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OBČINSKE NOVICE

Na seji o ogrevanju

Na majski seji občinskega 
sveta so veliko pozornosti 
namenili problematiki ogre-
vanja. Koncesionar Enos 
OTE je lani posloval s 174 ti-
soč evri izgube. Cene do 
konca leta ne bodo zviševali.
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OBČINSKE NOVICE

Potrebujejo srčne 
socialne oskrbovalke

Jeseniški dom upokojencev 
je eden številnih domov, v 
katerih se srečujejo s po-
manjkanjem kadra, zlasti so-
cialnih oskrbovalk. Takoj bi 
jih zaposlili vsaj pet,
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ZANIMIVOSTI

Naj komedijantka  
v Pekrah

Mateja Mlačnik je na festiva-
lu komedije v Pekrah prejela 
priznanje komedijantka fe-
stivala za vlogo mame Mari-
je v predstavi Za vse sem 
sama.
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ZANIMIVOSTI

Gorenjski šmorn

V projektu KuhnaPaTo sode-
lujejo tudi učenci OŠ Koro-
ška Bela in OŠ Toneta Čufar-
ja. Na dogodku v Kranju so 
kuhali izbrane jedi, tokrat 
predstavljamo gorenjski 
šmorn.
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Natečaj Portret 
2022

V prostorih Mladinskega centra 
Jesenice so odprli razstavo 
fotografij natečaja Portret 2022, 
na katerem je sodelovalo več 
kot osemdeset mladih 
fotografov.
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Draginih sto 
tekaških milj

Jeseniška ultratekačica Draga 
Žbontar je v začetku maja 
opravila poseben izziv – pretekla 
je sto milj dolg ultra trail tek v 
Vipavski dolini.
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Planina pod Golico – Pozimi 
s snegom pobeljena pobočja 
karavanških vasi in vrhov se 
v maju pobelijo še enkrat, 
tokrat zaradi cvetočih klju-
čavnic, kakor domačini pra-
vijo narcisam, ki so od leta 
2004 zaščitene, njihovo tr-
ganje, rezanje in zavestno 
uničevanje pa je prepoveda-
no. Kot je pojasnila predse-
dnica Turističnega društva 
(TD) Golica Katja Medja, ki 
je vodenje društva prevzela 
februarja letos, so bile narci-
se konec maja že v razcvetu. 
»Na vrhu Golice jih je bilo 
še moč videti, v vaseh Javor-
niški Rovt in Plavški Rovt pa 
jih praktično ni bilo več,« je 
povedala.

Najlepša »narcisa«
Zadnjo majsko soboto se je 
v organizaciji TD Golica v 
Planino pod Golico po dveh 
letih vrnila prireditev Miss 
narcis. Izbor ima po bese-
dah Katje Medja dolgo tra-
dicijo. Prvič so ga namreč 
organizirali že leta 1964. 
Tokrat se je za naziv pote-
govalo osem deklet, ki so se 
pomerila v treh igrah. V 
prvi so se morala predstavi-
ti, pri tem pa uporabiti be-
sede, ki so jih izžrebale v 
kategorijah okoliški hribi, 
kmečko orodje in domače 
besede. V drugi igri so mo-
rala iz jajčnih beljakov step-

sti sneg in v tretji špiliti klo-
base. Tekmovalke sta 
ocenjevala štiričlanska ko-
misija in občinstvo, ki je 
svoji favoritki namenilo sr-
ček. Največ srčkov je prejela 
domačinka Sanja Jereb, ki 
je postala mis narcis 2022, 
prva spremljevalka je bila 
Tamara Medja in druga 
spremljevalka Pia Platiša, 
obe s Koroške Bele. »Letos 
nam je spet zagodlo vreme, 
dež je skorajda stalnica 
naše prireditve, a to nas ne 
ustavi, morda bi bilo obi-
skovalcev le nekoliko več, če 

bi sijalo sonce,« je še dodala 
Medja.

Najvzdržljivejši tekač
Kljub deževni soboti se je v 
organizaciji Zavoda za šport 
Jesenice na Španov vrh šest 
ur neprekinjeno vzpenjalo 
15 moških in dve ženski. 
Proga s 380 metri višinske 
razlike je bila speljana od ga-
silskega doma v Planini pod 
Golico do zgornje postaje 
žičnice Španov vrh. Skupno 
so zabeležili 76 vzponov, od 
tega osem v ženski konku-
renci in 68 v moški konku-

renci. Najmlajši tekmovalec 
je bil enajstletni Tevž Šorn, 
najstarejši pa Miro Ražman, 
letnik 1953. Tekmovanje je 
potekalo v treh starostnih 
kategorijah.
Obe ženski sta se pomerili v 
kategoriji nad petdeset let. 
Prva je bila Draga Žbontar s 
sedmimi vzponi, druga pa 
Mirsada Hadžić, ki se je na 
Španov vrh povzpela enkrat. 
»Zaradi mokrega terena so 
bili spusti nekoliko težavnej-
ši, sicer pa je običajno težje 
teči v vročini,« je povedala 
Žbontarjeva.

Konec maja, ko so narcise sicer že v razcvetu, so v Planini pod Golico ponovno gostili prireditev Miss 
narcis 2022. Isti dan so tekači v sklopu teka 6 ur Španovega vrha šteli vzpone na Španov vrh.

Izbrali mis narcis

Maša Likosar

Za naziv se je potegovalo osem deklet. Za prvo spremljevalk so okronali Tamaro Medja, za 
mis narcis 2022 Sanjo Jereb in drugo spremljevalko Pio Platiša. / Foto: Blaž Lavtar

Na dan državnosti, 25. juni-
ja, bo Občina Jesenice v so-
delovanju s Planinskim dru-
štvom Jesenice organizirala 
13. 'pohod na Golico. Potekal 
bo podobno kot prejšnja 
leta, na veselje vseh brez 
znanih omejitev preteklih 
dveh let. Udeleženci bodo na 
pot krenili od 8. do 10. ure 
od cilja sankaške proge v Sa-
vskih jamah, mimo Korlno-
vega rova po osrednji planin-
ski poti do vrha Golice. Pri 

koči na Golici bo ob 11. uri 
krajši program s pozdravni-
mi besedami predstavnikov 
Občine Jesenice in Planin-
skega društva Jesenice. Vsi 
bodo prejeli pohodne maji-
ce, na voljo bo vpisna knjiga. 
Poseben avtobusni prevoz 
ne bo organiziran. Pohod bo 
v vsakem primeru, vsem ve-
lja le priporočilo z željo za 
varno pot, naj vzamejo s se-
boj ustrezno planinsko opre-
mo, zlasti ker Golica tudi v 
tem mesecu zna pokazati 
neprijazen obraz.

Trinajsti pohod  
na Golico
Janko Rabič

V HDD SIJ Acroni Jesenice 
so pripravili letni občni zbor, 
ki je bil letos tudi volilni. Na 
mestih predsednika in di-
rektorja društva ni prišlo do 
sprememb, naslednja štiri 
leta na funkciji predsednika 
ostaja Peter Bohinec, na 
funkciji direktorja pa Anže 
Pogačar. Po koncu sezone je 
bilo nekaj namigovanj, da bi 

se lahko tudi Jeseničani pri-
ključili ICE Hockey League. 
Za potrditev je bilo premalo 
časa, zato so se v HDD SIJ 
Acroni Jesenice odločili, da 
zavrnejo ponudbo in v sezo-
ni 2022/2023 ostanejo v 
Alpski ligi. Vodstvo je zna-
no, zelo kmalu pa bo tudi ja-
sno, kateri hokejisti bodo v 
naslednji sezoni igrali v 
članski ekipi HDD SIJ Acro-
ni Jesenice.

Matjaž Klemenc

Hokejski klub HDD SIJ Acroni Jesenice v novi 
sezoni ostaja v Alpski ligi. Kmalu bo tudi jasno, 
kateri hokejisti bodo v naslednji sezoni igrali  
v članski ekipi.

Peter Bohinec ostaja 
predsednik kluba
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Stara Sava je eden najlepših 
delov Jesenic. Želimo si, da 
območje Stare Save, ki jo je 
vlada leta 2019 razglasila za 
kulturni spomenik državne-
ga pomena, postane tudi 
eden najbolj obiskanih delov 
mesta in občine. S tem na-
menom smo zasnovali pro-
gram prireditev v okviru Po-
letja na Stari Savi.
Pred več kot 20 leti so se za-
čele prve aktivnosti za celovi-
to ureditev območja Stare 
Save in odpiranje območja 
za lokalno prebivalstvo. Te-
meljito je bila obnovljena 
stavba Kasarne, v kateri je 
dobila prostore Glasbena 
šola Jesenice. Dvorana Kol-
pern je v zadnjih letih posta-
la eno najbolj zaželenih pri-
zorišč za prireditve, 
praznovanja in različne dru-
ge dogodke. Obnovljeni so 
bili trgi in drugi zgodovinski 
objekti na tem območju 
(plavž, rake), urejena sta bila 
pokrit prireditveni prostor in 
tržnica tik ob muzejskem 
območju.
Čeprav je pred nami še zah-
tevno dokončanje celovite 
prenove Ruardove graščine 
(na prenovo pa čaka vsaj še 
cerkev), je Stara Sava s svojo 
podobo brez dvoma že eden 
najprivlačnejših delov Jese-
nic. Privlačnosti tega obmo-
čja in njegovega zgodovin-
skega bogastva se zavedamo 
in smo nanj zelo ponosni.

Prizadevamo si, da bi Stara 
Sava postala še privlačnejša 
tudi po vsebinski plati. S 
tem namenom smo v leto-
šnjem občinskem proraču-
nu rezervirali sredstva za 
vsebinsko obogatitev. Želi-
mo namreč, da bi Stara Sava 
postala privlačen prostor za 
obisk, kulturne prireditve, 
druženja, predvsem pa pro-
stor, ki ga bodo domačini 
uporabljali, prepoznali kot 
zanimivega in urejenega, ki 
ga bomo hkrati z veseljem in 
ponosom pokazali turistom 
in drugim obiskovalcem.
Jesenice so bile vedno znane 
po bogatem kulturnem 
ustvarjanju, številnih izvajal-
cih in organizacijah, ki so 
delovale in še delujejo na 
različnih področjih umetni-
škega ustvarjanja ter še na-
prej negujejo tradicijo (od 
Gledališča Toneta Čufarja in 
Glasbene šole Jesenice do 
Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, različnih 
društev in številnih posame-
znih ustvarjalcev).
V okviru organizacije prire-
ditev na Stari Savi želimo 
čim večjemu številu teh or-
ganizacij (predvsem pa dru-

štvom) dati prostor in prilo-
žnost za predstavitev. Poleg 
teh organizacij so za Jeseni-
ce značilna tudi društva, ki 
ohranjajo tradicije narodov 
nekdanje skupne države. Na 
Jesenice so namreč s trebu-
hom za kruhom prihajali de-
lavci iz vseh republik nekda-
nje skupne države, s seboj 
so prinašali tudi svoje jezike, 
kulturna izročila, navade in 
običaje, praznike, verovanja 
in še bi lahko naštevali.
Vse našteto in še več so so-
dobne Jesenice. Mesto in ob-
čina v kulturnem smislu 
ostajata izjemno raznolika 
in bogata. To dediščino zla-
sti v različnih kulturnih dru-
štvih naši ljudje ohranjajo, 
negujejo in razvijajo še da-
nes; postala je del sodobne 
identitete mesta ter občine. 
Po tem smo znani – blizu in 
daleč. To izročilo želimo 
prenesti tudi na prihodnje 
generacije.

Zato se mi kot županu zdi 
prav, da spodbujamo ohra-
njanje dejavnosti različnih 
društev, predvsem pa ustvar-
jalcev. Prepričan sem, da 
nas lahko vsa ta izročila bo-
gatijo, in zato je program le-
tošnjega Poletja na Stari 
Savi oblikovan tako, da bo 
priložnost za predstavitev 
dobil kar najširši krog naših 
ustvarjalcev. In na drugi 
strani je program oblikovan 
tako, da na Staro Savo prite-
gnemo čim širši krog obi-
skovalcev, predvsem naših 
občanov pa tudi obiskoval-
cev iz sosednjih občin in 
tuje turiste, ki počitnice pre-
življajo v naši soseščini.
Razlogov za obisk Stare Save 
v letošnjem poletju ne bo 
manjkalo in želim si, da bi 
vsak med nami v programu 
našel takšne vsebine, ki bodo 
zanimive in bodo zagotovile 
obisk na prireditvah. S tem 
bomo dosegli, da bo Stara 
Sava postala to, za kar si pri-
zadevamo že dlje časa: eden 
najlepših kotičkov v občini, 
ki se bo ponašal z živahnim 
utripom, bo zanimiv in pri-
vlačen za vse nas.
Torej, vabljeni na Staro Savo.

Urška Peternel

Podjetje Enos OTE, ki kot 
koncesionar oskrbuje Jese-
nice s toploto, je lani po-
sloval s 174 tisoč evri izgu-
be iz poslovanja. Kot je na 
zadnji seji občinskega sve-
ta pojasnil direktor Robert 
Pajk, so na poslovanje 
vplivale predvsem razmere 
na trgu energentov. V dru-
gem delu kurilne sezone 
so namreč cene zemeljske-
ga plina in emisijskih ku-
ponov začele divjati, zato 
so morali prilagoditi pro-
dajno ceno toplote. Višji 
zneski na položnicah so 
močno razburili občane, 
po dogovoru so ceno ma-
gavatne ure znižali, tako 
da je bila prodajna cena 
megavatne ure toplote za 

odjemalce ves čas nižja od 
stroškovne cene.
»Prodajna cena je bila v 
drugem delu lanske kuril-
ne sezone več kot 12 evrov 
pod stroškovno ceno, zato 
smo vsak mesec pridelali 

50.000 evrov izgube,« je 
povedal Pajk. Izguba iz po-
slovanja je tako lani znaša-
la 174.000 evrov, medtem 
ko je še leto pred tem Enos 
OTE ustvaril 115.000 evrov 
dobička.

Kljub dvigu cen se lani delež 
neplačnikov ni povečal, rekla-
macij pa je bilo več, a kot je 
pojasnil Pajk, je večina pri-
tožb šla na račun nerazume-
vanja pravilnika, po katerem 
je 40-odstotni uporabniški 

delež treba vedno plačati. 
»Takoj ko so bile te nejasno-
sti pojasnjene odjemalcem, 
ni bilo več težav, zato v letu 
2021 kljub dvigu cen nismo 
zaznali večjega odstotka ne-
plačnikov.« Kot je zatrdil, od-

jemalcem omogočajo tudi 
odplačilo dolgov po obrokih, 
tako da so na koncu zvečine 
vsi računi plačani.
In kakšne bodo cene v priho-
dnji kurilni sezoni, je zani-
malo občinske svetnike. 
Pajk je dejal, da do začetka 
kurilne sezone cene mega-
vatne ure ne bodo spremi-
njali in bo ostala takšna, kot 
velja trenutno. Tudi do kon-
ca leta 2022 se cena ne bo 
bistveno spremenila, je na-
povedal, saj so količine ener-
genta do konca leta 2022 za-
gotovljene v takšni meri, da 
to lahko reče.
Na bojazen, da zemeljskega 
plina zaradi embarga ne bi 
bilo, pa je pojasnil, da se je 
na Jesenicah možno daljin-
sko ogrevati tudi s kurilnim 
oljem.

Na majski seji občinskega sveta so veliko pozornosti namenili zlasti problematiki ogrevanja. 
Koncesionar Enos OTE je lani posloval s 174 tisoč evrov izgube. Po zagotovilih cene do konca leta  
ne bodo zviševali.

