je tudi edini prijavil na razpis. Občinski svetniki 
so podali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Polone Knific 
za direktorico Ljudske univerze Jesenice. Na razpis sta sicer 
prispeli dve prijavi.

Volitve in imenovanja

Almin Gorinjac bo Zavod za šport Jesenice vodil tudi 
prihodjih pet let. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ob dnevu boja proti okupatorju sta Občina Jesenice in 
Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice pripravila koncert Praprotnic iz 
Roža s pesmimi upora.

Koncert ob dnevu boja proti okupatorju
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STE VEDELI ...
da, Vas na upravni enoti Jesenice čaka 
fotoavtomat, kjer si pridobite 
biometrično sliko za dokumente, tudi 
za novo osebno izkaznico.

Slike so izdelane hitro,
enostavno in poceni!
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Urša Peternel

Leto 2022 je za upravne 
enote po vsej državi tisto 
leto, ko na upravne enote 
pride največ strank. Vsakih 

deset let namreč poteče veli-
ko število osebnih izkaznic 
in potnih listov, letos pa je 
poleg tega treba zamenjati 
še preostala, tako imenova-
na roza vozniška dovoljenja 
(rok za zamenjavo teh se 
sicer izteče 19. 1. 2023). 
"Od meseca aprila do kon-
ca leta bo na območju 
Upravne enote Jesenice, ki 
pokriva občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovni-
ca, potekla veljavnost 3327 
osebnim izkaznicam, 1505 
potnim listom in 1113 voz-
niškim dovoljenjem. Poleg 
tega bo treba zamenjati še 
5323 'roza' vozniških dovo-

ljenj," pravi načelnica Alen-
ka Burnik in dodaja, da je 
posebej veliko število 
strank na upravni enoti od 
28. marca naprej, ko so 
začeli sprejemati vloge za 
izdajo novih biometričnih 
osebnih izkaznic. A kot ob 
tem poudarja Alenka Bur-

nik, veljavnih osebnih izka-
znic ni treba zamenjati. 
"Vse obstoječe osebne izka-
znice se lahko uporabljajo 
do poteka njihove veljavno-
sti. To velja tudi za osebne 
izkaznice s trajno veljavno-
stjo po dopolnjenem 70. 
letu starosti."

Ob vlogi za izdajo osebnega 
dokumenta je treba imeti 
fotografijo, ki jo stranka lah-
ko prinese s seboj v fizični 
obliki ali pa uporabi e-foto-
grafijo. "Postopek v primeru 
e-fotografije je krajši. Sicer 
pa je v Upravnem centru 
Jesenice v pritličju strankam 

na voljo tudi fotoavtomat, 
kjer stranke pridobijo foto-
grafijo v fizični obliki," je 
dejala.

Za obisk upravne enote se 
strankam za večino oprav-
kov ni treba naročati, se pa 
lahko naročijo, če to želijo, 
po telefonu ali elektronski 
pošti. "S tem si zagotovijo 
obravnavo v želenem termi-
nu. Obvezno naročanje pa 

smo obdržali na delovnem 
področju tujcev in na Kraje-
vnem uradu v Kranjski 
Gori," je pojasnila načelni-

ca. Ob tem pa je tudi pouda-
rila, da mnogi občani ne 
vedo, da ima upravna enota 
uradne ure tudi ob torkih.
"Ugotavljamo, da, kljub 
temu da imamo uradne ure 
ob torkih že petnajst let, 
občani tega nekako niso 
osvojili, zato se ob torkih pri 
nas oglasi neprimerno manj 
strank kot na druge uradne 
dni, torej v ponedeljek, sre-
do in petek. Zato posebej 
poudarjam: uradne ure so 
na upravni enoti tudi ob tor-
kih, in sicer med 8. in 12. ter 
med 13. in 15. uro."

Na upravni enoti veliko vlog
Letošnje leto je eno tistih, ko na upravne enote pride največ strank, kajti vsakih deset let poteče veliko osebnih izkaznic in potnih listov.  
Letos bo treba zamenjati tudi "roza" vozniška dovoljenja.
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Uradne ure na 
Upravni enoti Jesenice 
so tudi ob torkih  
med 8. in 12. ter  
13. in 15. uro.

Osebnih izkaznic, ki 
so veljavne, ni treba 
zamenjati z novimi 
biometričnimi.

Na upravnih enotah vodijo tudi postopke 
priznanja začasne zaščite osebam, ki so 
zapustile Ukrajino zaradi vojne. Na območju 
Upravne enote Jesenice je do sredine aprila za 
zaščito zaprosilo 41 oseb, vsem so bile tudi že 
izdane in vročene odločbe o priznanju začasne 
zaščite.

Marjana Ahačič

V Domu krajanov na Lanco-
vem je nedavno potekal zbor 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo (ZVVS) Zgor-
nje Gorenjske. Udeležence 
je nagovoril predsednik 
združenja Janez Koselj, ki je 
predstavil opravljeno delo v 
preteklem letu, ko se je v 
organizacijo vključilo skoraj 
petdeset novih članov. Pode-
lil je plakete ZVVS; bronaste 
so dobili Stane Ažman, Dra-
go Bregant in Martin Cve-
tek, srebrno Edi Ferkolj, zla-
to plaketo pa Leopold Bizalj.
Združenje bo junija prazno-
valo 25-letnico delovanja. V 
tem obdobju je število čla-
nov veteranske organizacije 
z 250 naraslo na več kot 
1.300. »Petindvajsetletnica 

in druge aktivnosti niso 
namenjene le nam, veteran-
kam in veteranom, temveč 
tudi drugim, predvsem tis-
tim, ki so bili v tistih usod-
nih časih z nami, pa mla-
dim, predvsem šolski mladi-
ni. Spoštujmo narodovo 
zgodovino, da bodo spošto-
vali tudi nas, ko nas ne bo 
več,« je v nagovoru poudaril 
Koselj.
Združenje bo pripravilo vrs-
to spominskih srečanj, člani 
se bodo tako kot doslej ude-
leževali pohodov, športnih 
tekmovanj in posameznih 
aktivnosti drugih združenj. 
Med načrti je Koselj omenil 
možnost, da bi v Veteran-
skem domu v Radovljici 
uredili manjši muzej, ki bi 
prikazoval obdobje delovan-
ja Teritorialne obrambe.
V programu prireditve je 
tudi tokrat nastopil Veteran-
ski pevski zbor, ki ga že vse 
od ustanovitve pred dvajseti-
mi leti vodi Franc Podjed. 
Dirigent je ob tej priložnosti 
nekaterim članom podelil 
Gallusove značke, Francu 
Podjedu pa je častno Gallu-
sovo značko predal radovlji-
ški župan Ciril Globočnik.

Zbor veteranov
Na srečanju zgornjegorenjskega združenja so zaslužnim članom podelili 
plakete – zlato je prejel Leopold Bizalj. Dolgoletni dirigent Veteranskega 
pevskega zbora Franc Podjed je prejel Gallusovo značko.

Predsednik združenja Janez Koselj in prejemnik zlate 
plakete ZVVS Leopold Bizalj

Urša Peternel

Na zadnji seji jeseniškega 
občinskega sveta so se 
občinski svetniki seznanili 
tudi s tremi poročili nadzor-
nega odbora Občine Jeseni-
ce, in sicer s poročilom o 

opravljenem nadzoru izgra-
dnje komunalne infrastruk-
ture v naselju Murova, poro-
čilom o opravljenem nadzo-
ru nad izvajanjem progra-
mov socialnega varstva in 
cene zavodskega varstva ter 
poročilom o opravljenem 

nadzoru poslovanja javnega 
zavoda Ljudska univerza 
Jesenice. Pri nobenem od 
nadzorov nadzorni odbor ni 
ugotovil nobenih nepravil-
nosti. Predsednica nadzor-
nega odbora Simona Štravs 
je predstavila tudi poročilo o 

delu nadzornega odbora 
Občine Jesenice v letu 2021 
in program dela v letu 2022. 
Med drugim bodo pregleda-
li potek sklepanja koncesij-
ske pogodbe s podjetjem 
Enos OTE, dodeljevanje 
enkratne denarne socialne 
pomoči zaradi materialne 
ogroženosti ter pridobivanje 
zemljišč za infrastrukturne 
projekte.

Poročilo nadzornega odbora

Na zadnji seji je občinski svetnik Marko Plečnik postavil 
vprašanje, kakšna je situacija glede odkupa Hotela Pošta, 
saj so bila finančna sredstva iz proračuna porabljena za dru-
ge namene. Župan Blaž Račič je pojasnil, da postopki dedo-
vanja na sodišču še niso zaključeni. Vse dotlej pa Občina 
Jesenice ne more nadaljevati postopkov za odkup.

Kaj se dogaja z odkupom Hotela Pošta
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JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Urša Peternel

Občina Jesenice je začela 
vzpostavljati alarmni sis-
tem na plazovih v zaledju 
Koroške Bele, ki bo name-
njen opozarjanju pred po-
tencialnimi nevarnostmi 
pobočnih masnih premi-
kov. Prvi del projekta, elek-
trifikacijo alarmnega siste-
ma (v vrednosti približno 
67.000 evrov), so izvedli že 
lani, v letošnjem proračunu 
Občine Jesenice pa so za 
vzpostavitev samega alar-
mnega sistema in pridobi-
tev soglasij lastnikov ze-
mljišč, na katerih bodo stali 
alarmne naprave, solarni 
moduli, senzorji za nadzor 
poteznih zank in daljinske-
ga ročnega aktivatorja alar-
ma, retranslatorji in ostala 
oprema, zagotovljena sred-
stva v višini približno 
185.000 evrov.

Elektronska sirena za 
javno alarmiranje
Kot so sporočili z Občine Je-
senice, bo izvajalec, podjetje 
TDI, začel namestitev elek-
tronske sirene za javno alar-
miranje na lokaciji vodohra-
na Koroška Bela in vzposta-
vitev sistema javnega alar-
miranja na lokaciji GARS 

Jesenice in PGD Koroška 
Bela. V naslednji fazi pa se 
bodo dela začela izvajati še 
na plazovih v zaledju Koro-
ške Bele. 
Alarmni sistem bo vključen 
v sistem SIJA (sistem javne-
ga alarmiranja na območju 
Slovenije) in v sistem GARS 
Jesenice. Gradbeno-inženir-
ska dela bodo končana pred-
vidoma do konca junija.

"Občina Jesenice je reševa-
nje problematike pobočnih 
masnih premikov v zaledju 
Koroške Bele aktivno zače-
la konec leta 2015 s pridru-
žitvijo mednarodnemu pro-
jektu RECALL – Odzivnost 
evropskih skupnosti ob lo-
kalnih pojavih zemeljskih 
plazov. Z namenom vzpo-
stavitve učinkovite komu-
nikacije med strokovnjaki 
in prebivalci, ki živijo v ne-
posredni bližini plazovite-
ga območja Potoška plani-

na, je bila oblikovana koo-
perativna skupina, sesta-
vljena iz strokovnjakov z 
Geološkega zavoda Slove-
nije, geodetov iz podjetja 
Modri planet in strokovnja-
kov iz podjetja Tempos, 
predstavnikov Občine Jese-
nice, dejavno pa so se vklju-
čili tudi domačini iz Krajev-
ne skupnosti Slovenski Ja-
vornik - Koroška Bela in 

Agrarne skupnosti Potoki, 
Civilna zaščita občine Jese-
nice ter kranjska izpostava 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje," so povedali na 
Občini Jesenice.

Raziskave, sanacije 
struge, zaplavne pregrade 
Kot so pojasnili, so doslej 
izvedli že številne aktivno-
sti, in sicer v sodelovanju s 
pristojnimi državnimi in-
stitucijami (Geološki zavod 
Slovenije, Ministrstvo za 

okolje in prostor, Uprava 
RS za zaščito in reševanje). 
Med drugim so izvedli ob-
sežne raziskave območja 
nad Koroško Belo z identifi-
kacijo najnujnejših zašči-
tnih ukrepov, vzdrževalna 
in investicijsko-vzdrževalna 
dela skozi in nad naseljem 
Koroška Bela, sanirali so 
strugo potoka Bela z gra-
dnjo novih zaplavnih pre-
grad, zgradili novo dovozno 
cesto do pregrad, sanirali 
gozdno cesto na območju 
plaza Urbas z izvedbo zlož-
be t. i. lesene kašte.

Državno sofinanciranje in 
zloženka za občane
Občina Jesenice je uspela s 
prijavo na javni razpis mi-
nistrstva za okolje in pro-
stor za sofinanciranje od-
pravljanja posledic plazov 
in prejela nekaj več kot 278 
tisoč evrov sofinanciranja. 
Pripravili so tudi zloženko 
o priporočenih ubežnih 
smereh z zbirnimi mesti v 
primeru nevarnosti sprože-
nja zemeljskega plazu, ki 
so jo prejela vsa gospodinj-
stva na Koroški Beli, vzpo-
stavili pa so tudi spremlja-
nje (monitoring) premikov 
in vremenskih razmer na 
plazovih Čikla in Urbas. 