Na seji o ogrevanju

Urška Peternel

Živa in bogata 
Stara Sava

Razlogov za obisk Stare Save v letošnjem poletju 
ne bo manjkalo in želim si, da bi vsak med 
nami v programu našel takšne vsebine, ki bodo 
zanimive in bodo zagotovile obisk na prireditvah.

Na Jesenicah je povprečna cena megavatne ure 
119 evrov, najvišja pa je v Trbovljah, 172 evrov, 
medtem ko v Ljubljani znaša 123 evrov. Kot je 
dejal Robert Pajk, so s tem v spodnjem delu po 
ceni megavatne ure toplote v Sloveniji.

Župan Blaž Račič

Na Stari Savi so se začele 
prireditve v sklopu Poletja 
na Stari Savi. Poleg baletne 
predstave, koncerta orke-
strov, saksofonistov, komor-
nih skupin ter zaključnega 
koncerta učencev predšolske 
glasbene vzgoje in glasbene 
pripravnice Glasbene šole 
Jesenice je potekala tudi 
Kulturna mavrica Jesenic. 
»Na vseh do sedaj izvedenih 
prireditvah smo zabeležili 
lep obisk, kar kaže tudi na 
to, da smo takšne prireditve 
močno pogrešali. Ker pa 

smo s Poletjem na Stari Savi 
šele dobro začeli in nas čaka 
še marsikatera zanimiva pri-
reditev, vključno z gledali-
ško predstavo, poletno mu-
zejsko nočjo, programom za 
otroke, z glasbenimi koncer-
ti, programi kulturnih dru-
štev, torkovimi kinotekami 
in še marsičim, vabimo tako 
občane Jesenic kot ostale 
obiskovalce, da se nam pri-
družijo,« je v imenu organi-
zatorjev, Občine Jesenice, 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice in Zavoda za šport Je-
senice, povedala Ines Dvor-
šak iz Kabineta župana.

Začelo se je Poletje na Stari Savi
Urška Peternel

Baletni nastop / Foto: Sašo Valjavec
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Jesenice – "Intenzivno se 
posvečamo zaposlovanju 
novih socialnih oskrbovalk, 
poskušamo biti inovativni, 
ker smo ugotovili, da zgolj 
objava na zavodu za zapo-
slovanje ne zadostuje. Stopi-
li smo v stik s podjetji v ste-
čaju, objavljamo oglase za 
zaposlitev tudi na družbenih 
omrežjih, uporabljamo soci-
alno mrežo naših zaposle-
nih," pravi Maja Olip, vodja 
pomoči na domu v Domu 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice. Jeseniški 
dom je eden številnih do-
mov za starejše, v katerih se 
srečujejo s pomanjkanjem 
kadra, zlasti socialnih oskr-
bovalk. Gre za zaposlene, ki 
nudijo pomoč na domu sta-
rejšim občanom, ki potre-
bujejo pomoč in podporo 
pri vsakodnevnih opravilih 
in vzdrževanju socialnih sti-
kov. Kot pravi Maja Olip, se 
število občanov, ki potrebu-
jejo tovrstno pomoč, pove-
čuje in za storitev pomoči 
na domu je ta čas na čakal-
nem seznamu med trideset 
in petdeset občanov; neka-
teri bi potrebovali pomoč 
enkrat ali večkrat dnevno, 
nekateri zgolj nekajkrat ta 

teden, tretji bi potrebovali 
samo dostavo kosila. "Takoj 
bi zaposlili vsaj pet social-
nih oskrbovalk ali oskrbo-
valcev, saj so potrebe veli-
ke," pravi Olipova. Število 
starejših se namreč poveču-
je, obenem pa vse več ljudi 
želi čim dlje ostati v doma-
čem okolju. Ob ustrezni po-
moči lahko odložijo name-
stitev v domu za starejše, 
tudi ko se ne morejo več 
oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe 

in nege ne zmorejo ali za-
nju nimajo možnosti.
V domu imajo ves čas odpr-
te razpise za zaposlitev no-
vih socialnih oskrbovalk, a 
odziva doslej ni bilo. Kot po-
udarja Maja Olip, marsikdo 
misli, da je za opravljanje 
tega poklica potrebna izo-
brazba s področja zdravstve-
ne nege, a to ne drži, potreb-
na je nacionalna poklicna 
kvalifikacija oziroma 120-
urno usposabljanje, ki ga ti-
stim, ki bi jih to delo veseli-

lo, tudi omogočijo. Mora pa 
socialna oskrbovalka oziro-
ma oskrbovalec imeti oseb-
nostne lastnosti, kot so em-
patičnost, srčnost, veselje do 
dela s starejšimi ljudmi. 
Med ugodnostmi, ki jih na-
vaja Olipova, so še pogodba 
za nedoločen čas, redne su-
pervizije, so družini prija-
zno podjetje. Tudi delovnik 
je dokaj ugoden, saj delo po-
teka večinoma dopoldne, le 
vsaka dva ali tri mesece za-
posleni pride na vrsto za 
delo ob koncu tedna oziro-
ma popoldne.
Se pa tudi Olipova zaveda, 
da je eden od razlogov, ki 
odvrne marsikaterega kandi-
data, zagotovo nizka plača. A 
kot dodaja, naj bi se situacija 
v prihodnje izboljšala, saj dr-
žava obljublja višje plače 
tudi za socialne oskrbovalke.
Ob tem pa Maja Olip tudi 
poudarja, da si želijo, da bi v 
skupnosti dosegli prepo-
znavnost poklica socialnih 
oskrbovalk in oskrbovalcev 
in zavedanje o njegovem po-
menu. "S tem bi povečali do-
stopnost storitve pomoči na 
domu vsem starejšim, ki jo 
potrebujejo, ter jim omogo-
čili dostojno in spoštljivo 
staranje v domačem okolju," 
še dodaja.

Jeseniški dom upokojencev je eden številnih domov, v katerih se srečujejo s pomanjkanjem kadra, 
zlasti socialnih oskrbovalk. Takoj bi jih zaposlili vsaj pet, a ker odziva na objave na zavodu za 
zaposlovanje ni bilo, so začeli iskati bolj inovativne načine iskanja novih zaposlenih.

Potrebujejo srčne 
socialne oskrbovalke

Maja Olip, vodja pomoči na domu: "Skrbne in sočutne 
socialne oskrbovalke in oskrbovalci mesečno vstopajo v kar 
120 domov v občini Jesenice ter poskrbijo za kakovostno 
obravnavo naših bližnjih." / Foto: Tina Dokl

Urška Peternel

Na majski seji občinskega 
sveta so jeseniški občinski 
svetniki obravnavali tudi le-
tno poročilo koncesionarja 
Ekogor, ki ga je predstavil 
direktor podjetja Publikus 
Igor Petek. Kot je dejal, so 
lani z Male Mežakle odpelja-
li več kot pet tisoč ton lahke 
frakcije in tudi letos je glav-
na usmeritev, da bodo še 
pred koncem leta vso nako-
pičeno lahko frakcijo odpe-
ljali. Je pa poudaril, da imajo 
težave s prevzemniki, saj 
imajo zagotovljen zgolj od-
voz lahke frakcije, ki nastaja 
sproti, in nekaj nakopičene 
količine, a manj, kot bi si v 
podjetju želeli. Pogodbe 

imajo sklenjene s štirimi 
prevzemniki. Ob tem iz po-
ročila izhaja, da je po analizi 
v mešanih komunalnih od-
padkih na Jesenicah preveč 
bioloških odpadkov, papirja 
in tekstila. Zato bo občane 
treba bolj ozaveščati o loče-
nem zbiranju odpadkov in o 
tem, kaj sodi med mešane 
komunalne odpadke. Glede 
sežigalnice pa je direktor 
Komunalne direkcije Marko 
Markelj opozoril, da je drža-
va sicer sprejela uredbo o 
opravljanju obvezne državne 
gospodarske javne službe se-
žiganja odpadkov, a preden 
bodo postavljene prve štiri 
sežigalnice, bo trajalo vsaj še 
nekaj let. Rešitve v kratkem 
času tako ni pričakovati.

Kako poteka odvoz 
lahke frakcije

Urška Peternel

V sklopu volitev in imenovanj so na zadnji seji občinskega 
sveta kot predstavnike Občine Jesenice v svet javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice ime-
novali Aljošo Markeža in dr. Zvonka Perata, v svet javnega 
zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske pa Stanislava Pema. 
Niso pa sprejeli sklepa o podanem pozitivnem mnenju k 
imenovanju Vanje Kramar za ravnateljico Vrtca Jesenice, a 
ker občina podaja samo mnenje, ki ni obvezujoče, je bila 
Kramarjeva po sklepu organov zavoda že potrjena za še en 
mandat na čelu Vrtca Jesenice.

Volitve in imenovanja

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

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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V občini Jesenice poteka redno zbira-

nje komunalnih odpadkov od vrat do 

vrat, na ekoloških otokih, zbiralnih 

akcijah in v zbirnem centru. Ena iz-

med nalog, ki je uporabniku nevidna 

in je povezana z zbiranjem komunal-

nih odpadkov je, od leta 2019 dalje, 

tudi izvajanje sortirne analize meša-

nih komunalnih odpadkov. Podjetje 

JEKO, d.o.o. mora pred oddajo meša-

nih komunalnih odpadkov v obdela-

vo zagotoviti sortirno analizo odpad-

kov, s katero se ugotovi sestava zbra-

nih odpadkov. Poročilo o izvedeni 

sortirni analizi, opravljeni v preteklem 

koledarskem letu, je potrebno pre-

dložiti ministrstvu.

Rezultati izvedenih analiz, ki jih iz-

vaja zunanji neodvisni izvajalec, 

kažejo na slabo ločevanje odpad-

kov. Med mešanimi komunalnimi 

odpadki je bil 30,44 % delež organ-

skih kuhinjskih odpadkov iz go-

spodinjstev (skupaj s papirnatimi 

brisačami, servieti in robčki) in do-

datno še 5,53 % ostale zelene  bio-

mase (listje, trava ipd). Visok je tudi 

delež papirja in kartona, z vključe-

no papirno in kartonsko embalažo, 

ki predstavlja 11,82 % ter oblačila, 

tekstilije in obutev z 9,44 % dele-

žem. Skupen delež zgolj naštetih 

odpadkov, ki ne sodijo med meša-

ne komunalne odpadke je bil 57,23 

%. Prve analize v letu 2022 odraža-

jo podobne deleže.

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov 

je pomembno iz več vidikov. Če jih 

zbiramo ločeno, je manj obremenje-

na obdelava in posledično odlaganje 

ostankov obdelave na odlagališču 

odpadkov. Poleg zapolnjevanja de-

ponijskega prostora je pomemben 

tudi vpliv na toplogredne pline. 

Ločeno zbrane biološke odpadke, ki 

jih odlagate v rjavi zabojnik, se prede-

la v kompost in se jih nato vrne v na-

ravni krog. Ta ekološki krog lahko 

ustvarite sami, z lastnim kompostni-

kom.

ZNAMO JESENIČANI LOČEVATI ODPADKE?

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

JE SE NI CE, 04/586 33 70

GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60

GSM: 051/621 085

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

www.oknam ba.si
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Ekogor odvaža vse količine, ki nastjajo sproti, in 
nekaj nakopičene lahke frakcije.
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Občina Jesenice po uspešno 
izvedenem pilotnem projek-
tu ureditve potopnih ekolo-
ških otokov nadaljuje uredi-
tev še nekaterih obstoječih 
otokov.
Kot so pojasnili na občini, se 
bodo predvidoma v mesecu 
juliju začela dela na novih 

lokacijah ekoloških otokov, 
predvideni so na Cesti 1. 
maja 100, Cesti maršala Tita 
100–104, Cesti Alojza Trav-
na 23 na Slovenskem Javor-
niku, Ulici heroja Verdnika 
(bližina podvoza) in Straži-
šarjevi 31a. Gre za t. i. poto-
pne ekološke otoke, katerih 
posode bodo v zemlji oziro-

ma urejenih ugreznjenih 
mestih.
"Gre za preureditev obstoje-
čih ekoloških otokov, katerih 
obstoječi tip izvedbe je be-
tonska podlaga ali maka-
dam, na kateri so postavljeni 
zabojniki za papir, steklo in 
embalažo, in sicer tudi po 
več kosov za vsak namen, od-
visno od gostote poseljenosti 

območja. Na novih ekoloških 
otokih bodo nameščene po-
sode za steklo, papir in em-
balažo, skladno s popisom. 
Pri vsaki od lokacij so predvi-
deni najnujnejši posegi za 
ureditev, območje eko oto-
kov bo utrjeno, nosilno plast 
predstavlja metličen beton," 
so povedali na občini.

Urška Peternel

Prepih na Stari Savi

Občinski svetnik Marko 
Plečnik je postavil vprašanje 
glede prepiha na tržnici na 
Stari Savi. "Ljudje se prito-
žujejo, da je na tržnici ves 
čas prepih. Zanima me, ali 
obstaja kakšna možnost, da 
se vsaj ena stena zapre v ce-
loti ali vsaj delno," je vpra-
šal.
V občinski upravi so poja-
snili, da se na Občini Jeseni-
ce zavedajo problematike v 
zvezi s prepihom v objektu 
Tržnice Jesenice in na splo-
šno z vetrom na celotnem 
območju Stare Save.
"Zato smo že v letu 2014 na 
rolo vrata na objektu Tržnice 
namestili plastično zaščito, ki 
lahko zagotovi manjšo prepi-
šnost v objektu. Težava se po-
javi, ko prodajalci na stojni-
cah sami odpirajo roloje; 
občasno to počnejo tudi obi-
skovalci, ker si na tak način 
zagotovijo, da jih obiskovalci 
tržnice dosežejo iz različnih 
smeri, obiskovalci pa si na 
tak način krajšajo dostopne 
poti do prodajalcev," so poja-
snili. Za drugi objekt, to je 
prireditveni prostor v objektu 

Muzej na prostem, ki je po 
svoji osnovni funkciji name-
njen izvedbi različnih prire-
ditev, pa za morebitno zapi-
ranje stene Občina Jesenice 
nima predvidenih finančnih 
sredstev, so še dodali.

Zadolženost občine

Občinski svetnik Tomaž 
Tom Mencinger je vprašal, 
za koliko je Občina Jesenice 
zadolžena na občana. "Vsa-
ko leto se z zaključnim raču-
nom prenaša od pet do šest 
milijonov evrov, poleg tega 
se najemajo tudi krediti," je 
opozoril.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, je bila ob zaključku 
leta 2021 Občina Jesenice 
zadolžena v višini 231,90 
evra na prebivalca. V pov-
prečju so bile v letu 2020 
(podatka za leto 2021 še ni) 
slovenske občine zadolžene 
v višini 473 evrov na prebi-
valca. Jesenice tako izkazu-
jejo skoraj za polovico 
manjšo zadolženost na pre-
bivalca kot povprečna obči-
na v Sloveniji.

O videzu vrtičkov

Stranka Konkretno je dala 
pobudo o ureditvi videza vr-
tov, ki se nahajajo ob žele-

znici, saj da zelo kazijo videz 
samega mesta Jesenice, 
predvsem pod Tomšičevo 
cesto, kjer poteka pohodni-
ška pot Julijana trail.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, so za zemljišča, ki 
so v lasti Občine Jesenice in 
jih oddajajo v najem vrtič-
karjem, sklenjene letne na-
jemne pogodbe, v katerih je 
opredeljeno, da je na vrtič-
kih prepovedano postavlja-
nje objektov, ki bi kazili 
urejenost prostora, vendar 
več najemnikov vrtov teh 
določb ne upošteva. "Obči-
na Jesenice je skupaj z MIR 
Jesenice večkrat interveni-
rala, vendar so rezultati bolj 
kratkotrajne narave. Obmo-
čje pod Tomšičevo cesto, 
kjer poteka pohodniška pot 
Julijana trail, ima površino 
skoraj 5.000 kvadratnih 
metrov z namensko rabo 
druge zelene površine, na 
katerih bi bilo možno uredi-
ti urbane zelene površine s 
klopmi, igrali in drugo ur-
bano opremo, saj je obmo-
čje enostavno dostopno iz 
smeri Ceste Toneta Tomši-
ča in Ulice Franca Benediči-
ča, po stopnicah pa tudi iz 
smeri Ceste Borisa Kidriča. 
Pobuda je bila posredovana 

na MIR in na KS Slovenski 
Javornik - Koroška Bela," so 
zapisali.

O preimenovanju šole

Občinska svetnica Maja Oto-
vič je prenesla pobudo nekaj 
krajanov KS Slovenski Javor-
nik - Koroška Bela, naj se 
Osnovna šola Koroška Bela 
preimenuje v Osnovno šolo 
Pavleta Zidarja.
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, so pobudo poslali na 
Krajevno skupnost Sloven-
ski Javornik - Koroška Bela 
ter na Osnovno šolo Koroška 
Bela. Tako na KS kot v OŠ so 
se opredelili proti preimeno-
vanju. Na šoli so opravili an-
keto med strokovnimi delav-
ci in 36 jih je bilo proti, trije 
za. Člani sveta KS pa so so-
glasno sprejeli sklep proti 
preimenovanju; predsednik 
Matej Brus je ob tem pouda-
ril, da bi o morebitnem prei-
menovanju morali odločati 
krajani, v svetu KS pa meni-
jo, da bi, če že, morali izbra-
ti ime, ki "ne nosi teže nekih 
časov, ki še danes razdvajajo 
državljane".
Mnenji so na Občini Jeseni-
ce sprejeli in predlagali, da 
se aktivnosti za preimenova-
nje šole ne nadaljujejo.

Vprašanja in pobude
Urška Peternel

Novi, potopni ekološki otoki pripomorejo tudi k bolj 
urejenemu videzu mesta. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Občina Jesenice bo še na petih lokacijah sedanje 
ekološke otoke preuredila v potopne, katerih 
posode so v zemlji.

Urejanje ekoloških 
otokov v občini

Turistična agencija Megaturist
C. M. Tita 8, Jesenice

(pritličje Gorenjske Banke)
04/292-60-10,  info@megaturist.si
www.megaturist.si

Turčija - potovanje
Zahodna Turčija (Istanbul, Efes, Kusadasi, Antalya)
Polpenzion, vodenje, hoteli 4 in 5*
1. - 8.september, 1 teden = 639 €

Egipt - Sharm el Sheikh
Hotel Sharm Resort 4*, all inclusive
Vsak petek z Brnika, 1 teden
Cena na osebo od 425 € dalje

Egipt - Hurgada
Hotel Grad Waterworld Makadi 5*, all inclusive
Priporočamo za družine, koralni greben, tobogani
Cena na osebo od 709 € dalje

Jordanija - Klasična Jordanija potovanje
29.oktober, slovensko vodenje, 8 dni
Zagotovljeno potovanje od 1.149 €

Maldivi - Počitnice
Odhod 3.julija z Brnika, 9 nočitev na Maldivih
Embudu Village 3* resort, all inclusive
Cena na osebo = 1.959 €

Glede na povečan promet 
med velikonočnimi in prvo-
majskimi prazniki ter napo-
vedi turističnih delavcev je v 
najtoplejših mesecih leta po-
novno pričakovati zelo veli-
ko prometa ob Jesenicah in 
skoznje, to pa pomeni tudi 
večji pritisk na cestno infra-
strukturo.
Ker pa Občina Jesenice 
meni, da je za učinkovitejše 
vodenje prometa potreben 
organiziran in skupen pri-
stop, je župan Blaž Račič na 
DARS in Policijsko upravo 
Kranj naslovil poziv, v kate-
rem je opozoril na neznosne 
prometne okoliščine v lanski 
sezoni, ki jih je pričakovati 
tudi letos.
»Policija, redarstva, DARS 
in drugi so v preteklem letu 
vlagali velike napore pri 
preusmerjanju in zadrževa-
nju tranzitnih prometnih 
tokov, vendar zaradi stihij-
skega dela bistveni učinki 
na promet niso bili doseže-
ni, kar se je posledično od-
ražalo v popolnem kolapsu 
lokalnega prometa v občini 
Jesenice, ki ga je povzročil 
predvsem tranzitni promet, 
saj so vozniki zaradi večki-
lometrskega zastoja na AC 
iskali alternativne lokalne 
prometne povezave. Ker pa 
je bil uvoz AC Hrušica prav 

tako blokiran s prometom, 
se je stoječa kolona zasičila 
preko celotnega mesta Je-
senice. S takšnimi prome-
tnimi blokadami je nastaja-
la konkretna gospodarska 
in druga škoda, saj se je 
prebivalstvu in delovni mi-
graciji onemogočilo priča-
kovano normalno mobil-
nost, interventnim in 
javnim službam pa onemo-
gočalo posredovanje in de-
lovanje,« je opozoril.
V svojem dopisu je župan 
zato med drugim zaprosil, 
naj DARS prouči možnost 
pravočasnega usmerjanja 

tranzitnega prometa v smeri 
Italije in Avstrije na druge 
mejne prehode, denimo na 
Ljubelj, ter pravočasnega 
omejevanja izvoza z avtoce-
ste na izvozu Jesenice vzhod 
(Lipce) v smeri Jesenic. Poli-
cijo pa je pozval, naj z name-
nom zagotavljanja čim večje 
pretočnosti prometa skozi 
cestni predor Karavanke po-
skuša obliko nadzora držav-
ne meje v čim večji meri 
uskladiti z avstrijskimi var-
nostnimi organi.
Na pobudo župana Račiča so 
problematiko prometa ter 
predvidenih prometnih za-

stojev obravnavali tudi župa-
ni Zgornje Gorenjske na za-
dnjem koordinacijskem 
srečanju.
Kot so še sporočili z Občine 
Jesenice, je z namenom bla-
ženja prometne problemati-
ke v pripravi tudi skupen 
projekt Skupnosti Julijske 
Alpe, destinacijskih turistič-
nih organizacij, občin in 
TNP ter drugih, v okviru ka-
terega bodo spodbudili upo-
rabo javnega prometa s tem, 
da bodo poleti dodali nove 
avtobusne povezave, stekla 
pa bo tudi skupna promocij-
ska akcija.

Jeseniški župan Blaž Račič pred prihajajočo poletno prometno gnečo DARS in policijo opozarja na 
nujnost celostnejšega reševanja problematike gneče in zastojev, ki so lani vsak dan hromili Jesenice.

Bodo spet zastoji?

Urška Peternel

Majska kolona vozil pred predorom Karavanke na Hrušici / Foto: Gorazd Kavčič
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V najmlajši moški kategoriji 
je bil najuspešnejši Aljoša 
Markež z osmimi vzponi, v 
drugi starostni kategoriji 
Gaber Šorn s sedmimi vzpo-
ni in v najstarejši kategoriji 
Klemen Markež z osmimi 
vzponi. Absolutni zmagova-
lec je postal Klemen Mar-
kež, ki se je na Španov vrh v 
petih urah in dvajsetih mi-
nutah povzpel osemkrat, 
drugi je bil Aljoša Markež, 
ki se je osemkrat povzpel v 
petih urah in 57 minutah, in 
tretji Gaber Šorn s sedmimi 
vzponi v petih urah in 33 mi-
nutah. »Dež ni predstavljal 
ovire, navajen sem teči v 
vseh vremenskih razmerah. 
Padca ni bilo niti drugih te-
žav, je bila pa proga ob vsa-
kem novem vzponu po ob-
čutku vedno strmejša,« je 
dejal Klemen Markež, ki se 
je vzdržljivostnega teka na 
Španov vrh udeležil prvič.

Med narcise z avtobusom
Maja so v treh koncih tedna 
v okviru projekta Med narci-
se z busom organizirali 
brezplačen avtobusni pre-

voz. Kot je pojasnila Neli Pe-
nič iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, ki Obči-
ni Jesenice pomaga pri iz-
vedbi projekta, so z izvedbo 
projekta zadovoljni. »Nas je 
pa presenetil trend obiska 
narcis v maju, ki se drastič-
no veča iz leta v leto. Na vr-
huncu obiska so nekateri 
obiskovalci morali pokazati 
kar nekaj potrpežljivosti pri 
vkrcavanju na avtobuse,« je 
dejala.

V vseh treh koncih tedna se 
je z brezplačnimi avtobusi 
peljalo 3784 obiskovalcev v 
Planino pod Golico in 725 v 
Javorniški Rovt, skupno to-
rej 4509. Največ uporabni-
kov avtobusa je bilo v nede-
ljo, 22. maja, skupno so jih 
prepeljali 1800, najmanj pa 
na dan prireditve Miss nar-
cis 2022, čemur je zagoto-
vo botrovalo deževno vre-
me, z avtobusom se je tedaj 

peljajo le 34 obiskovalcev. 
»Ker Planina pod Golico 
težko sprejme še več obi-
skovalcev, kot jih je letos v 
najbolj obiskanih dneh, bo 
za prihodnje leto treba raz-
misliti o načinih, kako obi-
skovalcem približati Javor-
niški Rovt, iz katerega se 
prav tako lahko podajo na 
Golico, ter tudi o plačljivo-
sti storitve,« je še dodala 
Neli Penič.

Izbrali mis narcis

Tekmovalci teka 6 ur Španovega vrha / Foto: Nik Bertoncelj

Letošnja Kulturna mavrica 
Jesenic, ki je v soboto, 4. ju-
nija potekala na prireditve-
nem prostoru muzeja na 
prostem na Stari Savi na Je-
senicah je po dveh letih spet 
sproščeno, brez omejitev z 
velikim številom gledalcev z 
Jesenic in okolice. Po uvo-
dnih ubranih zvokih Pihal-
nega orkestra Jesenice-

-Kranjska Gora so bogat 
program izvedli :folklorne 
skupine KŠD Bošnjakov Bi-
ser Jesenice, Makedonskega 
kulturnega društva Ilinden 
KPŠHD Vuk Karadžić Rado-
vljica, Folklorna skupina Ju-
liana KŠD Hrušica in skupi-
na Suhe hruške KUD Triglav 
Javornik-Jesenice. Poleg tra-
dicionalnih izvajalcev kultur-
na mavrica že nekaj let širi 
krog sodelujočih. Letos so 

program obogatili: ženski 
pevski zbor Mavrica z Jese-
nic, mešana vokalna skupine 
KD dr. France Prešeren Ži-
rovnica- Breznica in folklor-
na skupina KD Lesce. Župan 
občine Jesenice Blaž Račič je 
v pozdravnih besedah izpo-
stavil pomen ene največjih 
in najbolj pisanih prireditev 
na Jesenicah ter vse povabil 
tudi na ostale letošnje pole-
tne prireditve na Stari Savi. 

Po prireditvi so članice in 
člani kulturnih društev pri-
pravili bogato ponudbo do-
brot iz srbske, bošnjaške, 
makedonske in slovenske 
kuhinje. Za uspešno izvedbo 
prireditve so poskrbeli pri 
Mladinskem centru Jesenice 
ob sodelovanju z Zvezo kul-
turnih društev Jesenice ter 
finančni podpori Občine Je-
senice in Urada republike 
Slovenije za mladino.

Janko Rabič

Kulturna mavrica Jesenic ohranja glavno 
poslanstvo; s plesi, glasbo in petjem spoznavanje 
in ohranjanje različnih kultur narodov in 
narodnosti, ki sobivajo na Jesenicah.

Mavrica plesov, 
glasbe in petja

Otroci so izdelovali narcise iz papirja. / Foto: Nik Bertoncelj

Z odprtjem fotografske raz-
stave Nagold po Nagoldu v 
preddverju kabineta župana 
Občine Jesenice so se zao-
krožile aktivnosti po za-
dnjem obisku jeseniške ob-
č inske delegaci je  v 
pobratenem nemškem me-
stu Nagold. Občina Nagold je 
namreč prejela diplomo Sve-
ta Evrope za dolgoletno sode-
lovanje z Občino Longwy iz 
Francije in Občino Jesenice 
in predstavnike obeh občin v 
maju povabila na obisk.
»To je veliko in pomembno 
priznanje in veseli smo, da 
smo del tega partnerstva,« 
je dejal župan Blaž Račič in 
se ob tem zahvalil članom 
Fotografskega društva Jese-
nice, ki so utrli pot do po-

bratenja obeh občin. Obe-
nem je spomnil na velik 
pomen sodelovanja s pobra-
tenimi mesti, saj na ta na-
čin utrjujemo partnerstvo, 
hkrati pa predstavlja tudi 
priložnost za poglabljanje 
sodelovanja v prihodnje.
Predsednik Fotografskega 
društva Jesenice Stane Vid-
mar je dejal, da bodo tudi v 
prihodnje ostali pomemben 
gradnik sodelovanja med 
mestoma.
Odprtje razstave je z glasbe-
nim nastopom zaznamoval 
tudi harmonikar Anže Lu-
žnik, učenec Glasbene šole 
Jesenice.
Razstava fotografij avtorjev 
Marka Burnika in Jasmina 
Suljanovića je odprta vsak 
dan v času uradnih ur Obči-
ne Jesenice.

Razstava Nagold po 
Nagoldu

Urška Peternel
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1. stran

Katja Medja, od letos nova predsednica Turističnega 
društva Golica / Foto: Nik Bertoncelj

V preddverju kabineta župana Občine Jesenice so 
odprli fotografsko razstavo Nagold po Nagoldu.

Kulturna mavrica 2022 / Foto: Nik Bertoncelj
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V sklopu projekta Kulturni 
kolaž – kolaž mladinskega 
ustvarjanja je potekal tretji 
mladinski fotografski nate-
čaj Portret 2022. Na njem je 
sodelovalo kar 83 mladih fo-
tografov, ki so poslali več kot 
tristo fotografij.
V starostni kategoriji do 14 
let je zlato medaljo FZS pre-
jel Ruben Gombač za foto-
grafijo Šola 02, srebrno me-
daljo FZS Hana Kosmač za 
fotografijo Duhec, bronasto 
medaljo FZS pa Enea Props 

za fotografijo Dancing que-
en. Diplome so prejeli Neja 
Berguš, Matej Borjančič, 
Stella Grom, Erika Macarol 
in Tina Kolednik, za naju-
spešnejšega avtorja pa je bil 
izbran Taj Kosmač.
V kategoriji od 15 do 29 let 
pa je zlato medaljo FZS pre-
jela Jana Rajh Plohl za foto-
grafijo Vzcvet, srebrno me-
daljo FZS Pina Lenart 
Vengust za fotografijo Me-
duza, bronasto medaljo FZS 
pa Petra Kalan za fotografijo 
Utišana. Diplome FZS so 
prejeli Anja Tomanič, Dóra 

Tüske, Maja Čuček, Anja 
Kosmač in Aleks Jeršič, za 
najuspešnejšega avtorja pa 
je bil izbran Žan Osim.
Žirijo so sestavljali Helena 
Tahir, Andreja Ravnak in 
Andraž Muljavec.
Najboljše izbrane fotografije 
so na ogled v prostorih Mla-
dinskega centra Jesenice.
Natečaj je potekal v soorga-
nizaciji Mladinskega centra 
Jesenice, JSKD OI Jesenice 
in Fotografskega društva Je-
senice ter pod pokrovitelj-
stvom Fotografske zveze 
Slovenije.