Alarmni sistem nad 
Koroško Belo
Občina Jesenice je začela vzpostavljati alarmni sistem na plazovih v zaledju Koroške Bele, ki bo 
občane opozarjal na morebitno nevarnost plazov.

Kot so poudarili na Občini Jesenice, je namen 
omenjenih ukrepov – te bodo izvajali v 
sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in 
Upravo RS za zaščito in reševanje – zaščita 
prebivalcev pred potencialnimi nevarnostmi 
pobočnih premikov v zaledju nad Koroško Belo. 

Urša Peternel

Občinska svetnika Vlado 
Mlinarec in Vera Pintar sta 
na zadnji seji občinskega 
sveta vprašala, kdaj bodo s 

Čufarjevega trga odstranili 
leseni podest, na katerem je 
bilo čez zimo urejeno drsa-
lišče, ker da kazi videz trga. 
Župan Blaž Račič je poja-
snil, da je bilo za potrebe 

drsališča na Trgu Toneta 
Čufarja treba postaviti po-
sebno konstrukcijo, ki bo 
na trgu ostala tudi čez pole-
tje, da bo na njej možno 
igranje roler hokeja. Direk-

tor Zavoda za šport Almin 
Gorinjac pa je dodatno po-
jasnil, da je bilo zaradi ne-
ravnega terena za drsališče 
treba postaviti podest, kate-
rega vrednost je bila okoli 
10.000 evrov. 
"Odstranitev tega podesta 
bi pomenila dodatne stro-
ške, zato nima smisla, da 
se drsališče sedaj podira, 
potem pa konec leta posta-
vlja na novo. Na tem drsali-
šču bo v poletnih mesecih 
vzpostavljeno in-line igri-
šče, izvajale pa so bodo tudi 
mladinske ulične igre ozi-
roma mladinsko ulično 
delo preko Mladinskega 
centra Jesenice. Drsališče 
bo vzpostavljeno spet v me-
secu decembru, potem pa 
bo po zaključku zimske se-
zone odstranjeno in presta-
vljeno na drugo lokacijo," 
je dejal.
Ob tem je Vera Pintar tudi 
menila, da je bila fontana na 
trgu v ponos Jeseničanom, 
zato bi bilo prav, da jo po-
novno usposobijo.

Kaj bo s podestom za drsališče
Podesta na Čufarjevem trgu ne bodo odstranili, saj bodo na njem uredili igrišče za in-line hokej.

Leseni podest bo na Čufarjevem trgu ostal tudi čez poletje, četudi nekateri menijo, da kazi 
videz trga. / Foto: Nik Bertoncelj

Ob vsakem pojavu vandalizma se postavlja vprašanje, ka-
kšni nagibi vodijo posameznike, da uničujejo skupno lastni-
no. Kaj zapisati ob novih pojavih vandalizma in poškodova-
nju igral v Centru 2 in dvigala na mostu čez železniško pro-
go pri TVD Partizan? Kako potrkati na zavest tistih, ki to 
počnejo? Storilci so praviloma mladoletni, v enem primeru 
so bili celo otroci. Prav tako so na Stari Savi izsledili nekaj 
mladoletnih oseb, ki so pisale grafite. Nadzore bodo pristoj-
ni nadaljevali ter dosledno ukrepali zoper kršitelje.    

Novi primeri vandalizma

Dunaj 
in živalski vrt

Benetke z otoki

Edinstvena reka
Una, Bihać in Drvar 

Milano in
vlak čez 100 dolin

GARDALAND - dnevni

21. 5., 1. 10., 1 dan

28. 5., 1 dan

21. 5., 10. 9., 1 dan

4. 6., 2 dni

4. 6.,2 dni

14. 5., 28. 5., 1 dan

 63,00

55,00

  49,00

179,00

65,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

124,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Bizeljsko in
Kostanjevica na Krki

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Boromejski otoki 
in jezero Maggiore

21. 5., 3. 9., 1 dan 7. 5., 2 dni
63,00 159,00

od

EUR EUR

od

Etnološki biseri 
Obsotelja

                              

 edinstven pogled z ladje na vasice Monterosso, Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia in Vernazza, obisk Luce in Pise

 169,00
 EUR

Cinque terre, pisane vasice - z vlakom in ladjo

od
   4. 6., 2 dni
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Obveščamo, da je Občina Jesenice objavila Razpis za dodeli-
tev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamo-
svojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in 
okroglih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v letu 
2022.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Nepovratna sredstva v skupni višini 4.000 EUR so namenjena 
za sofinanciranje:
a)   prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV in osa-

mosvojitvene vojne za Slovenijo,
b)   prireditev ob praznovanju okroglih obletnic delovanja 

društev in neprofitnih organizacij (10, 20, 30, 40, 50 … let) 
v občini Jesenice ter tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo 
najmanj 25 let zaporedoma in je po njih občina Jesenice 
prepoznavna širši javnosti.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodelitev 
sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in način od-
daje prijav so objavljeni na spletni strani Občine Jesenice 
www.jesenice.si.

Župan Blaž Račič
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www.iskra-isd.si   

Želite redno zaposlitev v prijetnem in stimulativnem 
okolju v Kranju? Vas zanima možnost strokovnega  
in osebnega razvoja? Vas veseli delo na tehničnem 
področju?

Skupino ISKRA ISD odlikuje 70-letna tradicija s področja 

predelave kovin, plastičnih mas, litja aluminija in galvanske  

zaščite. Na eni lokaciji združujemo devet tehnologij, ki jih 

povezujemo v hibridne rešitve. Delujemo na področju  

avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. V  

skupini je šest podjetij z več kot 540 sodelavci.

Zaradi hitre rasti poslovanja k sodelovanju vabimo 
nove sodelavce/ke za:

.  DELO V PROIZVODNJI – strugarji, galvanizerji,  
delavci za preprosta dela,

.  DELO NA PODROČJU INFORMATIKE –  
inženir za digitalizacijo,

.  DELO NA PODROČJU PROJEKTIVE –  
projektante konstrukterje,

.  VODENJE IZMENE V PROIZVODNJI,

. DELO V MERILNICI.

Če želite biti del naše ekipe, nam pošljite prijavo z 

življenjepisom na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si.

Razpise za posamezna prosta delovna mesta in več o 

podjetjih v skupini ISKRA ISD si lahko ogledate na naši 

spletni strani https://www.iskra-isd.si/sl/.

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufar-
ja so premierno uprizorili 
predstavo za otroke Janko 
Metka sladkosnedka. V njej 
igrajo Jan Tonkli, Eva Gla-
vič, Luka Jerman, Leja Jer-
man, Pika Hrenić in Lidija 
Grilc. Avtorica besedila, 
pesmic in režiserka je Met-
ka Frelih, ki je o predstavi 
povedala: "Repa, korenje, 
zdravo življenje. Repa še, 
še, korenje pa ne! Ljudska 
štirivrstičnica nas že dolgo 
hudomušno spominja na 
koristnost uživanja zelenja-
ve. Kaj pa če je zelenjava na 
krožniku sleherni dan pri 
vsakem obroku? Prav to se 
dogaja junakoma iz naše 
zgodbe. Janko in Metka 
imata namreč mamo Bro-
kolino, ki je strastna ljubite-
ljica in zagovornica prehra-
njevanja z zelenjavo. 'Zele-
njava in samo zelenjava …' 
ponavlja kot pokvarjen CD 
dan za dnem. Nekega dne 
pa, ko mama Brokolina 
pošlje otroka globoko v 
gozd nabirat zdravilne zeli, 

se otroka odločita drugače. 
Namesto zdravilnih zeli 
bosta raje poiskala nekaj 
slajšega ..."
Na prvi pogled je vsebina 
preprosta, a vendar nosi glo-
blje sporočilo. Kot pravi 

Metka Frelih, nobena skraj-
nost v življenju ni zdrava. 
"V naši predstavi je mama 
Brokolina ujeta v svojem 
začaranem krogu. In ko pre-
pozna izvor odvisnosti od 
zelenjave, se energija zača-

ranega kroga razpusti. Na 
nek način je ozdravljena."
Otroci, ki igrajo v predstavi, 
so stari od sedem do deset 
let, v njej pa tudi pojejo in 
plešejo. Predstave je dolga 
25 minut.

Predstava Janko 
Metka sladkosnedka
Oder jeseniškega gledališča so zavzeli najmlajši z otroško predstavo Janko Metka sladkosnedka.

Repa, korenje, zdravo življenje. Repa še, še, korenje pa ne! / Foto: arhiv GTČ

Urša Peternel

Po skoraj petih letih je 
konec marca na Jesenicah 
ponovno nastopil Ženski 
pevski zbor Kombinat. 
"Ženski pevski zbor Kombi-
nat je nastal na dan upora, 
27. aprila 2008, ko se je sku-
pina deklet zbrala na usta-
novni skupščini v ljubljan-
skem Rogu in sklenila, da 
bomo prepevale pesmi upo-
ra z vsega sveta. Ideja o tak-

šni pevski skupini se je rodi-
la mesec dni prej, na dekliš-
čini ene od članic. Pred 
občinstvom je ŽPZ Kombi-
nat prvič zapel 23. maja 
2008 v Menzi pri koritu na 
Metelkovi, v sklopu proslave 
ob dnevu mladosti, in od 
takrat nastopamo redno že 
štirinajst let," so povedale 
članice. Zbor sodeluje s šte-
vilnimi uglednimi glasbeni-
ki in nastopa po Sloveniji in 
v tujini. Kot pravijo, se nji-

hovo petje upornih pesmi v 
izvirnih jezikih ne razlega le 
na koncertih, spominskih 
slovesnostih ter proslavah 
ob dnevih žena, dnevih mla-
dosti in dnevih upora, tem-
več tudi bodri množice, 
zbrane na mestnih ulicah, 
na protestih, in aktivno 
sodeluje pri družbenih inici-
ativah. Tudi v času omejitev 
javnega življenja ob korona-
krizi, ko so bile omejene 
tudi pevske vaje, so iz domov 

posnele opogumljajoče in 
uporniške videoposnetke ter 
priredbo pesmi Nocoj bomo 
mi prižgali dan z Vladom 
Kreslinom. Članice so letos 
prejele nagrado Mesta žensk 
Ženske o ženskah. »Ženski 
pevski zbor Kombinat je 
prepoznaven glasbeni kole-
ktiv, ki prek pesmi goji in 
širi izročilo upora in tako na 
svojevrsten način mobilizira 
množice ter si prizadeva za 
boljši svet,« so zapisali.

Kombinat s pesmimi upora
Na Jesenicah je nastopil Ženski pevski zbor Kombinat.
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V Občinski knjižnici Jesenice je potekal pogovor z igralcem, 
režiserjem in pisateljem Gregorjem Čušinom. Kot svobod-
njak nastopa na različnih odrih, nedavno je igral tudi v tele-
vizijski seriji o detektivu Tarasu Birsi. V pogovoru z Moniko 
Sušanj je govoril o vseh svojih življenjskih vlogah in razmiš-
ljanjih. Ta je mogoče spremljati tudi na njegovem blogu, 
kjer je zapisal: "Gregor je glumac … In to sem: za ljubi kru-
hek, po službeni dolžnosti, po karakterju ..." O željah pa: 
"Da bi videl otroke odrast, k pameti in h kruhu priti … Da bi 
Bog s flomastrom šel čez moje s svinčnikom narisane načr-
te! Ali pa da bi On še kaj boljšega in lepšega narisal …"

Pogovor z Gregorjem Čušinom

Gregor Čušin v pogovoru z Moniko Sušanj / Foto: Nik Bertoncelj



Šport

7Jeseniške novice, petek, 29. aprila 2022

Hokej

Selekciji U17 in U15 na vrhu
Članska hokejska ekipa Hidrie Jesenice je sezono končala v 
četrtfinalu državnega prvenstva, kjer je izgubila s kasnejšim 
zmagovalcem SŽ Olimpijo. V IHL so zaključili v polfinalu, 
kjer jih je premagal Triglav, tudi kasnejši zmagovalec. Mla-
dinci so igrali v finalu državnega prvenstva s SŽ Olimpijo. 
Četrto tekmo v Podmežakli so začeli s prednostjo 2 : 1 v 
zmagah. Izgubili so s 3 : 2. Tretji gol so prejeli v zadnji mi-
nuti. Odločilno, peto tekmo v Tivoliju so izgubili s 5 : 2. Ka-
deti (U17) so postali državni prvaki in zmagovalci lige IHL. 
V finalu so bili v zmagah s 3 : 0 boljši od MK Bled. Državni 
prvak in zmagovalec IHL je bila tudi selekcija dečkov (U15). 
Mlajši dečki (U13) so v ligi IHL osvojili osmo mesto.

Judo

Judo turnir v Ljubljani
V Ljubljani je potekal Mednarodni judo turnir Bežigrad 
2022. Udeležilo se ga je 4888 tekmovalcev iz Slovenije, Av-
strije, Hrvaške, Srbije, Češke, Ukrajine in Švice. Iz Judo sek-
cije Partizan Jesenice sta nastopila Jan Krištof Huber in Žan 
Luka Brestovac. Jan je nastopil v kategoriji U14 do 66 kilo-
gramov in osvojil tretje mesto. Žan je bil v kategoriji U12 do 
46 kilogramov sedmi.