Urška Peternel

Zlata medalja FZS v kategoriji od 15 do 29 let – Janja Rajh 
Plohl: Vzcvet

Na Jesenicah, v dvorani Gle-
dališča Toneta Čufarja, je 
konec maja potekala revija 
gorenjskih upokojenskih 
pevskih zborov z naslovom 
Gorenjski upokojenci pojejo 
2022.
Nastopilo je dvanajst zborov, 
od tega osem mešanih, dva 
ženska in dva moška. Pred-
stavili so se mešani pevski 
zbori Slavček DU Lesce, 
zbor DU za Selško dolino 
Železniki, zbor KD Odmev 
Kranjska Gora, zbor DU Tr-
žič, Vrelec DU Škofja Loka, 
zbor DU Komenda, Zbor 
Petra Liparja DU Kranj, zbor 
DU Šenčur; ženska pevska 
zbora Večerna zarja DU Ja-
vornik - Koroška Bela in 
Zbor Josipine Turnograjske 
DU Preddvor ter moška pev-
ska zbora Zbor DU Jesenice 
in Zbor Janeza Cerarja iz 
Domžal.
Vsak zbor se je predstavil z 
dvema pesmima, na koncu 
pa so vsi skupaj zapeli še pe-
sem Lipa zelenela je pod 
vodstvom selektorice leto-

šnje pevske revije, uveljavlje-
ne slovenske zborovodkinje 
Andreje Martinjak.
Trije najboljši zbori po oceni 
selektorice so bili mešani 
pevski zbor Vrelec DU Ško-

fja Loka, mešani pevski zbor 
DU Komenda in mešani 
pevski zbor DU za Selško 
dolino Železniki.
Dobro obiskano prireditev je 
vodila Slavica Bučan, obi-

skovalce in nastopajoče pa je 
pozdravil tudi Robert Plav-
čak, predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev 
Gorenjske, ki je prireditev 
tudi organizirala.

Urška PeternelV Razstavnem salonu Do-
lik na Jesenicah je do 16. 
junija na ogled razstava 
modernih mozaikov avtorja 
Tonija Papeža, po rodu s 
Koroške Bele, sedaj živi v 
Kranju. V skrivnosti te 
oblike umetniškega izraža-
nja ga je na tečaju vpeljal 
mozaičar Robert Lisac. V 
njegovih delih se zrcali na-
tančno in sistematično 
delo, rad eksperimentira in 
želi postopke izdelovanja 

mozaikov spraviti na višji 
nivo. Njegovi prepoznavni 
znaki so večji kosi keramič-
nih ploščic, ki jih sestavi v 
celoto. Skozi mozaično 
umetnost upodablja pred-
vsem lik ženske. Doslej je 
imel samostojne razstave v 
Idriji, Tržiču, na Bledu in v 
Šenčurju, na skupinskih je 
sodeloval v Radovljici, Le-
scah in Cerknici, skupaj z 
Robertom Liscem sta ustva-
rila osem metrov veliko 
skulpturo mozaične zmaj-
čice na otoku Braču.

Janko Rabič

Moderni mozaiki 
Tonija Papeža

Zlata medalja FZS v 
kategoriji do 14 let – Ruben 
Gombač: Šola 02

Nagrajenci v kategoriji do 14 let / Foto: Nik Bertoncelj Nagrajenci v starostni kategoriji od 15 do 29 let / Foto: Nik Bertoncelj

Na koncu so vsi skupaj pod vodstvom selektorice letošnje pevske revije Andreje Martinjak 
zapeli pesem Lipa zelenela je. / Foto: Nik Bertoncelj

V prostorih Mladinskega centra Jesenice so odprli razstavo fotografij natečaja Portret 2022, na 
katerem je sodelovalo več kot osemdeset mladih fotografov iz vse države. Zlati medalji FZS sta 
prejela Ruben Gombač in Janja Rajh Plohl.

Natečaj Portret 2022

Jesenice so gostile revijo gorenjskih upokojenskih pevskih zborov.

Gorenjski upokojenci pojejo

V Doliku razstavlja Toni Papež. / Foto: Janko Rabič
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Prve medalje dobra 
spodbuda za naprej
Člana Karate klub Waza-ari, 10-letni Ajdin Ibišević in 9-letna Larisa Horozović, oba iz Jesenic, sta si 
prve medalje priborila na turnirju, ki je prejšnji mesec potekal v Radovljici.

Kdaj in zakaj sta se začela 
ukvarjati s karatejem?
Ajdin Ibišević: S karatejem 
sem začel ukvarjati pred tre-
mi leti. Karate je borilna ve-
ščina in želim se ga dobro 
naučiti.
Larisa Horozović: Zgodaj 
sem se začela ukvarjati s ka-
ratejem, in sicer pri petih le-
tih. Karate mi pomaga, da se 
znam ubraniti in da sem po-
stala močnejša.

Sta se pred tem ukvarjala s 
kakšnim drugim športom?
A. I.: Pred karatejem sem 
treniral nogomet. Oba špor-
ta je bilo težko uskladiti in 
na koncu sem se odločil za 
karate.
L. H.: Karate je edini šport, 
ki sem ga do zdaj trenirala. 
V karateju uživam, zato ni-
mam želje, da bi trenirala še 
kaj drugega.

Kaj vama je najbolj všeč pri 
karateju?
A. I.: Pri karateju mi je kar 
nekaj stvari všeč: druženje 
na treningu, disciplina in da 
iz karateja veliko potegne-
mo.
L. H.: Rada obiskujem tre-
ninge karateja in uživam v 
druženju z vrstniki na tre-
ningu.

Na kaj vaju trener največ-
krat opozarja na treningu?
A. I.: Trener me največ opo-
zarja na držo telesa, na to, 
kako moram stati, na pravil-
no izvedbe kat.
L. H.: Trener me največkrat 
opozarja na pravilno diha-
nje, da se pravilno posta-
vim, da pravilno delam 
kate. Včasih hočem na tre-
ningu preveč in trener me 
zaustavlja, da se ne prefor-
siram.

Pri karateju imamo več di-
sciplin. Katera vama je naj-
bolj všeč?
A. I.: Od vseh disciplin bi na 
prvo mesto postavil kate. 
Kate so mi všeč za to, ker 
predstavljajo namišljeno 
borbo.
L. H.: Pa prvo mesto bi po-
stavila kate, saj v njih uži-
vam. Zelo hitro si jih zapo-
mnim. Zadnjo kato se 
osvojila nekje v 20 minutah.

Je bilo težko v času, ko zara-
di koronavirusa ni bilo sku-
pnih treningov?
A. I.: Ko ni bilo skupnih tre-
ningov, je bilo težko. Zelo so 
mi manjkali skupni trenin-
gi. V tem času sem vadil tudi 
sam. Pred blokom sem tre-
niral udarce, tehniko, pono-
vil kate.

L. H.: V času, ko se nismo 
smeli družiti, sem skupne tre-
ninge kar pogrešala. Vseeno, 
treninge sem opravljala sama. 
Trenirala sem kate in udarce.

Poleti nimate treningov. 
Trenirata kaj sama?
A. I.: Poleti tudi treniram 
sam, a takrat so bolj v 
ospredju ostale igre.
L. H.: V času počitnic, ko ni 
treningov, ne pozabim na 
karate. Treniram sama. Vča-
sih mi pomaga tudi ati, ki 
me pri treningu spodbuja.

V maju se je Karate klub Wa-
za-ari dobro odrezal na tur-
nirju v Radovljici. Uspešna 
sta bila tudi vidva, saj sta 
osvojila svoje prve medalje.
A. I.: Turnir v Radovljici je 
bila zame več kot uspešen. 

Domov sem odšel zadovo-
ljen, saj sem osvojil tri zlate 
in eno srebrno medaljo.
L. H.: V Radovljici sem bila 
kar uspešna, saj sem osvoji-
la dve zlati in eno srebrno 
medaljo.

Vama je katera osvojena 
medalja še posebej pri srcu?
A. I.: Največ mi je pomenila 
medalja v tehniki.
L. H.: Meni pa je sigurno naj-
ljubša zlata medalja v katah.

Kaj želita doseči v karateju v 
prihodnosti?
A. I.: Še naprej želim pridno 
trenirati in enkrat postati 
najboljši karateist.
L. H.: Jaz pa si kot tekmoval-
ka želim pridobiti črni pas v 
karateju. Želim pa si tudi 
postati trenerka karateja.

Matjaž Klemenc

Kondicijski trener Denis Mujadžić, mlada karateista Larisa Horozović in Ajdin Ibišević ter 
njun trener Alen Škrbo / Foto: Matjaž Klemenc

Zveza društev prijateljev 
mladine (ZDPM) Jesenice s 
svojimi podporniki vsako 
leto pripravi dobrodelno 
dražbo športnih artiklov. Le-
tošnja je že 12. po vrsti. Na 
tem mestu ne smemo mimo 
najbolj humanitarnega loka-
la na Gorenjskem Max bara 
z lastnikoma Natašo in De-
nisom. V lokalu se zbirajo 
artikli in v njem se akcija 

tudi do konca izpelje. Izku-
piček od prodaje artiklov je 
namenjen letovanju na mor-
ju otrok iz socialno ogrože-
nih družin in za delovanje 
ZDPM Jesenice.
Na letošnji dobrodelni draž-
bi je bilo na voljo 32 artiklov 
iz različnih športov, kot so 
hokej, smučanje, rokomet, 
odbojka, smučarski skoki, 
smučarski tek, nogomet, 
košarka, plavanje, kolesar-
stvo, ter slika. Dražba je do-

bro uspela, saj so organiza-
torji na koncu zbrali 5.465 
evrov.
Na dražbi je najvišjo ceno 
dosegel hokejski dres ka-
nadskega igralca Chrisa 
Prongerja, za katerega so iz-
tržili 385 evrov.
Da akcija vsako leto doseže 
svoj namen, dokazujejo pri-
srčni nasmehi otrok na mor-
ju v Pineti – in to je tisto, kar 
po besedah organizatorjev 
poplača vse napore.

Matjaž Klemenc

Prvo mesto za Lizo Babič, Miha Torkarja in 
Maksa Žurmana

Športni plezalci so se merili v Zahodni ligi, v težavnosti in 
sicer v Žirovnici. Tekmovalci in tekmovalke Športno plezal-
nega odseka Jesenice so dosegli nekaj lepih uvrstitev med 
deseterico. Mlajši cicibani: 2. Maks Žurman. Starejši ciciba-
ni: 4. Maj Tratnik. Mlajše deklice: 1. Liza Babič, 3. Tinkara 
Sedžak, 8. Špela Fliser. Kadetinje: 4. Ivana Kecman Kordež. 
Kadeti: 1. Miha Torkar, 6. Simon Zupan, 10. Jaka Jan. Druga 
tekma v Zahodni ligi, prav tako v težavnosti, je bila v Ljublja-
ni. Jeseniški plezalci so dosegli po kategorijah med desete-
rico sledeče uvrstitve. Mlajši cicibani: 1. Maks Žurman. Sta-
rejši cicibani: 6. Maj Travnik. Mlajše deklice: 4. Liza Babič, 
8. Špela Fliser. Kadetinje: 9. Ivana Kecman Kordež.

Judo turnir na Jesenicah

Judo sekcija Partizan Jesenice je organiziral turnir, na kate-
rem je sodelovalo preko osemdeset tekmovalcev in tekmo-
valk. Poleg domačega kluba so na turnirju sodelovali še 
Športno društvo Polyteam, Judo klub Golovec, Judo klub 
Žiri, Judo klub Sankaku, Judokay Gemona Italija in Judo 
Wörthersee Avstrija. Pobližje si poglejmo uvrstitve med 
prve tri v različnih kategorijah domačih predstavnikov. 1. 
mesto: Hana Medič, Urban Črv, Mark Alex Brestovac, Tine 
Klinar, Lovro Robič, Lina Aleševič. 2. mesto: Žan Luka Bre-
stovac, Aljaž Hering, Manuela Ajderič, Alina Medič, Maks 
Jan Slivnik, Bor Korošec, Din Medič, Žan Šivic, Aljaž Vister, 
Jakob Čarni, Patricija Janc. 3. mesto: Lara Slivnik, Neca Mo-
rič, Mihajlo Vasiljevič, Lovro Košir, Florjan Janc, Marcel Kli-
nar, Arslan Aleševič, Štef Morič, Lidija Hering, Tinkara Ro-
žič, Igor Meterc, Andrej Jazbec Branc.

Šport na kratko

Dobrodelna dražba za 
nasmehe otrok

Maraton v Radencih ima 
dolgo tradicijo in je po-
membna preizkušnja za naj-
boljše slovenske maratonce 
in maratonke, saj velja tudi 
za državno prvenstvo. Leta 
2019 smo dobili zadnjega 
državnega prvaka. To je bil 
Jani Mulej z Blejske Dobra-
ve. V letih 2020 in 2021 za-
radi koronavirusa ni bilo 
prireditve, letos pa so jo po-
novno organizirali. Dobili 
smo novega starega zmago-
valca, saj je na najvišjo sto-
pničko spet stopil Jani Mu-
lej. Spomnimo, da je bil le-
tos tudi zmagovalec Pomla-
dnega teka na Jesenicah.

Jani Mulej ubranil 
naslov v maratonu
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Slovenija, od kod lepote tvo-
je. Planica, Planica. Prijate-
lji, ostanimo prijatelji. Lepo 
je biti muzikant. To je le ne-
kaj najbolj znanih skladb 
Ansambla bratov Avsenik, 
za katere pa redkokdo ve, da 
je besedila zanje napisal 
Marjan Stare, rojen na Koro-
ški Beli, ki je bil eden vodil-
nih piscev besedil narodno-
-zabavne glasbe pri nas. 
Sedmega maja bi praznoval 
devetdeseti rojstni dan; ro-
jen je bil 7. maja 1932 na Ko-
roški Beli, umrl pa je 3. okto-
bra 1996 v Ljubljani, star 63 
let. Pokopan je na Blejski 
Dobravi.

Staretova veselica na 
Koroški Beli
V KD Možnar Koroška Bela 
so pred nekaj leti začeli or-
ganizirati prireditve v spo-
min na glasbene legende 
Koroške Bele, med katerimi 
so pozornost najprej name-

nili legendarnemu trobenta-
ču Ansambla bratov Avsenik 
Francu Koširju. Letos pa 
bodo po besedah predsedni-
ka Črta Laharnarja na prire-
ditvi z naslovom Koroška 
Bela skozi glasbo ob okrogli 
obletnici rojstva obudili spo-

min na Marjana Stareta.
"V spomin nanj bomo izdali 
zbornik in organizirali spo-
minski pohod po Avseniko-
vih poteh iz Begunj na Koro-
ško Belo. V soboto, 24. 
septembra, pa bomo na Ko-
roški Beli organizirali tudi 

Staretovo veselico, na kateri 
se bodo igrale in pele njego-
ve pesmi," je povedal Lahar-
nar. Pri organizaciji sodeluje 
tudi neutrudni Ferdo Kikelj, 
ki se spominja številnih ve-
čerov, ki so jih preživeli v za-
odrju jeseniškega gledališča.

Urednik za narodno-
zabavno glasbo
Marjan Stare je bil po izo-
brazbi slavist, veliko je igral 
v jeseniškem gledališču, kjer 
je tudi režiral. Leta 1960 je 
začel delati na TV Slovenija, 
kjer je bil tri desetletja ure-
dnik za narodno-zabavno 
glasbo in med najbolj zaslu-
žnimi za uveljavitev te glas-
be na televiziji. Bil je redak-
tor, urednik, scenarist, na 
Radiu Ljubljana tudi napo-
vedovalec, humorist in igra-
lec zabavnih vložkov. Kot be-
sedilopisec je začel pri 
Ansamblu bratov Avsenik, 
ki jih je spoznal preko Fran-
ca Koširja, s katerim sta bila 
soseda. Pozneje je pisal tudi 

za druge ansamble, med nji-
mi tudi za Ansambel Lojzeta 
Slaka, Ansambel Beneški 
fantje, Ansambel Borisa 
Franka, Alpski kvintet, Ivan-
ko Kraševec, Lada Leskovar-
ja, Majdo Sepe, Alfija Nipiča 
in mnoge druge.
Ob obletnici je spomin nanj 
obudil tudi Ivan Sivec, ki je 
prepričan, da je bil Marjan 
Stare eden najboljših piscev 
besedil v Sloveniji, če ne 
celo najboljši. "Bil je tudi iz-
jemno srčen in pošten člo-
vek. Če ne bi bil tak, tudi ne 
bi mogel ustvariti toliko le-
pih besedil … V spominu ga 
bom ohranil kot enega naj-
boljših ljudi in kot odličnega 
avtorja neminljivih besedil, 
ki jih bodo mnogi prepevali 
še desetletja, ne da bi se 
sploh zavedali, da jih je 
ustvaril naš dragi Marjan," 
je zapisal Sivec. Ob tem je 
Marjan Stare delal tudi kot 
novinar, imel je rubriko v 
Nedeljskem dnevniku, 
ukvarjal se je s slikanjem.

Spomini hčerke Irene
Spomin na očeta je ob oble-
tnici njegovega rojstva obu-
dila tudi hči Irena Stare 
Umek, ki je zapisala, da se je 
očetu Marjanu in mami Veri 
rodila kot sad njune najstni-
ške ljubezni in je oče še štu-
diral v Ljubljani.
"Verjetno za tiste čase ni-
smo bili konvencionalna 
družina, saj nismo živeli 
skupaj in smo bili bolj 'vi-
kend' družina  ..." Irena se 
spominja, kako ponosna je 
bila, ko jo je oče predstavljal 
sodelavcem v službi v Lju-
bljani ali vzel s seboj na sne-
manje. Dodatne vezi sta 
stkala v času njenega študija 
v Ljubljani, ko je živela pri 
njem. "Vedno znova me je 
presenečal s svojim bogatim 
znanjem in razgledano-
stjo ..." Spominja se tudi le-
pih dni v jeseniških Rovtih, 
ki jih je imel tako rad, in 
očetovega veselja ob rojstvu 
vnukinje Urše. Umrl je star 
komaj 63 let zaradi bolezni.

Na Koroški Beli bodo letošnje leto posvetili še eni glasbeni legendi, Marjanu Staretu, avtorju nekaterih najbolj znanih besedil narodno-zabavne glasbe 
pri nas. Sedmega maja bi praznoval devetdeseti rojstni dan.

Avtor neminljivih besedil

Marjan Stare / Foto: družinski arhiv

Urška Peternel

V Plavškem Rovtu so pono-
sni na vse rodove prebival-
cev. Vas obstaja od 14. stole-
tja naprej, ko so se na 
nekdanje gozdnato pobočje 
naselili trije bratje, Štefan, Ši-
men in Martin. Do današnjih 
dni so se ohranile kmetije 
Martinc, Štefon in Šimnovc s 
številnim potomstvom, vi-
harnimi časi, bogastvom spo-
minov na srečne in lepe do-
godke, pa tudi tiste, ki jih je 
bilo treba čim prej pozabiti. 
Iz ustnih in pisnih virov, ki 
so jih nekateri domačini za-
pisal in oteli pozabi, je moč 
razbrati, da se je prej druga-
čen priimek udomačil kot 

Klinar. In ker ni lepšega kot 
obujati spomine, se srečati s 
sorodniki, je sedanji Martin-
čev rod potreboval kar veliko 
časa volje in potrpežljivosti, 
da so ustvarili družinsko dre-
vo in ga v maju na prijetnem 
druženju delili na Martinčevi 
kmetiji v Plavškem Rovtu. 
Koronavirus je kar odmikal 
datume načrtovanega sreča-
nja, letos pa se je zbralo 
osemdeset sorodnikov iz do-
mačih krajev in vseh koncev 
Slovenije. Tisoč in en spo-
min je oživel, klepet o seda-
njih časih in življenjskih po-
teh več rodov, ki jih je pot iz 
Plavškega Rovta vodila celo v 
Združene države Amerike. 
Zbrane je v imenu sedanje 

družine Martinčevih pozdra-
vil Milan Klinar, sledila je 
sveta maša, ki jo je daroval 
jeseniški župnik Boris Roz-
man. Posebno zanimiv je bil 
opis življenjskih poti zbra-
nih v družinskem drevesu. 
Martina Klobučar je bila za-
gotovo najzaslužnejša za 
zbiranje gore podatkov, pri 
predstavitvah so prav tako 
veliko delo opravili še posa-
mezniki, ki so povedali tudi 
marsikatero zanimivost o 
sorodnikih in njihovih ži-
vljenjskih poteh. Najstarejša 
udeleženka iz ožjega rodu 
Martinčevih je bila 91-letna 
Cecilija Smrekar, mesec dni 
starejša Marija Klinar pa po-
sredna sorodnica.

Stoletne korenine 
Martinčevega rodu
Janko Rabič

Zbralo se je osemdeset sorodnikov iz domačih krajev in vseh koncev Slovenije. / Foto: Janko Rabič
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»Direktorica Gledališča To-
neta Čufarja Branka Smole je 
prosila Miho Mazzinija, da bi 
napisal predstavo prav za nji-
hove igralce. Nastal je tekst 
Za vse sem sama in prvotno 
je bila vloga predvidena za 
Miro Bolte, ki pa je bila zara-

di bolezni vlogo prisiljena vr-
niti. Tako so me klicali in mi 
poslali tekst. Na Jesenicah 
sem igrala, preden sem rodi-
la Lano, torej pred več kot 18 
leti, potem pa sem naredila 
pavzo, saj nisem želela pu-
ščati majhnih otrok nekaj-
krat tedensko zvečer doma. 
Tako sem vedno odklonila, 
ko so me klicali za kakšno 

vlogo. Zdaj pa se mi je zdelo, 
da je pravi čas, da spet sto-
pim na oder. Luka je star 13 
let in je zelo samostojen, 
Lana bo stara 18 in je med te-
dnom v Avstriji v šoli, pa sem 
si rekla: OK, grem pa igrat.«
Tako pripoveduje jeseniška 
amaterska igralka Mateja 
Mlačnik o tem, kako po na-
ključju se je znašla v vlogi 
mame Marije v predstavi Za 
vse sem sama: a v vlogi je za-
blestela, saj je zanjo na festi-
valu komedije v Pekrah pre-
jela priznanje komedijantka 
festivala.

»Že sam tekst je zabaven, 
smešen, režiser Alen Jelen 
pa je dodal še nekaj situacij-
ske komike, tako da jo je po-
pestril. V predstavi igram 
slovensko mamo, ki do one-
moglosti skrbi za vse svoje, v 
njej so parodije na aktualne 
dogodke, na zdravstvo, var-
do, na to, kako smo Slovenci 
dobrodelen narod … Gre za 
preprosto, zabavno predsta-
vo, ki je večini ljudi všeč … 
Jaz pa rada poslušam aplavz 
…« v smehu pravi Mateja, ki 
je pri 16 letih na Breznici za-
čela delati krajše predstave 

za Miklavža, materinski 
dan, se kasneje začela tudi 
izobraževati na tem podro-
čju in tako režirala tudi ne-
kaj celovečernih predstav.
»Kasneje smo ustanovili 
Gledališče slepih in slabovi-
dnih Nasmeh. Študirala 
sem defektologijo in kot 
prostovoljka delala na tabo-
rih za slepe in slabovidne, 
kjer smo imeli gledališko 
delavnico za slepe. Iz tega je 
izšlo gledališče, moja za-
dnja predstava so bili Slep-
ci. Sem pa obdržala Škrato-
vanja na Breznici, to je 

otroška matineja s škratki 
in gostujočimi predstavami 
enkrat na mesec. Ob službi 
in družini je težko aktivno 
delati v gledališču.«
A kot poudarja, ima srečo, 
da ji doma ni treba podpirati 
treh vogalov in včasih še če-
trtega, kot Marija v predsta-
vi. In to čeprav je njen mož 
Frenk slep.
»Moški so sicer že po naravi 
takšni, da malo kasneje opa-
zijo, da je treba kaj narediti. 
Ampak Frenk veliko gospo-
dinjskih opravil prevzame 
nase, pospravlja, pomiva, 

tudi pere perilo, s tem da 
mu ga z Lano razporediva 
po barvah. Edino kuha ne, 
za razliko od svojih dveh 
bratov, kar je velik manko. 
(smeh) Na srečo zdaj kuha 
že Lana, in to celo bolje od 
mene.«
Mateja je sicer ustvarjalna 
tudi na drugih področjih, 
nekaj časa je slikala, potem 
kvačkala, v času korone izde-
lovala mozaike. Kot pravi, 
rada ustvarja in dela z roka-
mi. »Take talente sem prine-
sla na svet in se mi zdi fino, 
da sem jih našla ...«

Mateja Mlačnik s Sela pri Žirovnici je na nedavnem festivalu komedije v Pekrah prejela priznanje komedijantka festivala za vlogo mame Marije v predstavi 
Za vse sem sama v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice.

Naj komedijantka v Pekrah

Urška Peternel

Mateja Mlačnik

Zdravje v jeseniški občini
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje že vrsto let zbira, 
analizira in objavlja podatke 
o zdravju prebivalcev v slo-
venskih občinah z namenom 
spodbujanja krepitve zdravja 
in preprečevanja bolezni v 
okoljih, kjer ljudje živijo in 
delajo. Na ravni Slovenije se 
letos (analiza kazalnikov 
zdravja 2020–2021) kažejo 
izboljšanja kazalnikov zdrav-
ja na več področjih. Že četrto 
leto zapored je zaznati manj 
primerov hospitalizacije za-
radi astme pri otrocih in 
mladostnikih ter možganske 
kapi pri odraslih. Trend 
zmanjševanja je viden tudi v 
številu bolezni, neposredno 
pripisljivih alkoholu. Beleži 
se tudi zmanjšanje števila sa-
momorov. Ob tem se vzpore-
dno nadaljuje trend zmanj-
šanja števila prejemnikov 
zdravil zaradi duševnih mo-
tenj. Slabši kazalniki zdravja 
se kažejo v povečanem števi-
lu zlomov kolka pri prebival-
cih, starejših od 65 let, števi-
lu novih primerov raka, med 
katerimi opazimo povečanje 
primerov pljučnega raka in 
raka dojke. Ob tem se sto-
pnja novo odkritih rakov de-
belega črevesa in danke v na-
sprotju z drugimi lokacijami 

raka stabilno zmanjšuje. V 
skladu s pričakovanji se je v 
večini slovenskih občin zvi-
šala stopnja umrljivosti, saj 
petletna povprečja zajemajo 
leto 2020 z visoko stopnjo 
presežne umrljivosti zaradi 
pandemije. Izstopa izrazito 
poslabšanje pri kazalnikih 
telesnega fitnesa in čezmer-
ne prehranjenosti otrok. Ka-
zalniki presejalnih progra-
mov za odkrivanje raka prvič 
po nekaj letih kažejo nižjo 
udeležbo v letu 2020. V pri-
merjavi s prejšnjim obdob-
jem se je odzivnost v Pro-
gram Svit zmanjšala za 
dobro odstotno točko, prese-
janost žensk v program Zora 
pa za skoraj 3 odstotne točke. 
Presejanost v program Dora 
se je sicer zmanjšala za slabo 
odstotno točko, ob tem pa še 
vedno ostaja nad zaželenim 
nivojem (70 odstotkov) prei-
skovank v ciljni populaciji.
Če natančneje pogledamo 
zdravje v občini Jesenice, 
imamo slabše kazalnike 
zdravja (statistično slabša 
slika v primerjavi s povpre-
čjem v Sloveniji) v: telesni 
zmogljivosti – fitnes indeks 
pri otrocih, čezmerni pre-
hranjenosti otrok, slabši od-
zivnosti v presejalne progra-

me Svit in Zora. Pri 
odzivnosti v program Dora 
smo na enaki ravni sloven-
skemu povprečju. Imamo 
statistično značilno večjo 
bolniško odsotnost populaci-
je in več bolezni, ki imajo 
neposredno povezavo z alko-
holom, več novih primerov 
pljučnega raka in višjo umr-
ljivost zaradi pljučnega raka. 
Delež oseb, ki prejemajo 
zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je višji od slo-
venskega povprečja, za slad-
korno bolezen velja enako. 
Stopnja bolnišničnih obrav-
nav zaradi srčne kapi je bila 

4,0 na 1000 prebivalcev, sta-
rih 35 do 74 let, v Sloveniji 
pa 2,1. Pri starejših prebival-
cih občine je bila stopnja 
bolnišničnih obravnav zara-
di zlomov kolka 7,1 na 1000, 
v Sloveniji pa 6,5. Stopnja 
umrljivosti zaradi samomo-
ra je bila 22 na 100.000 pre-
bivalcev, v Sloveniji pa 18.
V katerih kazalnikih smo v 
povprečju boljši od preostale 
Sloveniji? Imamo statistično 
značilno boljšo sliko v višjem 
deležu uporabnikov pomoči 
na domu v primerjavi z dr-
žavno ravnijo, imamo boljšo 
sliko v kazalniku higiene 

(umivanja) zob in izstopamo 
po dostopu do rekreacijskih 
površin. Zanimiv je kazalnik 
hrupno okolje, saj tudi tu iz-
stopamo v pozitivnem smi-
slu. Statistično značilen 
manjši delež oseb je poročal, 
da je njihovo življenjsko oko-
lje hrupno v primerjavi s slo-
venskim povprečjem.
Statistični podatki so ogleda-
lo dejanskega stanja in prilo-
žnost za spremembe posa-
meznika in družbe. 
Ohromitev preventivnih 
programov (neizvajanje 
zdravstvene in zobozdra-
vstvene vzgoje v vrtcih in v 
šolah, delavnic za zdravo ži-
vljenje v zdravstveno vzgoj-
nih centrih, upad progra-
mov in aktivnosti za zdravje 
v lokalni skupnosti) in refe-
renčnih ambulant družinske 
medicine je potrdilo moč in 
vpliv preventive v smislu 
krepitve, ohranjevanja 
zdravja in preprečevanja bo-
lezni in poškodb, saj so se 
nekatera zdravstvena stanja 
v populaciji drastično po-
slabšala. Preventivni progra-
mi v zdravstvenih domovih 
so brezplačni, lahko dosto-
pni, enostavni in zanimivi. 
Za spremembe je vedno pra-
vi trenutek. Za zdravje gre.

Preventivni programi so izjemno pomembni. / Foto: Nik Bertoncelj

Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege

ksenija.noc@zd-jesenice.si

Mateja je sicer 
defektologinja, ki dela 
kot učiteljica na 
osnovni šoli s 
prilagojenim 
programom. Je mama 
trinajstletnega Luka in 
sedemnajstletne Lane, 
njen mož Frenk pa 
kljub slepoti skrbi, da 
Mateja ni »mama, ki 
je za vse sama« ...