Košarka

Zaključek sezone 2021/2022 za jeseniške 
košarkarje
Jeseniški košarkarji so v tretji ligi – zahod redni del končali 
z dvanajstimi zmagami in osmimi porazi. Premagali so Tol-
min (85 : 75), Cerknico (88 : 68, 93 : 84), Pivko (99 : 91), 
Logatec (91 : 74, 79 : 71), Krvavec Meteor (76 : 57), Hidrio 
(93 : 87, 86 : 75), Ajdovščino (86 : 85, 85 : 78) in Vrhniko (86 
: 78). Izgubili so proti Tolminu (86 : 76), Ilirski Bistrici (74 : 
60, 96 : 77), Pivki (83 : 76), Jančam Ljubljana (78 : 73, 90 : 
84) in Vrhniki (65 : 64). Po rednem delu je bila na vrhu za-
hodne lige ekipa Janče Ljubljana z 39 točkami. Jeseničani so 
bili med enajstimi ekipami na petem mestu z 32 točkami. 
Kot peti so v izločilnih bojih dobili četrto ekipo iz vzhodne 
skupine – Grosuplje. V prvi tekmi so izgubili s 87 : 70. Doma 
so zmagali s 76 : 61 in si s tem pridobili tretjo, odločilno 
tekmo. V izteku rednega igralnega časa so izgubili s 83 : 82 
in s tem zaključili sezono 2021/2022.

Športno plezanje

Športni plezalci dvakrat na balvanih
Športni plezalci so se merili na državnem prvenstvu in v 
Zahodni ligi, obakrat na balvanih. Pobliže si poglejmo uvr-
stitve tekmovalcev in tekmovalk Športno plezalnega odseka 
Jesenice med prvo deseterico. Na Državnem prvenstvu, ki je 
potekalo v občini Log - Dragomer, se je med cicibani U12 na 
deseto mesto uvrstil Maj Travnik. Tekma v Zahodni ligi je 
potekala v Kamniku. Med mlajšimi cicibani je Maks Žurman 
stopil na najvišjo stopničko. Pri starejših cicibanih je bil Maj 
Travnik šesti, pri mlajših deklicah pa Liza Babič druga.

Nogomet

V ligo od sedmega do trinajstega mesta
Pomladni del so nogometaši v Gorenjski ligi začeli z dvema 
tekmama v rednem delu. Jeseničani so najprej v gosteh pre-
magali Britof s 3 : 1, doma pa so izgubili z Zarico s 4 : 2. Po 
rednem delu so se uvrstili v ligo od 7. do 13. mesta. V novi 
ligi so začeli uspešno, saj so doma s 4 : 1 premagali Bitnje. 
Trenutna lestvica v ligi od 7. do 13. mesta: 7. Polet (17), 8. 
Kondor Godišič (16), 9. SIJ Acroni Jesenice (15, tekma manj), 
10. Preddvor (13), 11. Bitnje (12), 12. Kranjska Gora (9), 13. 
Naklo (6, tekma manj). 

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Kolikokrat vam misli uidejo 
na četrto finalno tekmo mla-
dinskega državnega prven-
stva?
Bili smo zelo blizu naslovu 
državnega prvaka, na koncu 
smo bili od njega žal oddalje-
ni. Poraz s 3 : 2 na četrti tek-
mi doma je bil boleč (tretji 
gol so dobili 44 sekund pred 
koncem rednega dela, op. 
p.). Nismo igrali slabo. Če se 
zdaj ozrem nazaj, bi morali 
na koncu še bolj pritisniti. 

Ste s strahom pričakovali 
tekmo, ki bi vam lahko pri-
nesla naslov?
Ne bi rekel, da smo se tek-
me ustrašili. Bili pa smo po-
zitivno presenečeni nad veli-
kim številom gledalcev. 
Pred toliko gledalci ne igra-
mo vsak dan.

Bi se na odločilni tekmi v 
Ljubljani dalo narediti kaj 
več?
Zagotovo bi se dalo narediti 
več. Nismo igrali dobro in 
premalo smo stopili skupaj. 
Še vedno mislim, da je bila 
glavna priložnost za osvoji-
tev naslova zapravljena na 
četrti tekmi na Jesenicah. 
Olimpija se je po tej tekmi 
močno dvignila, ob tem pa 
so odločilno tekmo igrali v 
Tivoliju. 

Nastopili ste za člansko eki-
po Hidrie Jesenice in za 
mladinsko ekipo Hidrie Je-
senice. Tekem ni manjkalo?
Tako bi rekel, bilo jih je veli-
ko, a ne preveč.

V IHL ste s člansko ekipo 
Hidrie Jesenice igrali tudi 
na Hrvaškem in v Srbiji. Je v 

teh dveh državah zanimanje 
za hokej?
V Sisku je kar veliko zani-
manje za hokej. V Srbiji je 
bilo na naših tekmah ma-
lenkost več gledalcev, kot jih 
imamo mi doma.

Igrali ste v štirih tekmova-
njih. V katerem je bilo vam 
najtežje?
Meni osebno je bilo najtežje 
v mladinskem državnem pr-
venstvu, saj gre za izredno 
izenačeno ligo. V kategoriji 
članov je naša ekipa, kar se 
tiče starosti, izredno mlada 
in še nabiramo izkušnje. To, 
da smo mladi in igramo pro-
ti starejšim, izkušenejšim 
hokejistom, je zagotovo ko-
ristno za nas, saj se na takih 
tekmah veliko naučimo. 
Predvsem pa nabiramo iz-
kušnje. 

Kako ste zadovoljni s svoji-
mi nastopi v minuli sezoni?

V celoti gledano sem s sezo-
no zadovoljen. Veliko nove-
ga sem se naučil. Zagotovo 
so bile pa še rezerve za kaj 
več.

V članski ekipi ste bili okre-
pljeni s štirimi tujimi hoke-
jisti. So se ti dobro ujeli z 
ekipo?
Tujci v naši ekipi so bili do-
dana vrednost. V ekipo so se 
izredno dobro vklopili. Veli-
ko so nam pomagali in mar-
sikaj smo se od njih naučili. 

Kdaj ste začeli igrati hokej?
S hokejem sem se začel 
ukvarjati pri sedmih letih. 
Preden sem ga začel trenira-
ti, sem hokej večkrat gledal 
in mi je bil všeč. Do 14. leta 
sem bil na Bledu. Prestop 
na Jesenice je bila prava po-
teza. V ekipi so me dobro 
sprejeli in hitro sem se vklo-
pil. Treniral sem še nogo-
met in športno plezanje. Na 

koncu se mi je najbolj pri-
ljubil hokej.

Igrate na mestu branilca. Že 
od vsega začetka?
Na mestu branilca sem od 
samega začetka. To mesto 
mi odgovarja in nikoli se ni-
sem želel preizkusiti kot na-
padalec.

Branilec je v hokeju zelo iz-
postavljen. Koliko poškodb 
ste imeli?
Kar se tiče poškodb, imam 
kar srečo, saj jih ni bilo ve-
liko. Imel sem poškodbo 
gležnja, enkrat pa sem do-
bil šive zaradi ureznine z 
drsalko. 

Reprezentančne izkušnje?
V minuli sezoni sem bil na 
reprezentančnem zboru se-
lekcije U18. Na svetovno pr-
venstvo nisem šel zaradi 
osebnih razlogov. 

Kje imate še rezerve, kje so 
vaše prednosti?
Prednost vidim v svoji tele-
sni strukturi in solidni teh-
niki. Posvetiti se moram po-
večanju mišične mase. 

Usklajevanje šole in hokeja?
Obiskujem tretji letnik stroj-
ne šole na Jesenicah. Med 
sezono dam večji poudarek 
hokeju. Zdaj se bo treba ma-
ksimalno posvetiti šoli. Za-
dovoljen sem, da imajo v 
šoli posluh za šport.

Hokejske želje v prihodno-
sti?
Nočem prehitevati. Nasle-
dnja stopnica je prestop v 
člansko ekipo HDD SIJ 
Acroni Jesenice. V priho-
dnosti, če bo možnost, pa se 
preizkusiti v tujini.

Želja tudi tujina
Za 18-letnim hokejistom Miho Oblakom z Jesenic je naporna sezona. S člansko ekipo Hidrie Jesenice 
je igral v državnem prvenstvu, slovenskem pokalu in IHL. Z mladinsko ekipo Hidrie Jesenice pa je 
nastopil v državnem prvenstvu U19.

Miha Oblak

Matjaž Klemenc

Alpska liga je bila letos na 
sporedu šestič (sezoni 
2019/2020 zaradi korona-
virusa ni bila do konca odi-
grana). V štirih odigranih 
sezonah se je Jeseničanom 
prav tolikokrat izmuznil fi-
nale. V lanskem polfinalu 
je bil za Jeseničane usoden 
Asiago. Ta je odločilno, 
peto tekmo v Podmežakli 
dobil z 2 : 1. V letošnjem 
finalu sta se pomerili ekipi, 
ki sta skozi celotno sezono 
pokazali največ. Jeseničani 
so bili superiorni v rednem 
delu, Asiago pa v predkonč-
nici. Že prvi dve finalni tek-

mi sta pokazali, da se nam 
obeta negotov finale. Uvo-
dna tekma je pripadla Asia-
gu. Prvo finalno tekmo so 
dobili s 4 : 1 (Jenko). Četrti 
gol so dosegli, ko so Jeseni-
čani poskušali brez vratar-
ja. Še bolj napeto je bilo na 
drugi tekmi v Podmežakli. 
Jeseničani so po podaljšku 
zmagali s 4 : 3 (Brus, Ula-
mec, Ščap, Viikilä). Na tre-
tji tekmi je bila taktika žele-
zarjev čvrsta obramba in 
hitri protinapadi. Iz enega 
takih je Jenko dobrih pet 
minut pred koncem moj-
strsko zadel za 2 : 1 (prvi 
gol je dosegel Zibelnik). 
Gostitelji so poskusili brez 

vratarja, a neuspešno. Dva-
krat je prazno mrežo za 
končnih 4 : 1 zadel kapetan 
Glavič. Jeseničani so v 
zmagah povedli z 2 : 1 in 
četrta tekma bi lahko že 
dala novega zmagovalca 
Alpske lige. Podmežakla je 
spet spominjala na zlate 
čase jeseniškega hokeja. 
Vzdušje je bilo res tisto 
pravo, šampionsko, nepo-
zabno. Gostje se tega niso 
ustrašili. Bili so odločnejši 
in na koncu so zmagali s 4 
: 2 (Logar, Elo). Zadnji, če-
trti gol je bil spet dosežen v 
prazno mrežo. V odločilni 
tekmi so Jeseničani spet 
stavili na zmagovalno kom-

binacijo s tretje tekme. Ob 
koncu so imeli celo prilo-
žnost za veselje, a žal Jenku 
od blizu ni uspelo prema-
gati domačega vratarja Ste-
vana, ki je zelo dobro za-
menjal poškodovanega pr-
vega vratarja Vallinija. Žal 
je bila zapravljena prilo-
žnost kaznovana minuto in 
pol pred koncem – za konč-
nih 2 : 1 za Asiago (gol za 
Jesenice: Glavič). Tak je 
šport. Enkrat ti da, enkrat ti 
vzame.
Zmaga je bila tako blizu, na 
koncu tako daleč. V klubu 
morajo hitro dvigniti glave 
in že razmišljati o novi sezo-
ni 2021/2022. Pred seboj 
morajo imeti vse tisto pozi-
tivno, kar se je dogajalo na 
četrti tekmi na Jesenicah. 
Vodstvo mora narediti vse, 
da večina igralcev ostane v 
klubu in se mirno začnejo 
pr iprave  za  sezono 
2022/2023. Upamo, da spet 
s kakšno novo lovoriko.

V finalu slavil Asiago
Šele peta tekma finala Alpske lige je dala zmagovalca sezone 2021/2022.  
Z minimalno zmago z 2 : 1 se je naslova veselil italijanski Asiago.
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VABI K VPISU
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

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

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

rog, tuba, petje, orgle.

SKUPINSKI POUK
GLASBENI VRTEC – otroci,, stari 3 in 4 leta

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let 

BALETNI VRTEC – otroci, stari 4 in 5 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let

BALET – otroci, stari 9–11 let
       

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo  
od 3. do 16. maja 2022 na spletni strani šole:  

www.glasbenasolajesenice.si.

Dodatne informacije:  
glasbena.sola.jesenice@siol.net
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Simon Šubic

V Policijski akademiji v Tac-
nu so podelili medalje poli-
cije za hrabrost in požrtvo-
valnost. Prejelo jih je kar 82 
policistk in policistov ter 
občank in občanov, ki so se 
izkazali s pogumom in 
takojšnjim ukrepanjem v 
kritičnih trenutkih. Reševali 
so življenja v hudih promet-
nih nesrečah in požarih, 
iskali in reševali pogrešane 
osebe, preprečevali poskuse 
samomora, pomagali pri 
prijetju storilcev kaznivih 
dejanj ... 
Med osmimi prejemniki 
najvišjega priznanja, meda-
lje za hrabrost, je bila tudi 
občanka Tina More s Hru-
šice, ki je 13. novembra lani 
s prisebnim in hrabrim 
dejanjem preprečila rop 
prodajalne z urami, kjer je 
zaposlena. 
V prodajalno je tega dne 
vstopil zamaskiran moški, 
zahteval, da mu odpre vitri-
no, in ji zagrozil z nožem. 
Ko mu je ta padel na tla, ga 
je pogumno pobrala, stekla 
iz trgovine in poklicala na 
pomoč, storilca pa sta do 
prihoda policistov uspešno 

zadržala neznana občana, 
piše v obrazložitvi.
»Ko gre za izjemno zahtevne 
dogodke, ko je ogroženo živ-
ljenje, se v praksi velikokrat 
pokaže, da je poleg zakon-
skih in strokovnih normati-
vov, poleg usvojenih znanj in 
veščin izrazito pomembno, 
morda v nekem trenutku 
celo pomembnejše, kakšni 
smo kot ljudje. Kako se bodo 
najbolj kritične situacije kon-
čale, je na koncu lahko naj-
več odvisno od posamezni-
kovega čuta za sočloveka, od 
njegovega poguma, od nje-
gove vztrajnosti, iznajdljivo-
sti in ne nazadnje zavzetosti, 
da neko situacijo reši. Da je v 
tem nekaj resnice, dokazuje-
jo tudi številne medalje, ki 
jih danes podeljujemo ne le 
našim kolegicam in kole-
gom, temveč tudi občankam 
in občanom, ki morda niso 
prestali zahtevnih policijskih 
in drugih strokovnih uspo-
sabljanj, a so se samoinicia-
tivno in hrabro odzvali klicu 
na pomoč, rešili življenje ali 
se pogumno postavili na 
stran pravice,« je ob podelitvi 
priznanj v Tacnu poudaril 
generalni direktor policije 
Anton Olaj. 

Medalja za hrabrost za Tino
Med prejemniki medalj policije za hrabra in požrtvovalna dejanja v zadnjih petnajstih mesecih je tudi Tina More s Hrušice, 
ki je s prisebnim in hrabrim dejanjem preprečila rop prodajalne z urami, kjer je zaposlena.  

Pogumni Tini More, ki je preprečila rop urarne, v kateri dela, so izročili medaljo za 
hrabrost. / Foto: Policija

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice so uvedli elektronski 
dostop do nekaterih zdravs-
tvenih storitev, kjer ni nujno 
obiskati ali poklicati ambu-
lante. To je možno storiti z 
aplikacijo doZdravnika.si, 

na kateri lahko pacienti 
naročijo napotnice za pre-
glede, recepte za zdravila, 
bolniški dopust, medicin-
sko-tehnične pripomočke, 
naročilnice za plenice/vlož-
ke in zdravniku predajo kra-
tko sporočilo. Kot so pojas-
nili, s tem želijo še bolj poe-
nostaviti komunikacijo med 
pacientom in zdravnikom. 
»Aplikacijo pacienti pridobi-
jo tako, da ob prvem obisku 
v ambulanti svojega zdrav-
nika zaprosijo, naj jim poš-
ljejo e-poštni naslov s pove-

zavo, lahko pa za to zaprosi-
jo po elektronski pošti. Pre-
jeli bodo povezavo do aplika-
cije doZdravnika.si in opra-
vili verifikacijo, ki jo mora 
zaradi varnosti pacientovih 
osebnih podatkov potrditi 
ambulanta," so pojasnili.
Tisti, ki spletne aplikacije ali 
elektronskih poti ne uporab-
ljajo, pa lahko svoje naročilo 
(napotnico, recept, medicin-
ski pripomoček, naročilnice 

za plenice/vložke) zapišejo 
na že pripravljen obrazec v 
avli zdravstvenega doma in 
ga oddajo v nabiralnik svoje-
ga zdravnika, ki se prav tako 
nahaja v avli. Prevzem naro-
čenega je vsak delovnik 
dopoldne od 10. do 12. ure 
in popoldne od 16. do 19. 
ure, prevzem zdravil pa lah-
ko opravijo v lekarni nasled-
nji dan po 15. uri oziroma v 
roku treh dni.

»Omenjena novost predsta-
vlja prvo fazo sprememb, 
paciente pa bo v prihodnjih 
mesecih razveselila tudi 
druga faza, to je elektron-
sko naročanje na preglede, 
ko bodo pacienti do termi-
na za pregled prišli s kli-
kom, brez odvečnega pisa-
nja elektronskih sporočil in 
telefonskih klicev," so še 
pojasnili v Zdravstvenem 
domu Jesenice.

Novosti v jeseniškem 
zdravstvenem domu
Uvedli so elektronski dostop do nekaterih storitev, kot je naročilo napotnic, receptov, bolniškega 
dopusta ... V prihodnje se bo mogoče tudi na pregled pri zdravniku naročiti s klikom.

V Zdravstvenem domu Jesenice uvajajo nekatere novosti, ki naj bi olajšale dostop 
pacientov do zdravstvenih storitev. / Foto: Nik Bertoncelj

Na povabilo Občine Jeseni-
ce in Centra za socialno 
delo Gorenjske – enote 
Jesenice je v Kolpernu pote-
kalo srečanje izvajalcev 
socialnovarstvenih storitev 
s predstavniki javnih zavo-
dov, humanitarnih organi-
zacij in društev. "Srečanje je 
bilo namenjeno pregledu 
socialnovarstvenih dejavno-
sti in programov posamez-
nih organizacij s poudar-
kom na potrebnih prilagodi-
tvah zaradi novih trendov 
ter stisk občanov, na katere 
je v zadnjih dveh letih moč-
no vplival pojav covida-19. 
Na srečanju so se prisotni 
seznanili z ugotovitvami 
posameznih organizacij gle-
de trenutne socialnovars-
tvene situacije v občini, 
hkrati pa je bilo srečanje 
namenjeno tudi oceni pot-
reb pri reševanju stisk, iska-
nju novih idej in možnosti 
ter dogovoru o možnem 
skupnem sodelovanju v bla-
ginjo občanov, še posebej 
tistih, ki so pomoči najbolj 
potrebni," so o srečanju 
povedali na Občini Jesenice. 
Sodelujoče je pozdravil pod-
župan Miha Rezar, ki je 
pohvalil delo, ki ga opravlja-
jo različne službe, organiza-
cije, društva in posamezniki 
na področju socialnega var-
stva ter zdravstva v občini 
Jesenice, in se jim zahvalil 
za njihov trud.

Srečanje izvajalcev 
socialnovarstvenih 
storitev

V prihodnjih mesecih 
bodo uvedli tudi 
elektronsko naročanje 
na preglede.

V četrtek, 12. maja, bo v Gle-
dališču Toneta Čufarja Jese-
nice ob 19.30 premiera 
komedije Bolj stare, bolj 
skeglane v izvedbi skupine 
seniork, ki delujejo v jeseni-
škem gledališču. Prva pono-
vitev bo v nedeljo, 15. maja, 
ob 20. uri. Avtorica in reži-
serka je Nika Brgant.

Bolj stare, bolj 
skeglaneV sredo, 4. maja, ob 18. uri 

bo v banketni dvorani Kol-
perna potekal volilni občini 
zbor Planinskega društva 
Jesenice. Na njem bodo 
med drugim odločali o sta-
tutu ter o novem vodstvu 
društva, podelili pa bodo 
tudi društvena priznanja. 
Pred občnim zborom bo 
potopisno predavanje mla-
dinskega odseka.

Občni zbor PD 
Jesenice
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Urša Peternel

V jeseniški občini pod okri-
ljem Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske poteka 
projekt KUHAM DOMAče. 
Lani so združili moči z Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice in jeseniškimi gostinci 
ter izdelali meni Delavska 
malca, ki ga danes ponuja 
šest jeseniških gostiln: Re-
stavracija Kazina, Gostilnica 
in pizzerija Chilli, Gostilna 
in pizzerija Turist, Bistro 
Oaza, Penzion Pr' Betel in 
Dom Pristava. 

Jedi so predstavljene tudi v 
posebni knjižici, ki opisuje 
tudi prehransko dediščino 
delavskega razreda na Jese-

nicah. Kot je povedal Am-
brož Černe z Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, 
so se povezali tudi s turistič-
nimi krožki v okviru projek-
ta Turizmu pomaga lastna 
glava in jeseniški osnovno-
šolci so v obliki šestih krat-
kih promocijskih filmčkov 
Delavsko malco predstavili 
javnosti. Filmčki so dosto-
pni na YouTube kanalu Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske. 
Letos se projekt nadaljuje, 
dobil pa bo čisto posebno 
nadgradnjo. Delavsko malco 

bodo namreč nadgradili s 
tako imenovano street food 
obliko oziroma jo bodo po-
nudili v obliki ulične hrane. 
"Povezali smo se z jeseni-
ško ljubiteljico kulinarike 
Jerico Klinar s Slovenskega 
Javornika. Zaposlena je v 
kuhinji blejskega hotela 
Triglav. Iz obstoječih meni-
jev Delavska malca je izbra-
nih šest menijev rekostrui-
rala v street food obliko. 
Zopet se bomo povezali s 

tremi jeseniškimi gostinci: 
Restavracijo Kazina, Penzi-
onom Pr' Betel in Gostilno 
in pizzerijo Turist ter turi-
stičnimi krožki v okviru 
projekta Turizmu pomaga 
lastna glava. Konec aprila in 
v začetku maja bomo z 
učenci in omenjenimi go-
stinci na treh jeseniških 
osnovnih šolah (OŠ Koro-
ška Bela, OŠ Toneta Čufarja 
in OŠ Prežihovega Voran-
ca) izvedli kuharske delav-

nice priprave street food 
jedi. Ob koncu šolskega leta 
bodo sodelujoči učenci svo-
jim sošolcem in učiteljem 
predstavili svoje jedi z za-
ključnim dogodkom pred 
šolo oziroma na šolskih 
igriščih," je povedal Černe.
Za vse ostale pa bodo pred-
stavitev in degustacijo jedi 
pripravili 25. maja na do-
godku Parada učenja ob te-
dnu vseživljenjskega učenja 
na Stari Savi. 

Delavska malca kot ulična hrana
Projekt KUHAM DOMAče bo v jeseniški občini letos dobil čisto posebno nadgradnjo, saj bodo v sodelovanju z Jerico Klinar šest izbranih menijev 
Delavske malice spremenili v ulično hrano.

Na meniju Delavske malce so tudi jesihflajš, tenstana jetrca s polento in makaronflajš. 

Med sladkimi jedmi so na meniju tudi ta zmedeni fancovti, baklava in jabolčni štrudl.
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Kuharske delavnice na 
temo street food bodo 
potekale na treh 
jeseniških osnovnih 
šolah, vsaka s po enim 
gostincem in 
strokovno sodelavko v 
projektu Jerico Klinar.

Na zadnji seji občinskega 
sveta so občinski svetniki 
podali soglasje k spremembi 
cene socialnovarstvene sto-
ritve pomoč na domu, ki jo 
izvaja Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja. Cena se 
zvišuje zaradi dviga zneska 
minimalne plače, ki jo trenu-
tno presega le tretjina social-
nih oskrbovalk, ter ostalih 
sprememb stroškov dela. 
Ekonomska cena v evrih na 
uro se tako za delovne dneve 
zvišuje iz 20,83 na 21,54 
evra, za nedelje iz 27,47 evra 
na 28,26 evra ter za praznike 
in dela proste dneve iz 29,69 
evra na 30,50 evra. Zakon 
določa, da morajo občine iz 
svojih proračunov zagota-
vljati najmanj 50-odstotno 
subvencijo k ekonomski ceni 
storitve. Povprečna višina 
subvencij občin v Sloveniji je 
po zadnje veljavnih podatkih 
za leto 2020 znašala 73,96 
odstotka, medtem ko Obči-
na Jesenice zagotavlja 
81,52-odstotno subvencijo. 
Cena na uro za uporabnika 
po novem tako znaša 3,98 
evra za delovne dneve (prej 
3,85 evra), 5,29 evra za nede-
lje (prej 5,14 evra) ter 5,73 
evra za praznike in dela pro-
ste dneve (prej 5,57 evra). 
Nove cene storitve veljajo od 
aprila dalje.