Kot mama Marija v predstavi Za vse sem sama
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Trenirali s Petro
Mladi nogometaši NK Acroni Jesenice so trening v Završnici opravili pod vodstvom olimpijke in 
ambasadorke projekta Jeklena volja Petre Majdič.

Mladi nogometni upi NK 
Acroni Jesenice, dečki selek-
cij U11, U12 in U13, so ne-
davni trening v dolini Zavr-
šnice opravili v družbi 
kraljice teka na smučeh Pe-
tre Majdič, olimpijke in am-
basadorke projekta Skupine 
SIJ Jeklena volja. Začeli so z 
zabavnimi igrami in vajami 
za ravnotežje in krepitev mi-
šic trupa, se naučili osnovne 

tehnike nordijske hoje, meje 
svojih zmogljivosti pa so 
preskusili z zahtevnejšimi 
oblikami vadbe.
In katere spretnosti s trenin-
ga jim bodo prišle najbolj 
prav pri premagovanju no-
gometnih izzivov?
»Kako pravilno teči, da bom 
hitrejši,« je povedal 13-letni 
Tarik Vukalić. »Da moramo 
pri sprintu napeti trebušne 

mišice,« je dodal prav tako 
13-letni Alen Kapić.
In katera Petrina misel jim 
bo najbolj ostala v spominu? 
»Da tudi takrat, ko nisem 
najbolj razpoložen, z jekle-
no voljo uspešno naredim 
trening,« je povedal 12-letni 
Mark Jovanov. Nordijsko 
hojo, zlasti njeno različico z 

imitacijskimi poskoki teka 
na smučeh v strmejše klan-
ce, v svojo vadbo pogosto 
vključujejo smučarski tekači 
in velja za enega intenziv-
nejših vadbenih programov. 
Trener Nedim Omanović: 
»Nordijska hoja je odlična 
dejavnost za povečanje ae-
robne telesne zmogljivosti. 

Na tekmah bodo nogometa-
šem zelo prav prišle spre-
tnosti, v katerih so se preiz-
kusili na treningu nordijske 
hoje – dobro ravnotežje, gi-
bljivost in koordinacijo do-
ber nogometaš preprosto 
mora imeti. A kar na koncu 
najbolj šteje, je zagotovo je-
klena volja.«

Urška Peternel

Začeli so z zabavnimi igrami in vajami za ravnotežje in krepitev mišic trupa, se naučili 
osnovne tehnike nordijske hoje, meje svojih zmogljivosti pa so preskusili z zahtevnejšimi 
oblikami vadbe, kot so poskoki navkreber.

V sklopu podjetniškega krožka so učenci OŠ Koroška Bela pripravili podjetniško idejo: izdelovanje in 
prodaja dišečih svečk. Na šolskem bazarju so svečke razprodali.

Ideja: dišeče svečke

Ekološke dišeče svečke, ki 
okrasijo prostor in dvignejo 
razpoloženje – to je bila po-
slovna ideja učencev iz 7. a 
razreda Osnovne šole Koro-
ška Bela, ki so vključeni v 
podjetniški krožek pod men-
torstvom podjetnice Armine 
Džafić. Poslovno idejo so 
mladi podjetniki uresničili 
na šolskem bazarju, kjer so 
svečke razprodali, nekaj za-
služili in napisali poslovni 
načrt.

Na sestanku po Zoomu je 
SPOT svetovalka Hermina 
Biščević preverila njihovo 
poslovno idejo, finančni na-
črt podjetja, predstavila ak-
tualne razpise za podjetni-
štvo in prikazala postopek 
brezplačne registracije pod-
jetja.
O podjetništvu so se učenci 
pogovarjali tudi s podjetnico 
Petro Vengar, v juniju pa 
bodo poslovno idejo predsta-
vili na osnovnošolskem pod-
jetniškem forumu v Kolper-
nu na Stari Savi.

Urška Peternel

Srednja šola Jesenice je gostila srečanje 
vzgojiteljskih šol Slovenije – Vzgojiteljado 2022.

Na letošnji Vzgojiteljadi, ki jo 
je na Jesenicah gostila Sre-
dnja šola Jesenice, je sodelo-
valo dvanajst vzgojiteljskih 
šol iz Slovenije. Udeležence 
sta nagovorila ravnateljica 
Srednje šole Jesenice Monika 
Lotrič in jeseniški župan Blaž 
Račič. Tema letošnjega sreča-
nja je bila Odpadkom dajmo 
življenje!, in kot je povedala 
idejna vodja, profesorica Mar-
ta Bajc, vzgojitelji v vrtcih 
otrokom nov projekt vedno 
predstavijo prek zgodbe. »Za-
mislila sem si vrtec na naši 
šoli, in sicer z dvema vzgojite-
ljicama, ki bosta skupaj z 
otroki, v katere se bodo vžive-
li dijaki, izpeljali projekt na 
temo Odpadkom dajmo ži-
vljenje!«
Dijaki so tako ob pomoči pro-
fesorjev za sovrstnike pripra-
vili osem različnih ustvarjal-
nih kotičkov. V jezikovnem 
kotičku so bodoči vzgojitelji 
odigrali zgodbico Očistimo 
gozd. V umetniškem kotičku 
je potekala izdelava inštru-
mentov iz odpadnih materia-
lov, ki so jih dijaki uporabili 
pri uprizoritvi zgodbe, nauči-
li pa so se tudi koreografijo 
in pesmico. V okviru družbo-

slovnega kotička so obiskali 
Zbirni center Jesenice, kjer 
jih je sprejel smetar Miha, 
maskota letošnje Vzgojitelja-
de, in jim podaril rabljene 
majice, iz katerih so izdelova-
li nakupovalne torbe. V mate-
matičnem kotičku je iz odpa-
dnih materialov potekala 
izdelava geometrijskih likov. 
V naravoslovnem kotičku so 
se dijaki igrali eko detektive, 
v angleškem kotičku so zape-
li in zaplesali pesmico v an-
gleščini ter ločevali smeti v 
zabojnike. V igrah za otroke 
so poskrbeli za medvedka, ki 
je padel iz zabojnika, v gibal-
nem kotičku pa je smetar 
Miha dijake spodbujal h gi-
banju.
»Moj cilj strokovnega dela 
prireditve je bil, da dijaki v 
ustvarjalnih kotičkih preko 
učnih situacij pridobijo upo-
rabno praktično znanje za 
delo v svojem poklicu,« je 
povedala Marta Bajc, ki se je 
ob tem zahvalila vsem sode-
lujočim, dijakom, mentor-
jem, sodelavcem Zbirnega 
centra Jesenice in Mladin-
skega centra Jesenice. Vzgo-
jiteljada 2022 se je zaključi-
la s podelitvijo lesenih 
kolajn, gostitelj naslednje 
Vzgojiteljade pa bo Maribor.

Urška Peternel

Vzgojiteljada na 
Jesenicah

V organizaciji Zveze za teh-
nično kulturo Slovenije sta v 
Škofji Loki potekali državni 
računalniški tekmovanji za 
šole s prilagojenim progra-
mom. Na tekmovanju z na-
slovom Z računalniki skozi 
okna je sodelovalo osem naj-
boljših učencev nižjega izo-
braženega standarda, ki so si 
mesto v finalu priborili na 
šolskih tekmovanjih. Na tek-
movalnih polah so se vpraša-
nja in podatki skrivali pod 
QR kodami, otroci so jih z 
uporabo pametnega telefona 
morali prebrati in jih nato 
uporabiti za izdelavo doku-
mentov na računalnikih. 

Med najboljše se je uvrstil 
tudi učenec Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja Jesenice 
Anže Legat, ki je zasedel tre-
tje mesto. Na tekmovanju z 
naslovom Z miško v svet pa 
so se pomerili učenci poseb-
nega programa. Prav tako je 
sodelovalo osem otrok, ki so 
v Škofjo Loko prišli prek šol-
skih tekmovanj. V enotni in 
za njihov prilagojeni pro-
gram zahtevni kategoriji so 
otroci morali prikazati zna-
nje urejanja fotografij, upo-
rabe urejevalnika besedil in 
predstavitev ter spletnega br-
skanja. Natalija Kejžar z 
Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja Jesenice je osvojila tre-
tje mesto.

Urška Peternel

Anže in Natalija odlična 
v računalništvu

Otroci, ki obiskujejo Dnevni center Naj mladih ne vzgaja 
ulica na Jesenicah ter dislocirane enote na Bledu, v Gorjah 
in Mojstrani, so se podali na izlet na Bled. Kot je povedal 
strokovni vodja dnevnega centra (ta deluje pod okriljem 
društva Žarek) Primož Bezjak, so se na Bled z Jesenic odpe-
ljali z vlakom, kjer so jih pričakali otroci z Bleda in iz Gorij. 
Z železniške postaje jih je pot najprej vodila do Zake, od 
tam pa čez Višce proti Blejskemu gradu. »V parku pod gra-
dom smo se okrepčali z malico in pijačo, nato pa pot nada-
ljevali v smeri novega Medgeneracijskega centra Vezenine. 
Tam smo se pozabavali na igralih, si privoščili sladoled ter 
sladke kolačke. Na poti nazaj proti železniški postaji smo se 
ustavili še pri ogradi z ovcami in konji,« je povedal Primož 
Bezjak in dodal, da so se otroci domov vrnili polni novih 
doživetij.

Otroci na izletu na Bledu

Izlet na Bled

»Nikoli se ne smeš 
predati, vedno imaš 
možnosti!« je ključno 
Petrino misel povzel 
mladi nogometaš 
Tarik Vukalić.

Učenci so dišeče svečke prodajali na šolskem bazarju.

Dijaki predšolske vzgoje Srednje šole Jesenice so za 
sovrstnike iz vse Slovenije pripravili zanimiv dan.
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»Najpomembneje je, sem 
celotno traso zmogla brez 
večjih težav, brez žuljev in 
krčev, naslednje dni samo z 
manjšim 'muskelfibrom'. 
Zelo zadovoljna sem in po-
nosna  ... Leta niso nobena 
ovira, samo verjeti moraš 
vase,« po opravljenem sto 
milj dolgem teku Ultra Trail 
Vipavska dolina (UTVV) 
pravi znana jeseniška ultra-
tekačica Draga Žbontar. Pri 
55 letih je osvojila še en cilj, 
pretekla je svoj prvi sto milj 
dolg ultra tek.
»Stomiljska razdalja pred-
stavlja izziv vsem ultrateka-
čem. Jaz sem si lani septem-
bra po pretečenih stotih 
kilometrih Toscana trail v 16 
urah začrtala cilj, da sto milj 
premagam v letu 2022. Pri-
javila sem se na Ultra Trail 
Vipavska dolina 100 milj, 
imenovano Emperor, ki ve-
lja za eno zahtevnejših tras s 
170 kilometri in 7768 višin-

skih metrov gor in prav toli-
ko dol. Verjela sem, da sem 
pri dobrih 55 letih in kar ne-
kaj premaganih daljših tekih 
dozorela za izziv. Prvič v ži-
vljenju sem trenirala po na-
črtu, ki mi ga je sestavila 
Barbara Jolić. Vse sem nare-
dila stoodstotno, rajši pa še 
malo več. Vmes sem sicer 
staknila zoprno poškodbo 
zadnje stegenske mišice, ne-
kaj terapij in prilagojeni tre-
ningi, pa je šlo,« pripovedu-
je Draga.
»Priprave so fizične in psi-
hične. Med tednom sem 
opravila več krajših, inten-
zivnejših 10–15-kilometrskih 
tekov, saj mi moja naporna 
služba v skladišču smuči v 
Elanu poleg družinskih ob-
veznosti ne dopušča kaj več. 
Ob koncih tedna pa so sledi-
li daljši, 20–30-kilometrski 
teki. Enkrat sem opravila 
tudi osemurni tek na Val-
vazor in v dolino, kjer sem 
pretekla 46 kilometrov in 
naredila tri tisoč višinskih 

metrov. Štirinajst dni pred 
tekmo pa sva s prijateljico 
Tjašo šli na 64-kilometrski 
tek v Kočevje, Po medvedo-
vih stopinjah.«
Na teku so se tekači pomeri-
li na različnih razdaljah, na 
najdaljši, sto milj dolgi trasi 

jih je bilo na startu 51.
»Miljaši smo startali ob 15. 
uri v Ajdovščini, se vzpeli na 
Otlico, čez Golake in Malo 
goro v Vitovlje. Potem smo 
se spustili do Grgarja, se 
povzpeli na Sveto Goro, sko-

zi Solkan v Novo Gorico, 
obrnili v Italiji v Gorici, na-
daljevali do Renč, nato pa 
skozi vinograde do Lož, na 
Socerb, v Podnanos, se pov-
zpeli na mrzel, deževen in 
meglen nočni Nanos in se 
spustili do cilja v Vipavi. 
Proga ima nekaj tehnično 
zahtevnih vzponov in spu-
stov, ki so bili zaradi dežja še 
težji, blatni in spolzki,« traso 
opisuje Draga.
Zmagovalec je cilj dosegel v 
neverjetnih 23 urah, najhi-
trejša ženska v 27 urah. Dra-
gin čas je bil 34 ur in 48 mi-
nut. Kot pravi, je želela samo 
priti v cilj, saj je bilo to njenih 
prvih sto milj, zato je moči 
pametno razporedila, začela 
zadržano, od polovice naprej 
pa prehitela kar nekaj tekmo-
valcev (odstopilo jih je 18).
»Moram pohvaliti organiza-
cijo, prostovoljce, okrepče-
valnice, fotografe. Cel konec 
tedna se je dogajalo, tudi 
stojnice in koncert ...« je še 
povedala.

Jeseniška ultratekačica Draga Žbontar je v začetku maja opravila poseben izziv – pretekla je sto milj dolg ultra trail tek v Vipavski dolini. »Zelo zadovoljna 
sem in ponosna ... Leta niso nobena ovira, samo verjeti moraš vase,« pravi ta 55-letna športnica.

Draginih sto tekaških milj

Draga Žbontar je ena naših najboljših trail tekačic.

Urška Peternel

Sto milj je sicer nekaj 
več kot 160 
kilometrov, a tek je bil 
celo nekaj daljši, Dragi 
je ura pokazala 174,6 
pretečenega kilometra. 
Njena povprečna 
hitrost je bila 11,6 
kilometra na uro.

RDEČA NIT V NASLEDNJI SEZONI BO 
NADALJEVATI KVALITETNO IN TRDO DELO!