Višja cena pomoči na 
domu

Urša Peternel

Sredi meseca so za obisko-
valce odprli sotesko Vintgar, 
kjer tudi letos pričakujejo 
veliko obiskovalcev. Ena od 
vstopnih točk v sotesko je 
tudi na Blejski Dobravi ob 
pokopališču, ki je pri obi-
skovalcih vsako leto bolj pri-
ljubljena. Zaradi vpliva obi-
skovalcev na lokalno okolje 
in predvsem bližnje pokopa-
lišče je tako Občina Jesenice 
v preteklih dveh letih asfalti-
rala pot, ki vodi mimo poslo-
vilnih vežic, ter zaradi ohra-
njanja pietete pokojnikov in 
njihovih svojcev zgostila 
živo mejo med potjo in veži-
cami. 
V sodelovanju s TD Gorje 
je bil dodatno urejen tudi 
del poti proti soteski, na 
novo so bile postavljene in-
formativne in panoramska 
tabla, ki ponuja ideje za iz-

lete na »jeseniški« strani 
soteske, uvedena je bila 
tudi dodatna poletna avto-
busna linija na relaciji 
Splošna bolnišnica Jeseni-
ce–Blejska Dobrava–Vint-
gar–Bled. 
Zaradi vse večjega pritiska 
avtomobilov in avtodomov 

na tamkajšnje parkirišče je 
Občina Jesenice že lani 
uvedla nov parkirni režim 
na parkirišču pri pokopali-
šču, ki od aprila do konca 
septembra predvideva pla-
čilo parkirnine za vozila, ki 
bodo parkirana več kot eno 

uro in pol. Omenjeni pro-
metni režim že velja tudi 
letos, hkrati pa Občina Je-
senice načrtuje še nadalj-
nje asfaltiranje ceste proti 
slapu Šum. Slednje bo iz-
vedeno po odsekih, pri če-
mer je asfaltiranje prvega 
odseka načrtovano v krat-
kem. 
Nova letošnja posodobitev je 
tudi ekološko dehidracijsko 
stranišče, ki ga je Občina Je-
senice za potrebe obiskoval-
cev postavila ob parkirišču 
pod pokopališčem na Blej-
ski Dobravi. 
Hkrati bo v sodelovanju s 
TD Gorje v lesenem objektu 
ob Cvetličarni Bine na novo 
vzpostavljena tudi informa-
cijska točka, ki bo med 15. 
junijem in 15. septembrom 
obiskovalcem nudila vse in-
formacije tako o obisku 
Vintgarja kot vse druge turi-
stične informacije. 

Na obiskovalce Vintgarja na 
jeseniški strani dobro pripravljeni
Dodatno je urejen del poti proti soteski, na novo so bile postavljene informativne in panoramska tabla, ki ponuja ideje za izlete 
na »jeseniški« strani soteske, uvedena je bila tudi dodatna poletna avtobusna linija na relaciji Splošna bolnišnica Jesenice–
Blejska Dobrava–Vintgar–Bled. 

Nova letošnja posodobitev je tudi ekološko dehidracijsko 
stranišče, ki ga je Občina Jesenice za potrebe obiskovalcev 
postavila ob pokopališču. 

Zaradi del v Gorjah bo 
od 1. julija dostop do 
soteske z avtomobili 
mogoč samo z 
jeseniške strani.
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Urša Peternel

Zadnji teden v marcu so 
učenci in učitelji na Osnov
ni šoli Poldeta Stražišarja 
Jesenice pripravili protivoj
ne delavnice, s katerimi so 
želeli opozoriti, kako se jih 
je globoko dotaknila vojna v 
Ukrajini, ki je povzročila 

razdejanje, žrtve in milijone 
beguncev, med katerimi so 
predvsem ženske in otroci. 
"Začeli smo v ponedeljek z 
ogledom filma Ne joči, Pe
ter, nadaljevali v torek s 
popoldansko protivojno 
delavnico, kjer smo izdelo
vali plakate, pisali misli o 
vojni, risali slike z mirovno 
tematiko ter se pogovarjali 
o nesmislu vojne. S proti
vojnimi slogani in mislimi 
smo okrasili drevo pred 
knjižnico, pred vhodom v 
šolo pa smo v koritu posta
vili zasaditev z rožami v 

barvi ukrajinske zastave, 
brezove veje pa smo okrasili 
z modrorumenimi pentlja
mi. Delo, ustvarjanje in 
risanje smo nadaljevali vse 
dni do konca tedna," sta o 
projektu povedala učitelja 
Robert Primc in Barbara 
Ravnik. 
Ob tem so učenci tudi raz
mišljali, na kakšen način bi 
lahko pomagali begunskim 
otrokom iz Ukrajine, pri 
čemer so pokazali veliko 
sočutja in pripravljenosti 
pomagati.

Protivojne delavnice
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja so učenci in učitelji s protivojnim tednom opozorili na 
nesmiselnost vseh vojn in vojne v Ukrajini.

Izdelovali so plakate, pisali misli o vojni, risali slike z mirovno tematiko ter se pogovarjali o 
nesmislu vojne.

Zbirali so tudi pomoč za begunce iz Ukrajine.

Na šoli pa so v 
sodelovanju s 
Karitasom pripravili 
tudi akcijo zbiranja 
pomoči za begunce iz 
Ukrajine. Zbrali so za 
pet velikih polnih 
škatel hrane in 
higienskih 
pripomočkov. 

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so ob 22. aprilu, ki je 
dan Zemlje, izvedli čistilno 
akcijo. Učenci so skupaj z 
učitelji očistili okolico šole 
ter pobrali odpadke, ki so 
se nabrali na šolskem igri
šču, na parkiriščih, ob ces

tah in na pločnikih šolske
ga okoliša. Tudi učenci na 
podružnični šoli na Blejski 
Dobravi so očistili otroško 
in šolsko igrišče ter bližnjo 
okolico šole do vaškega 
jedra. "S čistilno akcijo 
smo učence ozavestili o 
pomembnosti skrbi za čis
to okolje kot pogoju za kva

litetno in zdravo življenje 
vsakega posameznika," je 
povedala učiteljica Špela 
Kleindienst in dodala, da 
so jim rokavice in vreče za 
smeti priskrbeli v krajev
nih skupnostih Javornik  
Koroška Bela in Blejska 
Dobrava, za kar se jim 
zahvaljujejo. 

Očistili okolico šole
Na Osnovni šoli Koroška Bela in podružnični šoli na Blejski Dobravi je ob 
dnevu Zemlje potekala čistilna akcija.

 Učenci so skupaj z učitelji očistili okolici šol na Koroški Beli in Blejski Dobravi.

Glasbena šola Jesenice vsako leto zaznamuje rojstni dan 
Johanna Sebastiana Bacha, enega največjih skladateljev 
vseh časov, ki je bil rojen pred 337 leti. Tokrat so koncert 
pripravili v cerkvi sv. Andreja v Podkorenu, za kar gre zahva-
la župniku Janezu Šimencu. Na koncertu so pred številno 
publiko nastopili učenci iz občin Jesenice, Žirovnica in 
Kranjska Gora, ki so se predstavili v dvanajstih glasbenih 
točkah z orglami, klavirjem, flavto, petjem ter harmonikami, 
izvajali pa so Bachove skladbe.

Večer Bachove glasbe

Organistka Katarina Brelih / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Na 51. tekmovanju mladih 
glasbenikov TEMSIG so 
nastopili tudi učenci Glas
bene šole Jesenice in dose
gli nekaj lepih rezultatov. 
Tana Rudolf je dosegla zla
to plaketo in tretjo nagrado 
v kategoriji flavta, I.b (men

torica Eva Mittendorfer, 
korepetitor Leon Šmid, ki 
je prejel tudi posebno priz
nanje za zgledno sodelova
nje s tekmovalcem in ume
tniško podporo). Erazem 
Knafelj je prejel bronasto 
plaketo v kategoriji sakso
fon, I.a (mentor Štefan 
Starc, korepetitor Matej 

Kurinčič). Ana Račič je pre
jela srebrno plaketo v kate
goriji klarinet, I.c (mentori
ca Monika Korbar, korepe
titorka Saša Golob), Julia 
Slak pa prav tako srebrno 
plaketo v kategoriji klari
net, I.b (mentorica Monika 
Korbar, korepetitorka Saša 
Golob).

Učenci na tekmovanju
Učenci Glasbene šole Jesenice so dosegli lepe rezultate na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov.

Tekmovalci z mentorji in korepetitorji / Foto: Sašo Valjavec

Učenci Osnovne šole Koroška Bela sodelujejo na tekmova-
nju znanja Male sive celice. Letos so še posebej uspešni, saj 
se je ekipa v sestavi Ana Račič, Lana Zaveljcina in Ožbej 
Lužnik pod mentorstvom Polone Zidarević uvrstila v četrtfi-
nale. Oddaja, v kateri se bodo pomerili za vstop v polfinale, 
bo na sporedu v soboto, 30. aprila, ob 9. uri na TV Slovenija 
1, so sporočili s šole in povabili k spremljanju oddaje in 
navijanju za njihovo ekipo.

Na tekmovanju Male sive celice

Tekmovalci z OŠ Koroška Bela: Lana Zaveljcina, Ana 
Račič in Ožbej Lužnik z mentorico Polono Zidarevič
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Ali ste danes kaj naredili za 
svoje zdravje? S tem geslom 
so v Zdravstvenovzgojnem 
centru Jesenice vabili na 5. 
Dan zdravja, ki je po dveh 
letih premora zaradi epide-
mije ponovno potekal v Kol-
pernu na Jesenicah. Dogo-
dek so pripravili v sodelova-
nju z Občino Jesenice in 
Zavodom za šport Jesenice. 
Kot je v imenu organizator-
jev povedala vodja Zdra-
vstvenovzgojnega centra Je-
senice Ksenija Noč, je dogo-
dek odlično uspel, našteli so 
več kot osemsto obiskoval-
cev, med njimi so bile tudi 
skupine otrok iz jeseniških 

osnovnih šol ter dijakov Sre-
dnje šole Jesenice in Gim-
nazije Jesenice. 
"Opravili smo okoli tristo 
meritev, učili oživljanje, telo-
vadili, pokušali sirupe za laj-
šanje kašlja, naravne sokove, 
merili venski pretok, svetova-
li o zdravih zobeh, informira-
li nosečnice, ozaveščali o 
kontracepciji, preizkušali 'pi-
jana očala' in načrtovali zdra-
vo prehrano s poudarkom na 
beljakovinah. Z veseljem 
smo informirali tudi o novi 
storitvi Zdravstvenega doma 
Jesenice DO ZDRAVNIKA, 
ki jo je predstavil SRC Info-
net," je povedala Ksenija Noč.
Na stojnicah so sodelovali 
tudi dijaki zdravstvene 

usmeritve Srednje šole Jese-
nice in študentje Fakultete 
za zdravstvo Angele Boškin. 
Kot je dejala Ksenija Noč, je 
imel letošnji Dan zdravja še 
poseben pomen, kajti vse 
preventivne dejavnosti v pri-
marnem zdravstvu so bile v 
zadnjih dveh letih prekinje-
ne ali močno okrnjene, kar 
se je odrazilo na telesnem in 
duševnem zdravju otrok in 
mladostnikov ter tudi odra-
slih. 
"Vsekakor je dan zdravja po-
memben in prepoznaven 
dogodek za našo občino in 
veseli nas, da nas ljudje pre-
poznajo in sprejemajo, da so 
nas dejansko po dveh letih 
covida pogrešali," je še do-
dala.

Ste danes kaj naredili 
za svoje zdravje?
Po dveh letih je v Kolpernu ponovno potekal Dan zdravja, tokrat že petič, v organizaciji 
Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice. 

Na stojnicah so obiskovalci lahko opravili različne 
brezplačne meritve. / Foto: Nik Bertoncelj

Pred Kolpernom je bilo na ogled reševalno vozilo, 
obiskovalci pa so lahko obnovili znanje iz temeljnih 
postopkov oživljanja.

Ksenija Noč, vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra Jesenice, je bila z 
obiskom na Dnevu zdravja 
zadovoljna.

Urša Peternel

Jedrce, Zavod za ustvarjalno 
in celostno delo s posame-
zniki in skupinami v naravi 
z naravo, ki deluje na Jeseni-
cah, je v Kolpernu pripravil 
večer z Gojkom Ajkulo in 
Samuelom Bluesom. Gojko 
Ajkula alias Goran Hrvača-
nin, ki zase pravi, da je im-
pulziven, ekstrovertiran in 
ljubitelj pravice (in posledič-
no nesrečen), je nasmejal 
prisotne s pristnim jeseni-
škim humorjem, Samuel 
Blues alias Samo Pivač pa s 
pristnimi jeseniškimi kan-
tavtorskimi skladbami. 
V organizaciji Zavoda Jedr-
ce pa je sredi meseca v Kol-
pernu potekala tudi delavni-
ca o ustvarjanju video vse-
bin s pametnim telefonom, 
ki jo je vodila Katja Lenart. 
Sodelujoče je učila osnov 
snemanja, kadriranja in 
montiranja videa s pame-
tnim telefonom. Nastal naj 

bi kratek film, ki bo prikazo-
val Jesenice skozi oči mla-
dih. Film bodo v celoti izde-
lali mladi pod mentorstvom 
mladinskih delavcev. 
Video delavnico so pripravili 
v sklopu projekta Mladi@
Jesenice, katerega namen je 
socialno vključevanje mla-
dih v lokalno skupnost, sofi-
nancira pa ga RAGOR.

Gojko Ajkula in 
Samuel Blues
V Kolpernu je Zavod Jedrce pripravil zabavni 
večer za mlade in delavnico ustvarjanja video 
vsebin s pametnim telefonom.

Samuel Blues 

Gojko Ajkula
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo 
brošure bomo 
spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme za 
domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura    

                        + poštnina
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Urša Peternel

Na Koroški Beli, na kopišču 
za Štefelinovo novino, je 
ponovno zagorela kopa. 
Domače Kulturno društvo 
(KD) Možnar tradicijo priži-
ganja kope in prikaz kuhanja 
oglja na tradicionalen način 
ohranja od leta 2012. Ker 
letos praznujejo tudi dvajset-
letnico društva, je bilo doga-
janje minuli konec tedna 
posebej slovesno, saj so gos-
tili tudi vseslovensko srečan-
je oglarjev, ki so povezani v 
Društvo oglarjev Slovenije.
Kopo je v petek pod večer z 
ogljem, ki so jim ga poslali 
oglarski prijatelji iz Nemčije, 
prižgala Marija Imperl iz 
Evropskega združenja oglar-
jev. Kopa se bo zdaj kuhala do 
1. ali 2. maja, po besedah 
predsednika KD Možnar Črta 
Laharnarja jo bodo zatem 
podrli in »zrofkali«, glede na 
to, da so v kopo zložili dobrih 
dvanajst kubičnih metrov 

lesa, pa računajo, da bodo iz 
nje dobili okrog 1,2 tone oglja. 
Tega razdelijo med domači-
ne, ki ga uporabijo za žar, vzel 
pa ga bo tudi kovač, ki ga 
potrebuje za kovanje. 

Prižig kope na Koroški Beli je 
bil del evropske karavane pri-
žigov kop. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali otroci iz 
Osnovne šole Koroška Bela, 
kopo je blagoslovil domači 
župnik, domači oglarji pa so v 
hrambo za eno leto, da nasle-
dnjega srečanja, ki bo v Ljub-
nem ob Savinji, prejeli kipec 
oglarja. Zbrane je pozdravil 
tudi predsednik Društva 
oglarjev Slovenije Jože Prah.
V soboto je sledil prikaz tal-
jenja železove rude, izdelali 
so namreč posnetek rimske 
vetrne peči. Ker so se talje-
nja lotili šele drugič, jim je 
volk, to je železo s primes-
mi, razpadel, največji kos je 
tako imel pol kilograma, ga 
bo pa kovač Luka Novak pre-
koval in iz njega skušal 
dobiti čisto železo. 

Dogodek so popestrili z 
majhno kopo, ki so jo posta-
vili otroci s pomočjo oglar-
jev. Ta se bo kuhala predvi-
doma do danes, oglje – to bo 
iz lipovega lesa – pa bodo 
namenili vrtcu in šoli, da ga 
bodo lahko uporabili pri 
likovnem pouku. 

Oglje je črno zlato
Koroška Bela je gostila vseslovensko srečanje oglarjev. Kopa se bo kuhala še do sobote ali nedelje.

Kopo so postavili na kopišču za Štefelinovo novino. / Foto: Nik Bertoncelj

Črt Laharnar, predsednik 
KD Možnar, s kipcem 
oglarja

V kulturnem programu so sodelovali otroci iz Osnovne 
šole Koroška Bela.

V Zdravstvenem domu Jesenice v četrtek, 5. maja, organizi-
rajo dan za cepljenje, in sicer bo med 9. in 17. uro potekalo 
cepljenje brez naročanja. Cepili bodo proti humanemu papi-
loma virusu (HPV), klopnemu meningoencefalitisu, covi-
du-19, tetanusu, oslovskemu kašlju. Imeli bodo tudi zdrav-
stvenovzgojne delavnice, svetovanje o zdravem načinu živ-
ljenja, zdravi prehrani, možno bo merjenje telesne teže in 
krvnega tlaka. 

Peti maj, dan za cepljenje

Marjana Ahačič

V Domu dr. Franceta Berge-
lja so prejšnji četrtek pripra-
vili priložnostno slovesnost 
ob pridobitvi zahtevnega 
certifikata kakovosti ISO 
9001. Kot je pojasnila direk-
torica doma Karmen Arko, 
gre za mednarodni stan-
dard, ki nudi orodja in pris-
tope za obvladovanje in 
vodenje procesov v organi-
zaciji ter s tem omogoča pri-
merljivost med certificirani-
mi podjetji. V domu so ga 
vzpostavili s skrbniki 13 
področij, ki zajemajo celot-
no delovanje organizacije.
"Osredotočenost na kakovost 
pripomore k varčnejši in pro-
žnejši organizaciji. Na ta 
način je bolje usposobljena 
za osvajanje novih priložnos-
ti. Osvajanje izboljšav omo-
goča doseganje čedalje bolj-
ših rezultatov na vseh podro-
čjih," je na prireditvi izposta-
vila direktorica Karmen Arko.

"Poudarek je na prepoznav-
nih in merljivih procesih, od 
njihovega načrtovanja, izva-
janja, spremljanja do izbolj-
ševanja definiranosti poob-
lastil in odgovornosti skrb-
nikov procesov. Sistemu 
vodenja kakovosti postavlja-
jo okvirne pogoje za zagota-
vljanje naših potreb."

Poudarila je še, da sistem 
vodenja kakovosti v domu 
za starejše občane na Jeseni-
cah izhaja iz njihovih boga-
tih izkušenj in dobre poslov-
ne prakse. 
"Dobro je, da se višajo stan-
dardi oskrbe stanovalcev 
doma upokojencev, in če bo k 
temu pripomogel tudi certifi-

kat, je seveda dobrodošel," je 
ob tem poudaril župan Blaž 
Račič. Kot pravi, so na Jeseni-
cah zadovoljni z nivojem 
oskrbe starejših občanov, 
podpira pa tudi prizadevanja, 
da bi se sedanja domska stav-
ba še dogradila oziroma nad-
gradila, in upa, da bo vodstvu 
doma to čim prej uspelo."

Prejeli certifikat kakovosti
V Domu dr. Franceta Bergelja so pridobili zahteven mednarodni certifikat ISO 9001.

Zunanji svetovalec za kakovost Jure Tomšič je direktorici doma Karmen Arko izročil 
certifikat ISO 9001.

Na Planinskem društvu Jesenice so se letos na pragu nove 
poletne sezone znašli v precejšnjih težavah glede odprtja 
njihove postojanke na Golici. Cesta do spodnje postaje 
tovorne žičnice zaradi snega in ledu ni prevozna, tako da 
jim še ni uspelo dostaviti vsega, kar potrebujejo za normal-
no oskrbovanje. Koča bo zagotovo odprta od 6. maja naprej, 
v času prvomajskih praznikov bodo zagotovili le delno oskr-
bo. Letos pri koči na predvečer 1. maja ne bo kresovanja. 

Koča na Golici odpira vrata

Janko Rabič

Narcise oziroma ključavni-
ce so zagotovo znanilke 
prave pomladi v krajih v 
osrčju Karavank nad Jese-
nicami. Letos so od sredine 
aprila najprej sramežljivo 
pokukale iz zemlje na pri-
sojnih legah v Plavškem 
Rovtu, s toplejšimi žarki 

jih bo vse več tudi na dru-
gih travnikih. Po besedah 
dobrega poznavalca narcis 
domačina Klemena Klinar-
ja je vrhunec cvetenja v 
Planini pod Golico in 
Javorniškem Rovtu priča-
kovati v prvi polovici maja, 
na vzhodnem delu Golice 
pa konec maja in v začetku 
junija. 

Narcise so že zacvetele

Narcise oziroma ključavnice že začenjajo cveteti.

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE  
NAJLEPŠA CVETLIČNA ZASADITEV  
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

Vabimo vse občanke in občane, ljubitelje cvetja, da se 
pridružite akciji Najlepša cvetlična zasaditev v občini 
Jesenice v letu 2022.

Ocenjevale se bodo naslednje kategorije:
• cvetlične zasaditve na balkonih, 
• cvetlični vrtovi,
• nageljni,
•  okolice poslovnih objektov  

(terase gostinskih objektov, izložbe ipd.) in
• zelenjavne zasaditve.

Pri izboru bo komisija upoštevala vzdrževanje, barvno 
usklajenost, izvirnost ureditve ter celoten vtis.

Predlogi se bodo zbirali v posamezni krajevni skupnosti, 
občani pa lahko svoje predloge sporočite tudi po elek-
tronski pošti na naslov: metka.zalokar@jesenice.si, in 
sicer najkasneje do 31. 8. 2022. Predlogu priložite tudi 
fotografijo svoje cvetlične oz. zelenjavne zasaditve. 

Občina Jesenice bo najlepše zasaditve predstavila na 
jesenski zaključni prireditvi, kjer bo lastnikom podarila 
praktične nagrade.

Vabimo vas, da se akciji pridružite in z ocvetličenjem 
svojih bivalnih oziroma poslovnih enot prispevate k lepi 
podobi našega mesta.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
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Pred cvetno nedeljo je Farno 
kulturno društvo Koroška 
Bela pripravilo delavnico iz-
delave began'c (cvetnone-
deljskih butar). Kot je pove-
dal Andrej Palovšnik, so se je 
udeležili mladi in stari, pose-
bej pa so bili veseli mladih 
družin, ki se želijo spoznati s 
starimi šegami in navadami 
in ohranjati tradicijo. 
Delavnico je vodila Melita 
Čušin, pomagali so Krištof, 
Matija in Peter, sodelovali pa 
so priznani izdelovalci 
began'c s Koroške Bele: Ko-
ničov Tončk, Ema Trojar in 
Palovšnikov Joža. V began'ci 
mora biti vsaj sedem lesov: 
vrba, leska, bezeg, dren, olj-
ka, češnja, bršljan, brinje, for-
zicija, pušpan, resje, ne sme 
pa biti rdeče vrbe. "Blagoslo-
vljene sestavne dele began'c 
so nekdaj preko celega leta 
uporabljali za zdravljenje lju-
di in domačih živali ter pri 
obeleževanju koledarskih 
šeg, z njihovo pomočjo so 
tudi prerokovali. Ko se je pri-
pravljalo k nevihti (hudi uri), 
pa so began'ce zakurili na do-
mačem ognjišču, da je blago-
slovljen dim odvračal strele 
in točo," je povedal Palovšnik.

Na velikonočni ponedeljek 
so na travniku za cerkvijo 
sv. Ingenuina in sv. Albui-
na pripravili tudi t. i. pirha-
nje. "To je star slovenski 
običaj, igra, v kateri se cilja 
pirhe s pomočjo klančine. 
Tekmovalci – 32 jih je bilo 
– so bili po starosti razvr-
ščeni v tri skupine. Vsak je 
imel na voljo deset metov. 
Pravila smo priredili tako, 
da smo delili točke za vsak 
zadeti pirh. Tekmovalec z 
največ zadetki je bil končni 

zmagovalec. Najboljši se je 
lahko pohvalil kar s 16 za-
detki in bi po starih pravilih 
tako domov odnesel 16 pir-
hov. Po naših pravilih smo 
tekmovalce na koncu sicer 
razvrstili in razglasili po 
mestih, vsi pa so dobili ena-
ke, simbolične nagrade," je 
povedal Palovšnik.
V dvorani Kulturnega hra-
ma pa so odprli velikonočno 
razstavo pirhov, slik in vo-
ščilnic ljudske umetnice Jel-
ke Koselj iz Vrbe.

Began'ce, pirhanje ...
Farno kulturno društvo Koroška Bela je ob največjem krščanskem prazniku 
pripravilo več prireditev, od delavnice izdelovanja began'c do "pirhanja".

Pred cvetno nedeljo so organizirali delavnico izdelave 
began'c, cvetnonedeljskih butar, ki so se je udeležili tako 
mladi kot malo manj mladi. / Foto: Andrej Palovšnik

V dvorani Kulturnega hrama je bila na ogled velikonočna razstava slik, pirhov in voščilnic 
vsestranske umetnice in ljubiteljske kuharice Jelke Koselj iz Vrbe. / Foto: Nik Bertoncelj

Janko Rabič

Sproščanje ukrepov je med 
člane Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora spet 
vneslo več optimizma in 
energije pri pripravi novih 
repertoarjev skladb, koncer-
nih in drugih nastopov, in 
kar je najvažnejše – spet živi 
stik s publiko. To so poslu-
šalci lahko začutili na spo-
mladanskem koncertu v 
dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah. Še po-
sebej je oder kipel od mla-
dostne vedrine. Za to so 
skupaj s celotnim orke-
strom pod vodstvom diri-
genta Dejana Rihtariča po-
skrbele tri mlade članice 
Rahela Češarek, Manca Noč 
in Neja Anderle. Letos uspe-
šno zaključujejo Konserva-
torij za glasbo in balet v Lju-
bljani, na glasbenih tekmo-
vanjih že dosegajo vrhun-
ske rezultate. Študij bodo 
nadaljevale na evropskih 
glasbenih akademijah. Po 
tem koncertu so pri orke-
stru vse sile usmerili na tra-
dicionalno prvomajsko bu-
dnico skozi mesto Jesenice 

in po okoliških krajih. Po 
dveh negotovih letih se vra-
čajo v ustaljene tirnice ju-
tranjega prazničnega poz-
drava občanom. Budnico 
bodo začeli ob 5. uri na Ču-
farjevem trgu na Jesenicah, 
pot jih bo potem vodila na 
Hrušico in nazaj v mesto na 
ustaljene lokacije krajših 

nastopov. Se pa obeta prije-
tna novost, saj bodo del bu-
dnice po občinskih cestah 
na Plavžu in naprej mimo 
železniške postaje do Čufar-
jevega trga izvedli s koraka-
njem. Nadaljevali bodo s 
postanki na Koroški Beli, 
Slovenskem Javorniku, 
Blejski Dobravi in v Lipcah.