V mesecu maju smo si pri HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce vzeli čas, da smo se poglobili v naše minulo 
delo. Analizirali smo, kaj smo kot organizacija sto-
rili dobrega in kje so možnosti za izboljšanje.
Kljub dejstvu, da nismo uspeli ubraniti naslova 
državnih prvakov, smo ponosni na opravljeno 
delo v ligi AHL. Na podlagi analiz smo zastavili 
temelje za delo v prihodnosti. Klub je dobil novo 
vodstvo za prihodnje 4. leta.
Rdeča nit v naslednji sezoni bo nadaljevati kvali-
tetno in  trdo delo z mladimi igralci iz slovenske-
ga in predvsem jeseniškega hokejskega prostora, 
katerim bomo dodali nekaj izkušenih igralcev. 
Želimo si, da bi bilo prepoznavno, da na Jeseni-
cah obstaja članska ekipa z mladimi igralci, ki 
imajo dobre pogoje za delo in imajo pri nas vse 
možnosti, da se razvijejo v vrhunske hokejiste. Za 
njih mora biti na vseh področjih dobro poskrblje-
no. Fantje, ki nosijo rdeči dres, so dobro vodeni s 
strani vrhunskih trenerjev. Na organizacijskem 
nivoju jim želimo omogočiti, da bi rasli kot hoke-
jisti, kot posamezniki, kot ljudje, ki bi se zavedali, 
kaj pomeni biti športnik. Želimo si, da bi mladi 

igralci, stari od 15 do 18 let ostali doma, da se 
tako mladi ne bi ozirali v tujino in da bi zaigrali v 
članski ekipi Jesenic. Radi bi, da najprej prerasejo 
naše okolje in se šele nato podajo v tujino.
S člansko ekipo bomo v sezoni 2022/2023 igrali v 
mednarodni Alpski ligi, državnem prvenstvu Slo-
venije ter Kontinentalnem pokalu. K sodelovanju 
bomo skušali privabiti tudi mlade igralce iz ostalih 
slovenskih krajev. Želimo si, da bi bilo prepoznav-
no, da se na Jesenicah dobro dela in mladi, talenti-
rani igralci ne bi bežali v tujino. Zavedamo se, da se 
trend ne bo obrnil čez noč, a od lani naprej je to 
naš poglavitni cilj in vizija jeseniškega hokeja. Za-
vedamo se, da bo za dosego cilja potrebnih nekaj 
let trdega in dobrega dela ter tesno sodelovanje 
vseh uporabnikov športne dvorane Podmežakla.
V tem času smo se za sodelovanje dogovorili s kar 
nekaj igralci. V prihodnjih dveh sezonah bodo 
rdeči dres nosili Gašper Glavič, Eric Pance in Miha 
Logar, ekipi pa se za dve sezoni ponovno pridru-
žuje Žan Jezovšek. V naslednji sezoni del ekipe 
ostaja tudi Jaša Jenko, pridružil pa se nam bo 
mladi branilec Ajoša Pretnar. 

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Sodelovanje pobratenih 
mest Nagold in Jesenice do-
biva nove razsežnosti. Sep-
tembra leta 2019 je skupina 
planincev iz pobratenega 
nemškega mesta med enote-
denskim obiskom gorenj-
skih gora izrazila željo po te-
snejšem sodelovanju s člani 
Planinskega društva Jeseni-
ce. Takrat so navezali prve 
stike, potem pa je koronavi-
rus kar dve leti preprečeval 
vse načrte, predvsem njiho-
vo željo, da bi v maju v času 
cvetenja ključavnic osvojili 
Golico. Letos v maju jim je 

uspelo, sicer v ne najbolj pri-
jaznem vremenu. Skupino 
tamkajšnje planinske sekcije 
je s Pristave čez Bevško pla-
nino in sedlo Suha do koče 
na Golici popeljal predse-
dnik Planinskega društva Je-
senice Ivo Ščavničar. Čeprav 
jih je pet ur močil dež, so 
vztrajali, naslednji dan pa 
ponosno stopili na vrh Goli-
ce. Ob vrnitvi v Planino pod 
Golico jim je turistični vo-
dnik Aljoža Žnidar (pripravil 
je bogat program njihovega 
bivanja na Jesenicah in oko-
lici) predstavil kraj, s svojimi 
izdelki in miniaturnimi pla-
niškimi skakalnicami jih je 

navdušil rezbarski mojster 
Cena Razinger. Zatem so 
odšli po stari rudni poti na 
Jesenice, skozi najstarejše 
naselje Murova naprej na 
ogled Stare Save. V času bi-
vanja v občini jih je na Pri-
stavi pozdravil župan Obči-
ne Jesenice Blaž Račič. V 
pogovorih so z zadovolj-
stvom ugotavljali, da so ta-
kšni obiski prava pot za širi-
tev sodelovanja med občani 
obeh mest, zdaj so odprte 
nove priložnosti za medse-
bojno povezovanje planin-
cev. Vsi so prejeli tudi pro-
mocijsko gradivo Občine 
Jesenice.

Planinci iz Nagolda 
na Golici
Janko Rabič

Prijatelji z Jesenic in iz Nagolda / Foto: Janko Rabič H
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OBČINA JESENICE

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

Številka: 410 - 7 / 2022 - 22
Datum: 30. 5. 2022

Na podlagi Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2022 (Ur. l. RS 
št. št. 199/21, dne 22.12.2021) in 8. člena Odloka o dodeljevanju sred-
stev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projek-
te, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), 
Občina Jesenice objavlja 

DRUGI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  

MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2022

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

Jesenice.

II. Predmet oz. nameni za katere se dodeljujejo sredstva:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov v 

letu 2022. Namen oz. cilj je spodbuditi aktivno participacijo mladih, 

omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo pro-

jektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki 

mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k 

osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladin-

skega dela. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali 

mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegovega začetka do formalne-

ga zaključka in se bodo nanašali na naslednja programska področja:

 1.  neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,

 2.  aktivno državljanstvo in participacija mladih v demokratičnih 

procesih,

 3.  socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje mladih,

 4. inovativnost in kreativnost mladih,

 5. prostovoljno mladinsko delo,

 6.  zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje 

prostega časa mladih.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 -  solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na 

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

javni razpis,

 -  da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne porav-

nave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katere-

ga posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, 

kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

 -  da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s po-

godbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na ja-

vni razpis ne kandidirajo prvič,

 -  da vlagatelji niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih 

proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti 

projekt, kar jamčijo s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in

 -  da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za 

tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo 

projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje 
pogoje:
Na javni razpis za izvajanje mladinskih projektov se lahko prijavijo:

 -  mladinske organizacije, društva oz. mladinske sekcije društev, or-

ganizacije v mladinskem sektorju oz. organizacije za mlade in dru-

ge nevladne organizacije, v okviru katerih so nosilci mladinskih 

projektov mladi med 15 in 29 letom starosti, in so občani Jesenic 

in 

 -  izobraževalne institucije, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice 

ali Republika Slovenija, ki za izvajanje izobraževalne dejavnosti, 

za razpisano leto, niso neposredno (so)financirane iz proračuna 

občine Jesenice.

Poleg splošnih pogojev in pogoja iz prejšnjega odstavka mora vla-
gatelji izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da: 
 -  ima vlagatelj sedež, izpostavo ali enoto v občini Jesenice,

 -  se vloga nanaša na področje mladinskega dela iz razpisne doku-

mentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, izvajalce in uporabnike 

rezultatov mladinskega projekta mladi v starosti od 15 do 29 let,

 -  vlagatelj lahko odda oz. prijavi največ dva projekta in 

 -  da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpol-

njena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz 

razpisne dokumentacije.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za vrednotenje mladinskih projektov, ki se sofinancirajo iz 

proračuna občine Jesenice so del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev za izvedbo mladinskih projektov je 
4.500,00 €. 
Gre za neporabljena sredstva Javnega razpisa za sofinanciranje mla-

dinskih projektov v letu 2022, št. 410 – 7 / 2022 – 4 z dne 28. 2. 2022.

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

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora 

vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-

mentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno 

pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 

oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) na-

jkasneje do ponedeljka, 27. 6. 2022. Prijava (vloga) mora biti oddana 

v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: 

"Drugi javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2022 - 
sklic 410 – 7 / 2022 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vla-
gatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že iz-

delana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo 

vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 

roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali odd-

ana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

IX. Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija vsebuje:

 -  prijavni obrazec,

 -  navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,

 -  osnutek pogodbe in

 -  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti 

kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana 

sredstva.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine 

Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in ob-

jave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Barbari Toman 

(tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti barbara.toman@jesenice.si) 

in pri Mitji Blažiču – Mladinski center Jesenice (tel. 04 / 5884 680 ali po 

elektronski pošti mcj@siol.net).

XI.  Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo 15. 7. 2022 odprla pravočasno prispele 

vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni 

javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s skle-

pom zavržene. 

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega raz-
pisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu 

javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije 

direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh 

ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, 

katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vla-

gatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni 

od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega 

akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju pro-

jektov. 

 Blaž Račič
 ŽUPAN

OBČINA JESENICE

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

Številka: 410 - 11 / 2022 - 3

Datum: 30. 5. 2022

Na podlagi Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2022 (Ur. l. 

RS št. št. 199/21, dne 22.12.2021) in 8. člena Odloka o dodeljevanju 

sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za 

projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in 

sprem.), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  

MLADINSKEGA DELA V DRUŠTVIH IN  

NEVLADNIH ORGANIZACIJAH V LETU 2022

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

II. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:
Sredstva so namenjena spodbujanju aktivne participacije mladih v 

društvih in nevladnih organizacijah. Sredstva se bodo dodelila mlad-

im, ki so v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, v društvih ali nevlad-

nih organizacijah, ki imajo sedež v občini Jesenice in ki delujejo na 

območju občine Jesenice, opravljali delo na določenem projektu (npr. 

priprava projektnih predlogov, organizacija in izvedba projektov, do-

godkov ali drugih aktivnosti) ali pa so aktivno sodelovali pri izvajanju 

programa društva v smislu organizacijske, tehnične, operativne, ipd. 

podpore.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelji za pridobitev nagrade za ak-

tivno participacijo v društvu oz. nevladni organizaciji so:

 -  starost vlagatelja od 15 do 29 let, s stalnim bivališčem v občini 

Jesenice,

 -  vlagatelj je član društva oz. nevladne organizacije, ki ima sedež v 

občini Jesenice in deluje v občini Jesenice,

 -  vlagatelj v društvu oz. v nevladni organizaciji aktivno deluje na-

jmanj 6 mesecev, za kar odgovorna oseba društva oz. nevladne 

organizacije jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in

 -  da je vlagatelj na dan objave javnega razpisa v zadnjih 6 mesecih 

opravil najmanj 10 ur dela na mesec, za kar odgovorna oseba 

društva oz. nevladne organizacije jamči s podpisano izjavo v vlogi 

na javni razpis.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za vrednotenje mladinskega dela v društvih in nevladnih or-

ganizacijah, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice, so del 

razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev je 5.000,00 €, sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2022.

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

VII. Opravljeno mladinsko delo se upošteva za obdobje od 1. 6. 
2021 do 31. 5. 2022. 

VIII. Vlagatelj lahko odda največ eno vlogo.

IX. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora 

vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-

mentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno 

pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 

oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) 

najkasneje do ponedeljka, dne 27. 6. 2022. Prijava (vloga) mora 

biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje 

besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih 

in nevladnih organizacijah v letu 2022 - ne odpiraj!" – sklic 410 – 11 / 

2022. Na ovojnici mora biti navedeno tudi ime in priimek vlagatelja ter 

njegovo stalno bivališče.

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že iz-

delana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo 

vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 

roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali odd-

ana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

X. Razpisna dokumentacija 
Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z 

vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 -  obrazec vloge z navodili,

 -  višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,

 -   način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,

 -  osnutek pogodbe,

 -  navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti 

kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana 

sredstva,

 -  navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnju-

jejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe 

in pomen posameznih meril;

 -  navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev 

in kdo o pritožbi zoper ta sklep,

 -  navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega 

roka prepozna.

XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.

jesenice.si pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Vlagatelji 

dodatne informacije do vključno 22. 6. 2022 dobijo pri Barbari Toman 

(tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti barbara.toman@jesenice.si) 

in od 23. 6. 2022 dalje pri Alji Križaj (tel. 04 / 5869 – 302 ali po elektron-

ski pošti alja.krizaj@jesenice.si).

XII.  Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo dne 15. 7. 2022 odprla pravočasno 

prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje 

vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 

bodo s sklepom zavržene. 

XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega raz-
pisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu 

javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije 

direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh 

ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, 

katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vla-

gatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni 

od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega 

akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju mla-

dinskega dela. 

 Blaž Račič
 ŽUPAN
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Na Glasbeni šoli Jesenice s 
ponosom spremljajo nekda-
nje učence, ki glasbeno izo-
braževanje nadaljujejo na 
srednji in akademski sto-
pnji. Tako vsako leto v sklo-
pu glasbenega abonmaja 
pripravijo koncert dijakov in 
študentov, ki pa so ga tudi 
letos nadomestili s spletnim 
srečanjem. Povabilu na po-
govor se jih je odzvalo deset, 
z njimi pa so se pogovarjali 

njihovi nekdanji učitelji. Po-
vedali so, kako se jim godi 
na njihovi glasbeni in ži-
vljenjski poti in kje se vidijo 
v prihodnosti.
Kot je dejala ravnateljica 
Glasbene šole Jesenice Mar-
tina Valant, nekdanje učen-
ce budno spremljajo in se is-
kreno veselijo njihovih 
uspehov.
Sodelovali so Eva Kramar, 
dijakinja drugega letnika 
Konservatorija za glasbo in 
balet v Ljubljani; Jasmin Ba-

lić, študent 1. letnika glasbe-
ne pedagogike na Akademiji 
za glasbo Ljubljana (nekda-
nji učenec harmonike); Tina 
Bučar, dijakinja 3. letnika vi-
oline na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana (in 
hkrati Škofijske klasične gi-
mnazije); Zala Zarja Mesec, 
dijakinja 2. letnika harmoni-
ke na Konservatoriju za glas-
bo in balet Maribor; Marko 
Ponjavić, dijak 2. letnika 
klavirja na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana; 
Manca Noč, dijakinja 4. le-
tnika na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana; 
Vita Mesec, študentka 2. le-
tnika klavirja na Akademiji 
za glasbo Dresden; Timotej 

Willewaldt, študent 1. letni-
ka violine na Univerzi za 
glasbo in upodabljajočo 
umetnost Gradec; Ana Po-
ljanšek Žagar, dijakinja 1. 
letnika klavirja na Umetni-
ški gimnaziji Koper; Sajdin 
Horozović, študent 4. letni-
ka harmonike na Zasebni 
univerzi Gustava Mahlerja 
Celovec.
Vsi so poudarili vlogo svojih 
nekdanjih učiteljev na Glas-
beni šoli Jesenice, nekateri 
od njih pa še vedno tudi so-
delujejo s šolo, denimo v 
simfoničnem orkestru. Prav 
vsi so tudi dejali, da so po-
nosni, da so glasbeno pot 
začeli prav na Glasbeni šoli 
Jesenice.

Na Glasbeni šoli Jesenice so pripravili spletni pogovor z desetimi nekdanjimi učenci, ki šolanje 
nadaljujejo na srednji in akademski stopnji.

Pogovor z dijaki in 
študenti glasbe

V pogovoru je sodeloval tudi Marko Ponjavić, dijak 2. 
letnika klavirja na Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana.

Urška Peternel
V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jeseni-
cah so veseli letošnje prido-
bitve, kavarne Bukvica, ki je 
namenjena za različne dru-
žabne dogodke stanovalcev, 
njihovih svojcev in gostov. V 
aprilu so pripravili predsta-
vitev pesniške zbirke stano-
valke Mihaele Roth z naslo-
vom Pogled čez ramo. 
Zbranim je predstavila nekaj 
utrinkov s svoje življenjske 
poti, ki je ves čas povezana z 
usvajanjem novih znanj. 
Nadvse ljubi glasbo, poezijo 

in druge veje umetnosti. Pe-
smi so osebne, stkane iz raz-
ličnih življenjskih izkušenj, 
nekaj jih je na predstavitvi 
tudi prebrala. Mihaela je čla-
nica Literarnega kluba upo-
kojencev Slovenije, kjer so 
poskrbeli za izdajo pesniške 
zbirke.
Za pesniško ustvarjanje ji je 
čestital namestnik direktori-
ce doma Mitja Slapar, za pri-
jeten glasbeni program so 
poskrbele učenke Glasbene 
šole Jesenice, zaposlene pa 
so ji pod vodstvom Marte 
Rebolj zapele njeno najljub-
šo pesem.

Pesmi, stkane iz 
osebnih izkušenj

Janko Rabič

Mihaela Roth

V Društvu diabetikov Jeseni-
ce, ki združuje 370 članov iz 
sedmih občin Zgornje Go-
renjske, nadaljujejo glavno 
poslanstvo – ozaveščanje in 
izobraževanje o sladkorni bo-
lezni. Na nedavnem občnem 
zboru so ocenili delo ter po-
delili priznanja. Predsednica 
društva Sonja Ravnik je nave-
dla, da so poudarek dali re-
kreativnim dejavnostim, izo-
braževanju, meritvam 
krvnega sladkorja, krvnega 
tlaka in holesterola. Elisa Ka-
dić je povedala več o prepre-

čevanju srčno-žilne ogrože-
nosti pri sladkornih bolnikih. 
Plaketo Zveze društev diabe-
tikov Slovenije za delo v dru-
štvu sta prejela Bojan Kos in 
Ivanka Režek, društveno za-
hvalo je prejela Jelka Volarič, 
Milici Berlot so podelili naziv 
častna članica. Za uspešno 
sodelovanje so priznanja po-
delili Srednji šoli Jesenice, 
gorenjskim društvom diabe-
tikov, Alojzu Velnarju in far-
macevtski družbi Mides-M. 
Za popestritev sta poskrbela 
pevka Alja Wolte Sula in Ivan 
Berlot, ki je vse nasmejal s 
svojimi domislicami.

V sproščenem vzdušju

Milica in Ivan Berlot sta nepogrešljiva člena pri delovanju 
društva. Milica je prejela naziv častna članica, Ivan je bil 
lani najuspešnejši v akciji Zveze društev diabetikov 
Slovenije Darujem kilometre. S kolesom je prevozil 2353 
kilometrov, največ med vsemi udeleženci akcije v Sloveniji.

Janko Rabič

Na voljo takoj! Velja do odprodaje zalog - količina vozil je omejena.

NAJ PONUDBA
KIA SUV ZMAGOVALCEV!

€

Novi Kia Stonic
že od 13.899

do 3.900 € popusta ob financiranju

€

Popolnoma novi Kia Sportage 
že od 24.199

do 6.500 € popusta ob financiranju

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage 
1.6 T-GDI LX Start ISG  M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev 
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

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

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

Manca Noč / Foto: Glasbena šola

V jeseniškem domu upokojencev so pripravili 
predstavitev pesniške zbirke stanovalke Mihaele 
Roth z naslovom Pogled čez ramo.
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»Gorenjski šmorn je jed, ki 
z dejanskim 'šmornom' ozi-
roma cesarskim pražencem 
nima preveč skupnega. Če 
se naslonimo na dejstvo, da 
je bilo za šmorn treba zme-
šati vse sorte in to speči, bi 
morda našli kako povezavo, 

vsekakor pa gre za gospoda-
ren korak in okusno jed, s 
kakršnim koli imenom 
pač,« so povedali učenci.
Potrebujemo: nekaj rezin 
starega belega kruha, 50 dag 
skute, 50 dag jabolk, 2 dl 
mleka, 2 jajci, 2-krat po 2 žli-
ci sladkorja, 1 žlico masla, ci-
met.

Priprava: Kruh narežemo na 
kose in ga namočimo z mle-
kom. Položimo ga na dno 
pekača, namazanega z ma-
slom, in ga potresemo s ci-
metom ter sladkorjem. Nari-

bamo jabolka in jih polovico 
naložimo na kruh. Zmeša-
mo skuto z jajci in sladkor-
jem ter to prelijemo čez ja-
bolka. Na to potresemo 
preostala jabolka, sladkor in 
nekaj cimeta. Vsako plast 
posebej moramo dobro po-
tlačiti. Vse skupaj postavimo 
v pečico in 60 minut peče-
mo na 180 stopinjah Celzija.

V projektu KuhnaPaTo sodelujejo tudi učenci OŠ Koroška Bela in OŠ Toneta Čufarja. Na nedavnem 
dogodku v Kranju so kuhali izbrane jedi, tokrat predstavljamo gorenjski šmorn, ki so ga »zakuhali« 
učenci s Koroške Bele.

Gorenjski šmorn

Urška Peternel

Učenci Val Šporn, Lana Zaveljcina, Stela Gregori in Pia 
Cuznar

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

  8  6 7  9   

9     8      

6 7 2 1 5   3 8 

  4   5  6   2 

             

    5   2 1 6 4   

  1      5  9 

  6   9       

       4 3 7 2   

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=O, 2=B, 3=A, 4=E, 5=C, 6=L, 7=T, 8=N, 9=I), od leve proti 
desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Re
šitev iz prejšnje številke je POSETNICA.

Geslo je PRILJUBLJENA BESEDNA IGRA. Sponzorja sta Društvo 
Križemkražem Jesenice in Gostilna Pri Jurču z Blejske Dobrave. 
1. nagrado, komplet igre Križekražem, prejme Irma Praprotnik, 
Jesenice; 2. in 3. nagrado, malico za dve osebi v Gostilni Pri Jur
ču, prejmeta Tina Torkar, Jesenice, in Suzana Lakota, Jesenice. 
Za nagrade se oglasite v Gostilni Pri Jurču.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do pone
deljka, 20. junija 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.
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Sponzor križanke je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, ki letos junija praznuje 25letnico 
delovanja. Osrednja slovesnost bo v ponedeljek, 20. junija, ob 18. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici. V združenju deluje
jo veterani in veteranke v sedmih občinah na Zgornjem Gorenjskem, ob obletnici pa bodo izdali tudi zbornik. Za zveste 
reševalce prispevajo tri enakovredne knjižne nagrade, ki jih bodo izžrebani reševalci prejeli po pošti.

Učenci so gorenjski šmorn 
pripravili in ga 
obiskovalcem tudi 
postregli.

MentoricaManca 
Martinčič: "Namen 
projekta je najti 
pozabljene jedi naših 
prednikov ter 
spodbuditi 
mladostnike k 
trajnostnemu načinu 
življenja ..." Poudarek 
je na uporabi 
sezonskih, lokalno 
značilnih sestavin in 
uporabi "ostankov".
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Dogodki od 10. junija do 24. junija
Sobota, 11. junij

Ogled razstave Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša

Muzej Kosova graščina Jesenice, od 9.30 do 10.00

Pohod po Stari rudni poti

Muzej Kosova graščina Jesenice, ob 10. uri

Poletje na Stari Savi: Vidovdanska proslava z glasbenim koncer-
tom Lidije Matić z bandom

Muzej na prostem (Tržnica Jesenice), od 15. ure naprej

Ponedeljek, 13. junij

Srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

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

Torek, 14. junij

Okrogla miza v pripravi na misijon na Koroški Beli

Kulturni hram na Koroški Beli, ob 19. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 15. junij

Športno zabavno popoldne – Animacija za otroke in mladino

Trg Toneta Čufarja – igrišče s plastično podlago, ob 16. uri. V primeru 

slabega vremena dogodek odpade.

Četrtek, 16. junij

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Poletje na Stari Savi: Katarina in njen lonec, gledališka predstava 
mladinske gledališke skupine pri Gledališču Toneta Čufarja Jese-
nice

Trg na Stari Savi ali Kolpern, ob 18. uri

Petek, 17. junij

Krajevni praznik Hrušice – Športne igre

Prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici, ob 16. uri

ČLOVEK IN KOVINA – Odprtje državne fotografske razstave  
Fotografskega društva Jesenice

Razstavni salon Dolik, ob 18. uri

Poletje na Stari Savi: Koncert harmonikarskega orkestra Glasbene 
šole Jesenice

Banketna dvorana Kolpern, ob 18.30

Krajevni praznik Hrušice – Kulturni program

Prireditveni prostor pred kulturnim domom na Hrušici, ob 19.30

Sobota, 18. junij

Poletje na Stari Savi: Poletna muzejska noč z javnimi vodstvi, 
mednarodno kovaško delavnico, grafitarsko delavnico za mlade in 
akustičnim koncertom Staša Hreniča

Trg na Stari Savi ali Muzej na prostem (Tržnica), ob 19. uri

Nedelja, 19. junij

Srečanje na Hruščanski planini ob krajevnem prazniku Hrušice

Kulturni dom Hrušica, odhod ob 8. uri

Kulturni program na Hruščanski planini, ob 11. uri

Torek, 21. junij

OSVOBAJANJE DOMIŠLJIJE – javno branje avtorskih prispevkov 
udeležencev Regijskih delavnic kreativnega pisanja JSKD z Barba-
ro Korun

Kongresna dvorana Kolpern, ob 17. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Četrtek 23. junij

Kopalni dan v Strunjanu – Medobčinsko društvo invalidov Jeseni-
ce

Prijave v pisarni društva v času uradnih ur

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Petek 24. junij

Slovesnost v počastitev dneva državnosti in spominsko srečanje 
umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke na 
Hrušici

Mejni plato Karavanke, ob 16. uri

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – nami-

zne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih mla-

dim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam.

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in infor-

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

Vsako nedeljo 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

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave nagrajenih 

fotografij Portret 2022, mladinski fotografski natečaj

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

12. 5.–30. 7. 2022, od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. 
ure: Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša, muzejska razstava

GALERIJA KOLPERN

17. 5.–3. 7. 2022 po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Ljudje 

sveta, mednarodna fotografska razstava nagrajenih fotografij

RAZSTAVNI SALON DOLIK

17. 6.–13. 7. 2022 od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 16. do 
19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure: Državna fotografska razstava 

Fotografskega društva Jesenice ČLOVEK IN KOVINA

Aktivnosti centra Žarek

Dnevni center je odprt v popoldanskem času od 13. do 19. ure. Od 13. 

do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa naslednje aktivnosti:

– vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

–  vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, 

družabne igre

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

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnevne-

ga centra.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Slovenski šport je 23. sep-
tembra 2020 prvič prazno-
val državni praznik dan slo-
venskega športa. Pri 
Olimpijskem komiteju Slo-
venije – Združenju športnih 
zvez so pripravili potujočo 
razstavo, s katero predsta-

vljajo praznik in del sloven-
ske športne zgodovine. Ko-
nec maja in v začetku junija 
je bila razstava na ogled tudi 
na Jesenicah, v avli pred 
vhodom v Kino Železar. Za 
izvedbo in postavitev sta po-
skrbela Regijska pisarna 
OKS – ZŠZ Jesenice in neu-
trudni Branko Jeršin.

Razstava športa
Urška Peternel

V župniji svetih Ingenuina in Albuina na Koroški Beli bo 
prihodnje leto marca potekal pasijon pod geslom: Pridi po 
veselje in mir! Vse do tedaj se bodo v župniji z raznimi do-
godki, srečanji in gosti pripravljali nanj. Prvi velik dogodek 
bo v torek, 14. junija, ko bodo v Kulturnem hramu na Koro-
ški Beli ob 19. uri na okrogli mizi gostili pogovorni večer. 
Gostje bodo upokojeni mariborski škof Marjan Turnšek, Ju-
lijana Prevc, mama odličnih smučarskih skakalcev, Karmen 
Smodiš, ilustratorka, ki je znana po šalah na zadnji strani 
tednika Družina, in Luka Sešek, mladi pevec Ansambla Saša 
Avsenika. Spregovorili bodo o veselju in miru. Pogovor bo 
povezoval in vodil novinar Luka Svetina, je v imenu pripra-
vljalne skupine za misijon sporočil Andrej Palovšnik.

V okviru športnega programa Mali športnik na igrišču s pla-
stično podlago na Čufarjevem trgu pripravljajo petdnevni 
začetni tečaj rolanja za otroke od šestega leta starosti dalje. 
Naslednji termin tečaja je od 27. junija do 2. julija (točne 
informacije so na spletni strani Zavoda za šport Jesenice). 
Tečaj vodi diplomantka Fakultete za šport Mojca Svetina.

Pogovorni večer na Koroški Beli

Tečaj rolanja za otroke

Branko Jeršin ob odprtju razstave / Foto: Nik Bertoncelj

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

RAZPIS ZA PROSTA  
DELOVNA MESTA

DVA SPREMLJEVALCA  
NA SPECIALNEM VOZILU – M/Ž

Opis delovnega mesta: 

•  premik smetnjakov od odjemnega mesta  

do smetarskega vozila

• praznjenje posod za odpadke

• pomoč vozniku pri manevriranju vozila

• črpanje grezničnih gošč

• opravljanje drugih del po navodilih vodje

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: z enim kandidatom bomo sklenili 

delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 

časom, z drugim kandidatom bomo sklenili delovno 

razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za 

nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  

vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022

DELOVODJA VZDRŽEVANJA  
JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Opis delovnega mesta: 

- razporejanje delavcev na dela

- organiziranje dela na javnih površinah

- pregledi cest

- vodenje evidenc in dokumentacije v zvezi z delom

- opravljanje drugih del po potrebi

Zahtevana izobrazba: srednješolska 

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije,  

preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  

s polnim delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  

vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022 
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Majski utrip Jesenic
Po dveletnem koronskem premoru so tudi Jesenice oživele in v zadnjih tednih so se zvrstili številni dogodki, od koncertov, nastopov, dogajanja za otroke 
do nastopa pihalnega orkestra, sprevoda maturantov ...

Jeseniška zasedba Guni je v Kolpernu pripravila dobrodelni koncert, na katerem so 
nastopili tudi Samuel Blues, Kabaret 5 in Yugo nostalgica. Niso samo navdušili z rimami 
in ritmi, temveč tudi zbrali več kot 3300 evrov za ZDPM Jesenice oziroma otroke. 
Naslednji koncert obljubljajo za 1. julij na Stari Savi. / Foto: Nik Bertoncelj

Maturantje Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice so se po dveh letih premora vrnili 
na ulice Jesenic s sprevodom skozi mesto do Zdravstvenega doma Jesenice in nazaj do 
parkirišča za Občino Jesenice, kjer jih je nagovoril tudi župan Blaž Račič. Pod vodstvom 
Studia Ritem so prikazali nekaj slik tradicionalne četvorke. / Foto: Gregor Vidmar

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je 20. maja, ob odprtju Tedna ljubiteljske kulture, 
na Čufarjevem trgu na Jesenicah pripravil priložnostni koncert. Pihalci vsako leto z 
veseljem sodelujejo v dogodkih, ki jih ob Tednu ljubiteljske kulture koordinira jeseniška 
izpostava JSKD. / Foto: Nik Bertoncelj

Ekipa Mladinskega centra Jesenice in Srednje šole Jesenice je v sodelovanju s cvetličarno 
Zvonček zasadila korita s cvetjem na leseni podest na Čufarjevem trgu, kjer je bilo pozimi 
urejeno drsališče na prostem, zdaj pa se je spremenil v prostor za druženje, igranje iger – 
vsako sredo od 13. do 15. ure. / Foto: Nik Bertoncelj

Ob svetovnem delu čebel in v sklopu Tedna ljubiteljske kulture so otroci Vrtca Jesenice – 
Enote Cilke Zupančič pripravili razstavo Od nekod so priletele, ki je bila na ogled v 
Kulturnem hramu na Koroški Beli, ob odprtju pa so nastopili folklorna skupina Jab'čki in 
otroški pevski zbor skupin Kamenčki in Lev. / Foto: Nik Bertoncelj

Mladinski center Jesenice je na Čufarjevem trgu pripravil Športno-zabavno popoldne za 
otroke in mlade. Pihali so mehurčke, se spuščali po napihljivem toboganu, ustvarjali, risali 
s kredo, igrali nogomet na igrišču s plastično podlago, se preobrazili v najrazličnejše like s 
poslikavo obraza ... / Foto: Nik Bertoncelj, besedilo: Urša Peternel
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