Spomladanski koncert 
in prvomajska budnica

Mlade članice orkestra Rahela Češarek, Manca Noč in Neja 
Anderle z dirigentom Dejanom Rihtaričem / Foto: Polona Hanžek

Kot vsako leto so na velikonočni ponedeljek pripravili tudi "pirhanje" pri cerkvi sv. 
Ingenuina in sv. Albuina na Koroški Beli. Vsi sodelujoči so prejeli nagrade. / Foto: Nik Bertoncelj

KLJUB PORAZU V FINALU ALPSKE LIGE  
LAHKO PONOSNI NA LETOŠNJO SEZONO
Hokejistom HDD SIJ Acroni Jese
nice na odločilni, peti tekmi fina
la Alpske lige ni uspelo premaga
ti Asiaga. Ta je bil pred domačimi 
navijači v Italiji boljši z 2 : 1 in 
tako osvojil svoj drugi naslov pr
vaka v tem tekmovanju. 
Krstni finale Alpske lige se za jese
niške hokejiste ni razpletel po že
ljah. Z veliko želje in borbenosti 
so Gorenjci največjim tekmecem 
v regionalnem tekmovanju pred
stavljali dostojnega tekmeca, a 
jim je za naslov prvakov zmanjka
lo tudi nekaj športne sreče. 
Potem ko so Železarji v finalni se
riji na tri zmage povedli z 2 : 1, a 
izgubili pred polno Podmežaklo, 
je o zmagovalcu letošnje sezone 
odločala peta tekma. V njej so Ita
lijani prek Miglioranzija povedli v 
29. minuti. Železarji so tako kot 
že ničkolikokrat letos rezultat ek
spresno izenačili. Že 40 sekund 
pozneje je za 1 : 1 zadel kapetan 
Gašper Glavič. Kljub številnim pri
ložnostim in zatresenem okviru 
vrat po strelu Brusa v drugi tretji
ni pa je bil to zad nji jeseniški za
detek v letošnji sezoni. Tekmo je 
vsega pol minute pred koncem 
pete finalne tekme odločil Fino
ro, ki je Asiagu priigral drugi na
slov v Alpski ligi. 
Po tekmi napadalec Sašo Rajsar: 
"Nikoli ni lepo biti drugi, sploh če 
izgubiš odločilno tekmo. Če smo 
realni, je imel Asiago ves čas po
budo v igri, a ne zmaga vedno 
boljši. Tokrat žal je. Imeli smo svo
je priložnosti, sploh tisto vratnico. 
Težko je priti tako daleč, že doma 
smo imeli zaključni plošček, a ga 
nismo izkoristili. Seveda je gre
nak priokus, a se bomo iz tega kaj 
naučili. Smo pa tudi mi pokazali 

dobro igro. Tako blizu, a tako da
leč. Če si v finalu, nikoli ne moreš 
oceniti, da je slabo. Pred sezono 
bi vsi vzeli, če bi nam kdo ponudil 
peto odločilno tekmo v finalu. 
Zdaj je grenek priokus, a povejte 
mi, katera ekipa prvega avgusta 
ne bi podpisala uvrstitve v finale." 
Jeseničani so kljub grenkemu 
priokusu na svojo igro v letošnji 
sezoni lahko ponosni. Po kar šti
rih zaporednih izpadih v polfina
lu se jim je letos končno uspelo 
uvrstiti v finale in tam pridobiti 
prepotrebne izkušnje. Krstnemu 
naslovu prvaka so se približali 
kot še nikoli prej. Ne smemo po
zabiti niti na zgodovinski redni 
del tekmovanja, v katerem so bili 
dominantni. Dobre igre so poka
zali tudi v Master Roundu, v kate
rem so kljub številnim težavam s 
poškodbami osvojili drugo me
sto in zaostali le za Asiagom. 
"Bili smo malce prekratki, a sem 
fantom čestital za borbenost. Ni
komur nimam česa očitati, skozi 
celo sezono so pokazali, da so 
napredovali in zasluženo nasto
pali v tem finalu. Smo razočarani, 

a ko bomo strnili misli čez nekaj 
dni, bomo lahko ponosni na to 
sezono v Alpski ligi. Zadovoljen 
sem z delom vodstva, štaba in 
igralcev. V veselje mi je bilo dela
ti na Jesenicah v tej sezoni," je po 
tekmi dejal trener Jesenic Nik 
Zupančič.
Po številnih spremembah, ki jih 
je moštvo doživelo lansko pole
tje, se je veliko število železarjev 
odlično znašlo v večjih in po
membnejših vlogah, ki so jim 
bile dane v primerjavi z zadnjimi 
leti. Mladi hokejisti so dokazali 
svojo kakovost, izkušenejši pa 
sodili med najboljše posamezni
ke Alpske lige. Dobro so se v no
vem okolju znašli tudi trije tujci, 
ki so se odločili, da bodo v letoš
nji sezoni nosili rdeči dres. 
Kljub temu da Jesenice v tekmo
valni sezoni 2021/22 niso uspele 
v svoje bogate vitrine dodati še 
kakšne lovorike, je moštvo z uvr
stitvijo v finale Alpske lige izpol
nilo primarni cilj, v zadnjih mese
cih pa zgradilo trdne temelje, ki 
na Gorenjskem obetajo še boljše 
in uspešnejše čase. 
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Urša Peternel

Potrebujemo (za 4 osebe): 
za testo: 3 jajca, 500 g pirine 
moke, sol, eno žlico bučne-
ga olja.
Za omako: 400 g piščančjih 
prsi, sol, poper, česen v pra-
hu, kari, bučno olje po pot-
rebi, 100 g korenja, 100 rde-
če paprike, 100 g pora, 100 
g bučk, 50 g pinjol, 50 g 
bučnih semen Natura, 50 g 
lanenih semen Natura, 50 g 
sezama Natura, 2 limeti.
Priprava: Iz moke, jajc, soli in 
bučnega olja zamesimo glad-
ko testo. Ko je dovolj zgnete-
no, ga zavijemo v prozorno 
folijo in pustimo nekoliko 
počivati. Testo po počitku tan-
ko razvaljamo ter narežemo 
na ozke rezance. Pustimo, da 
se testenine na pultu nekoli-
ko osušijo. Pred serviranjem 
jih skuhamo v vreli osoljeni 
vodi ter odcejene primešamo 
k pripravljeni omaki.

Piščančje prsi narežemo na 
tanke rezine. Predevamo jih 
v skledo, začinimo s soljo, 
poprom, česnom v prahu in 
karijem ter primešamo buč-
no olje. Tako pripravljeno 
meso pustimo nekaj časa 
stati, da se prepoji z okusi. 
Zelenjavo očistimo in opere-
mo, nato pa vso narežemo 

na tanjše trakove. Začinimo 
jo s soljo, poprom in zelišči 
ter jo v vroči pečici lepo 
popečemo. Oreške in seme-
na v vroči ponvi nekoliko 
prepražimo, da zadišijo.
V vročem voku segrejemo 
olje, na katerem popečemo 
piščančje rezine. Primeša-
mo pečeno zelenjavo, ki jo 

tudi na hitro prepražimo. 
Zatem primešamo še kuha-
ne rezance. Po potrebi jed 
nekoliko zalijemo z vodo, v 
kateri smo kuhali testenine. 
Na koncu primešamo še 
prepražena semena ter pri-
pravljeno jed serviramo sku-
paj s krhljem limete. 
Dober tek!

Gorenjski Pad Thai
V oddaji Mali šef Slovenije na POP TV sodelujeta tudi učenca Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, 
bratranec in sestrična Edo Kazić in Tamara Ramuš. Na kuharskem izzivu sta morala pripraviti zdrav 
obrok, ki pa je moral spominjati na obrok, ki ga po navadi najdemo v restavracijah s hitro prehrano. 
Edo in Tamara sta zmagala z jedjo, imenovano gorenjski pad thai.
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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, 9. maja 2022, na Go
renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 
124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je bilo FOTOGRAFIRANJE ZA DOKUMENTE, sponzor 
pa FOTO TRIGLAV, Cesta maršala Tita 22a, Jesenice, tel. 070 
388 300, epošta fototriglav@gmail.com. Podarjajo pet nagrad 
– plačilo storitev v vrednosti 10 evrov. Nagrajenci so: Jakob 
Burja, Bled; Miran Kristan, Jesenice; Žan Žnidar, Bohinjska 
Bistrica; Tanja Valant, Bodešče; Albina Bertoncelj, Jesenice. 
Čestitamo, za nagrade se oglasite v Foto Triglav na Jesenicah.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je Kava bar CAFE ČEDO, ams International, d. o. o, Cesta Cirila Tavčarja 6b (Pri Čufarju), Jesenice, GSM 031 600 690. Z 
nami so že mnogo let. V prijetnem lokalu s teraso lahko v miru popijete kavico, potešite žejo in poklepetate s prijatelji. Podarjajo tri nagra
de: zapitek v Kava baru CAFE ČEDO v vrednosti 20 evrov, 20 evrov in 10 evrov. Vljudno vabljeni.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=T 2=O, 3=I, 4=E, 5=R, 6=C, 7=G, 8=V, 9=N), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je UKRAJINEC.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

IZKLOP-
LJENJE

TUKAJ 
VPIŠITE
REŠITEV 

SUDOKUJA

MODERNA
ZVRST

GLASBE

AMERIŠKO
ANGLEŠKA

PLOŠČINSKA
MERA

DRŽAJ
PRI

KOŠARI

AVTO-
MOBILISKA

OZNAKA
KOPRA

ŽENSKA
OBLIKA
IMENA
ALEŠ

KAVA BAR
CAFE ČEDO

PRI ČUFARJU
JESENICE

 031 600 690

VZDEVEK
BALONARJA

SLAVKA
ŠORNA

GRMIČASTA,
IGLIČASTA
RASTLINA

ŠIROKO,
ODPRTO
MORJE

GESLO
12

AKTERKA

DŽIP ROM.
TOVARNE

DACIA
OKRASNI

GRM

1 6

AERONAVT,
LETALEC

15 6 2 13

MANJŠI
KIP

LETALSKI
VIJAKI

MADŽARSKI
NOGOMETNI

KLUB

6 2

LILI NOVY
3 SIROTEJ

ALŽIRSKA
LUKA

8 JANEZ
ALBREHT

ZALIVALKA

3 9

IME PEVCA
PESTNERJA

SPAKA
VELIK

JUŽNO-
AMERIŠKI
BRGLJUN

4 14

DROBNA
LUKNJICA

V KOŽI

GL. MESTO
JEMNA

KAKTUS

KONJ
ARABSKE

PASME

ČEŠKI
HOKEJIST
(KAREL)

5 6

IME IGRALKE
MEŽAN

TUJE
 MOŠKO IME 

10
DEL ROKE

OD ZAPESTJA
DO PRSTOV

12 7 9

VABLJENI
NA DOBRO 
KAVICO IN
PRIJETEN

KLEPET

POBOTANJE
DEL ELEK-

TRONSKEGA
VEZJA

KEMIJSKI
ZNAK ZA

RENIJ
OSJE 

GNEZDO
MANJŠA

PEČ

STALNO 
NAJET MOŠKI 

NA KMETIJI
ZA POMOČ 

PRI KMEČKIH 
DELIH

SEVERNO-
AMERIŠKI

MALI MEDVED

HERMAN
VOGEL NERESNICA

STENSKI
ČASOPIS
VRHOVNI
KOZAŠKI

POVELJNIK

IME ZA
IRSKO

PANDIONOVA
HČI V GRŠKI.
MITOLOGIJI

5 8 15

ZGORNJI
DEL V

PROSTORU

13 4 VSE V REDU

NORČIJA,
NEUMNOST

ŠAMPION

OLGA
REMS

9 16

KONDOM

2 TVOREC

OBLIKA 
IMENA

ARSENIJE

16 ŠVEDSKO IME 
ZA FINSKO

PRISTANIŠČE
TURKU

NATURA

10 4

RAFKO
IRGOLIČ

IME HUMO-
RISTKE
PUTRIH

ŠKRAT V
GERM. MIT.

RAŽENJ

JUŽNO-
AMERIŠKA
KUKAVICA

1 JAPONSKI
DRAMATIK

(KOBE)

PEVSKI ZBOR

NAŠ JAZZIST
(BRANE)

DANSKI OTOK
V MALEM 

BELTU

14 11 17

ODKRIL JO JE
POMORŠČAK

KRIŠTOF
KOLUMB

17 TEKOČINA
V MAJHNIH
KOLIČINAH

JESSE
OWENS

ČAČKA

IVAN TAVČAR

5 10

PAJČOLAN
KOS IZRAB-

LJENEGA
BLAGA,

KRPA

7
ZAPUŠČINA

(KNJIŽ.) GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  7 / 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

ZNAMKA 
ČISTILNEGA 
SREDSTVA

NEGATIVNO
NAELEKTREN

ION
EGIPČANSKI
BOG SONCA

11
POLOŽAJ,

DRŽA

9

SLOVARČEK: ARSA: oblika moškega imena  Arsenije,     ELF: škrat v germanski mitologiji,   NEKOLA: češki hokejist (Karel),     ALS: danski otok v Malem Beltu,      
ANČOVETA: velik južnoameriški brgljun,      ABOTA: norčija, neumnost,  SPIRO:  tuje moško ime,   PROKNA: Pandionova hči v grški mitologiji.
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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!

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

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR

Petek, 29. aprila
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Občni zbor Planinskega društva Javornik - Koroška Bela
Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 18. uri

Nedelja, 1. maja
Sprejem za godbenike Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 9. uri

Prvomajsko srečanje na Pristavi
Pristava nad Javorniškim Rovtom, od 12. ure naprej

Sreda, 4. maja
Sredina risalnica

Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Volilni občni zbor PD Jesenice
Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

 

Četrtek, 5. maja
Ure pravljic

Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Petek, 6. maja
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Sobota, 7. maja
Prvenstvo trojk v balinanju za ženske in moške

Balinišče doma Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slo-
venskem Javorniku, ob 9. uri

Ponedeljek, 9. maja
Družabno srečanje z znanimi ljudmi in Proslava dneva 
zmage nad fašizmom 

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

Torek, 10. maja
Recital harmonikarja Leona Kusterla (v sklopu Tednov 
vseživljenjskega učenja)

Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Sreda, 11. maja
Sredina risalnica

Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Dogodki od 29. aprila do 20. maja
Ustvarjalne delavnice

Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Četrtek, 12. maja
Ure pravljic

Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša, odprtje 
muzejske razstave

Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Nastop učencev zaključnih razredov (v sklopu Tednov 
vseživljenjskega učenja)

Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Premiera Bolj stare, bolj skeglane, komedija, 
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Petek, 13. maja
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Eno pesem č'mo zapet – revija odraslih pevskih skupin 
(JSKD Jesenice)

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19,30

Sobota, 14. maja
Koncert v izvedbi solistov Društva baletnih umetnikov 
Slovenije

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

Vodeni gorsko-koledarski izleti Po jeseniških planinah, S 
kolesom med narcise

www.projektnatura.si

Nedelja, 15. maja
Bolj stare, bolj skeglane, komedija

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20. uri

Ponedeljek, 16. maja
Muzej na obisku ob Mednarodnem muzejskem dnevu

Dom dr. Franceta Bergelja Jesenice, ob 10. uri

Potopisno predavanje Severna Poljska – predavateljica 
Polona Avsenak

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

Torek, 17. maja
Ljudje sveta, odprtje gostujoče mednarodne razstave 
nagrajenih fotografij, Gornjesavski muzej Jesenice in 
Fotografsko društvo Jesenice ob Mednarodnem muzejskem 
dnevu

Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

Sreda, 18. maja
Sredina risalnica

Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Predstavitev knjige Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in 
prebivalci avtorja Mitja Kapusa 

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 19. maja
Ure pravljic

Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Muzejski večer: Boštjan Omerzel – Dachau 1945 skozi 
Hameršakove spomine

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Rokova modrina, drama, SMG Ljubljana
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30, za abonma četrtek in 
izven

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

Petek, 20. maja
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Četvorka jeseniških maturantov
Parkirišče za stavbo Občine Jesenice, ob 12. uri

Rokova modrina, drama, SMG Ljubljana
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30, za abonma petek in 
izven

Kolesarski sejem na Jesenicah – dan za sprejem koles in 
kolesarske opreme

Železniška postaja Jesenice

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 infor-
macije: 040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

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

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

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

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času, in sicer od 13. do 19. 
ure. Od 13. do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa različne ak-
tivnosti.
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Zaradi slabega vremena so 
večino programa izvedli v 
avli Gledališča Toneta 
Čufarja in Kina Železar, 
vendar to obiskovalcev ni 
motilo. Po besedah predse-
dnika društva Meteorita 
Gregorja Vidmarja je festi-
val našel svoje mesto v paleti 
najrazličnejših prireditev na 
Jesenicah. Vsi so se odzvali 
povabilu z različno ponud-
bo, med drugim je bil na 
ogled virtualni sprehod po 
vesolju, pisatelji so predsta-

vili svojo znanstveno fantas-
tiko. Spet je bilo veliko zani-
manja za osvojitev pokala v 
suvanju meteorita, za pope-
stritev je s poslikavo obra-
zov skrbela Alenka Peter-
nel, obiskovalci so lahko v 
okviru dobrodelnega proje-
kta za žrtve holokavsta izde-
lovali ladjice. Razširjen pro-
gram v dnevih pred začet-
kom festivala je postregel z 
vodenim izletom po starem 
delu mesta in ogledom 
Bedičeve zbirke fosilov v 
Kosovi graščini. Že kar tra-
dicionalno so dali poudarek 

meteoritu Jesenice, ki je 
aprila leta 2009 padel na 
Mežaklo. Vse o njem in na 
splošno o meteoritih je 
zbranim predstavil pobud-
nik festivala Andraž Sodja. 
Zaradi letošnjega slabega 
vremena so na sredino maja 
prestavili pohod do mesta 
najdbe na Mežakli. Poleg 
replike jeseniškega je bila 
na ogled tudi replika meteo-
rita Javorje, ki so ga pol leta 
kasneje našli v Poljanski 
dolini. Z informacijami o 
njem so obiskovalcem pos-
tregli člani Turističnega 
društva Stari vrh, ki z orga-
nizatorji Meteorite sodelu-
jejo že več let. 

Na Meteoriti splet 
znanosti in fantastike
Letošnji šesti Festival znanosti in fantastike Meteorita 2022 pod naslovom Potovanje skozi čas v 
izvedbi Društva Meteorita je spet postregel z zanimivim in raznolikim programom. Šlo je za 
nadaljevanje prejšnjih vsebin s poudarkom na odpiranju in predstavljanju poljudnoznanstvenih in 
fantazijsko-kreativnih tem, spodbujanju zanimanja za znanost predvsem med mladimi. 

Na ogled je bila kopija meteorita Jesenice, ki je na Mežaklo 
padel 9. aprila 2009. / Foto: Nik Bertoncelj

V Kosovi graščini so pripravili ogled zbirke fosilov Jožeta Bediča, ki ga je vodil kustos 
Gornjesavskega muzeja Jesenice dr. Marko Mugerli. / Foto: Nik Bertoncelj

Virtualni sprehod skozi osončje s pomočjo VR-tehnologije 
Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika 
Noordunga / Foto: Nik Bertoncelj

Najboljši v tekmovanju v suvanju meteorita v odrasli 
kategoriji ... / Foto: Žan Osim

... in zmagovalci tekmovanja v suvanju meteorita v otroški 
kategoriji. / Foto: Žan Osim

V Mladinskem centru Jesenice si je bilo mogoče ogledati 
zakulisje snemanja podcasta O.B.O.D., sledil je pogovor z Jako 
Tomcem o znanstvenofantastičnem v povezavi z literaturo. 

Društvo Meteorita Jesenice je v sodelovanju s Fotografskim 
društvom Jesenice in pod pokroviteljstvom Fotografske zve-
ze Slovenije v okviru letošnjega festivala znanosti in fantas-
tike na Jesenicah uspešno izvedlo tretji Meteoritin fotograf-
ski natečaj s tremi razpisanimi temami. Odziv je bil izreden, 
saj je 64 avtorjev iz vse Slovenije žiriji poslalo 763 fotografij. 
V skupini na temo Globine je zlato medaljo Fotografske zve-
ze Slovenije prejel Simon Remec, srebrno Dejan Kokol in 
bronasto Vlasta Gorup. V skupini Prosta tema je zlato 
medaljo prejel Lojzi Avsenik, srebrno Sandi Novak in brona-
sto Matjaž Vidmar. V skupini Potovanje skozi čas je zlata 
medalja pripadla Stanetu Vidmarju, srebrna Robertu Strahi-
njiću in bronasta Danici Novak. Nagrade v skupni Mladi 
avtorji so prejeli: Žan Osim, Živa Kandolf in Filip Markovič. 
Vse nagrajene fotografije so do 7. junija na ogled v galeriji 
Foto Vidmar v Tuš centru na Jesenicah.

Izjemen odziv na fotografski natečaj Globine

Janko Rabič

Društvo upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela se je pri-
družilo vseslovenskemu pro-
jektu Sožitje za večjo varnost 
v cestnem prometu. Pouda-
rek je na zagotavljanju večje 
varnosti starejših pešcev, 
kolesarjev in voznikov 
motornih vozil, da vozniki 
obnovijo pravila in predpise 
ter s spoštovanjem zdravs-
tvenih kriterijev ostajajo 
mobilni in samostojni v pro-
metu ter se počutijo varne. V 
društvenem domu so pripra-
vili predstavitev o novostih o 
cestnoprometnih predpisih, 
dovoljenih hitrostih, novih 
prometnih znakih, veljavno-
sti vozniških izpitov in poda-
li druge informacije. 
Sebastijan Turk z Javne 
agencije za varnost prometa 
Republike Slovenije je udele-
žence predvsem seznanil s 
pravili vožnje v križiščih in 
krožiščih s poudarkom na 
razmeščanju in vključevanju 
vozil na posamezne pasove. 

Nataša Kovše z Družbe za 
upravljanje cest Republike 
Slovenije je spregovorila o 
pravilni in varni vožnji po 
avtocestah in avtomobilskih 
cestah ter kako pridobiti 
informacije o zastojih. Gor-
dan Denša s Policijske posta-
je Jesenice je podal več infor-
macij o stanju prometne var-
nosti in upoštevanju pravil, 
ki jih morajo spoštovati vsi 
udeleženci v prometu. Pred-
stavitve se je udeležilo veliko 
število članov društva, ki so 
izrazili zadovoljstvo nad 
podanimi informacijami in 
jim bodo zagotovo koristile. 
Izvajalci projekta so vsem 
razdelili promocijsko gradivo 
za varno vožnjo in odsevne 
jopiče.  Ker so nekateri izrazi-
li željo, da bi v okviru projek-
ta preizkusili svoje znanje 
vozniško znanje v praksi, so 
se na društvu z izvajalci pro-
jekta dogovorili, da bodo v 
sodelovanju z Izpitnim cen-
trom Jesenice organizirali 
test varne vožnje z vozili v 
cestnem prometu. 

Dragocene informacije 
za starejše voznike

Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela je 
pripravilo predavanje za starejše voznike. 

Urša Peternel

Prejšnji petek je ponovno 
začel delovati enoten sistem 
izposoje koles Gorenjska.
bike, ki je vzpostavljen v pet-
ih gorenjskih občinah: na 
Jesenicah, v Kranju, Naklem, 
Radovljici in Tržiču. Skupaj 
je na voljo več kot 250 koles, 
od tega jih je okoli 60 odstot-
kov s pomožnim električnim 
pogonom. Na Jesenicah je 
šest postaj: nasproti Zdravs-
tvenega doma Jesenice za 
trafiko, na Slovenskem 
Javorniku nasproti picerije 
Venezia, na Blejski Dobravi 
nasproti gasilskega doma, na 
Hrušici, ob TIC Jesenice ter 
v bližini Občine Jesenice.
Veljavni ceniki, opis paketov 
in druge informacije glede 
uporabe sistema so objavlje-
ni na spletni strani www.
gorenjska.bike. Uporabnik 

lahko izbira med sezonskim 
paketom, mesečnim pake-
tom ali paketom JeseNice 
Bikes. Uporabniški račun je 
mogoče ustvariti s spletno 
prijavo ali preko mobilne 
aplikacije mobiln.si. Ob 
registraciji uporabnik prido-
bi uporabniško ime in geslo, 
ki ni prenosljivo. Uporabni-
ki storitev sistema so lahko 
vse fizične osebe, starejše od 
14 let. Vsaka kolesarnica 
ima samopostrežni termi-
nal, ključavnice in kolesa. 
Uporaba je preprosta, izpo-
soja in vračilo kolesa vzame-
ta nekaj trenutkov. Pri vrači-
lu kolesa uporabnik kolo 
potisne v ključavnico in pre-
veri, da je vračilo uspešno 
zaključeno. Če je kolo uspe-
šno vrnjeno, se na ključavni-
ci pokaže modra lučka. Sis-
tem deluje od konca aprila 
do predvidoma novembra.

Nova sezona izposoje 
koles Gorenjska.bike
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