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Pouk spet  
v živo
Individualni pouk v 
Glasbeni šoli Jesenice 
ponovno poteka v šoli, 
skupinski pa še vedno 
na daljavo.
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Ljubislav 
tekmuje  
v MasterChefu
Hrušičan Ljubislav Petrovski bo s 
svojimi kuharskimi mojstrovinami 
skušal navdušiti sodnike šova 
MasteChef Slovenija na Pop TV.
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OBČINSKE NOVICE

Obnova kanalizacije na 
Stražišarjevi
Občina Jesenice začenja tre
tjo fazo obnove komunalne 
infrastrukture na Cesti bra
tov Stražišarjev. 
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Dodatni prostori za 
zdravstveni dom
Občina Jesenice je pridobila 
prostore tik ob zdravstve
nem domu, ki jih bodo zdaj 
obnovili.
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Postavili bodo dva 
parkirna avtomata
Na parkirišču pri pokopali
šču na Blejski Dobravi bodo 
predvidoma v začetku aprila 
vzpostavili nov sistem par
kiranja.
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ZANIMIVOSTI

Godbeniki bi radi 
igrali, nastopali ...
Peter Bohinec je postal čas
tni član Pihalnega orkestra 
Jesenice  Kranjska Gora.
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Urša Peternel

Bliža se občinski praznik, ki 
ga Občina Jesenice zazna
muje 20. marca, na dan, ko 
so Jesenice leta 1929 prido
bile mestne pravice. Letoš
nja osrednja občinska pro
slava ob prazniku bo zaradi 
razmer potekala virtualno, 
na ogled bo na praznični 
dan ob 19.30 na spletni stra
ni Občine Jesenice in televi
zijskem kanalu ATM. 
Na slovesnosti bodo osred
njo pozornost namenili 
letoš njim občinskim nagra
jencem. Plaketo Občine Je
senice bodo prejeli Kulturno 
društvo Možnar Koroška 
Bela, Osnovna šola Poldeta 
Stražišarja Jesenice in foto
graf Bogdan Bricelj.
Plaketo župana Občine Jese
nice pa bodo prejeli jeseni
ški prostovoljci za izjemen 
prispevek pri podpori ranlji
vim skupinam prebivalcev v 
obdobju koronakrize, pove
zovanju ljudi različnih gene
racij, ustvarjanju medseboj
nega zaupanja ter gradnji 
trdnejše, solidarnejše in bolj 
povezane lokalne skupnosti.
Najvišjega občinskega pri
znanja, naziva častni občan, 

letos ne bodo podelili, saj ko
misija za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja ni 
prejela nobenega predloga.
Ker ob lanskem občinskem 
prazniku osrednje občinske 
slovesnosti zaradi izbruha 
epidemije niso mogli izve
sti, bodo na letošnji podelili 
tudi občinska priznanja 
lanskim nagrajencem.

Najvišje priznanje, naziv 
častne občanke za leto 
2020, bo prejela Rina Kli
nar, plakete Občine Jeseni
ce za leto 2020 pa Sonja 
Ravnik, Farno kulturno 
društvo Koroška Bela ter 
Aleksander Novak.
V sklopu praznovanj vsako 
leto pripravijo tudi kviz o 
poznavanju mesta Jesenice 

za osnovnošolce in dijake je
seniških šol. Letos bo tudi 
kviz potekal na spletu, in si
cer med 15. in 20. marcem, 
tematika bo kulinarika Jese
nic, namenjen pa bo širši 
zainteresirani javnosti, ne le 
učencem. 
Letošnje občinske nagrajen
ce predstavljamo na straneh 
4 in 5.

Jesenice praznujejo 
dvajsetega marca
Praznovanje občinskega praznika bo letos potekalo virtualno, osrednja proslava bo na praznični dan 
ob 19.30 na ogled na spletni strani in ATM. Plakete Občine Jesenice za leto 2021 bodo prejeli Bogdan 
Bricelj, KD Možnar in Osnovna šola Poldeta Stražišarja, plaketo župana pa jeseniški prostovoljci.

Občinski praznik je 20. marca, na dan, ko so Jesenice leta 1929 pridobile mestne pravice. 

Suzana P. Kovačič

Na dnevnem redu zadnje 
seje kranjskogorskega ob
činskega sveta je bila ume
stitev regijske bolnišnice na 
Jesenicah. Seje se je udeležil 
jeseniški župan Blaž Račič, 
ki je povedal, da Občina Je
senice v strateških načrtih 
določa, da bodo Jesenice po
stale regijsko zdravstveno 
središče in da je ohranitev 
dejavnosti splošne bolnišni
ce v tem lokalnem okolju 
vitalnega pomena. "Po osa
mosvojitvi so Jesenicam 
ostala težka bremena (pere
ča okoljska in prostorska 
vprašanja, socialnoeko
nomsko zaostajanje). Upra
vičeno pričakujemo, da bo 
država ob odločanju o ume
stitvi nove bolnišnice v pro
stor upoštevala to dejstvo. 
Nikakor si namreč ne želi
mo, da bi država spregledala 
svojo odgovornost do Jese
nic, potreb lokalnega okolja 
in naših razvojnih prizade

vanj," je pojasnil Račič. Kot 
je poudaril, so z zdravstveno 
dejavnostjo povezana tudi 
delovna mesta, ki jih 
zagotav ljajo in ohranjajo v 
tem lokalnem okolju. Ome
nil je dolgoletno tradicijo 
bolnišnice na Jesenicah, ne
ločljivo povezanost s srednjo 
zdravstveno šolo in Fakulte
to Angele Boškin, ki zagotav
ljata visoko usposobljen ka
der za delo tudi v bolnišnici. 
»Kako bomo mlade zadržali 
na Jesenicah, če ne bomo 
imeli dobrih delovnih mest 
doma?« sprašuje Račič. »Kaj 
nam bo še ostalo kot neki 
magnet?« 
Jeseniški župan se zaveda, 
da bo na koncu o tem, kje bo 
regijska bolnišnica, odločila 
politika. Pričakuje, da bo 
novi minister za zdravje Ja
nez Poklukar, ki je jeseniško 
bolnišnico že vodil, prišel na 
Jesenice in prisluhnil njiho
vim argumentom. 

Za Jesenicami 
stojijo kot eno
Kranjskogorski občinski svetniki so podprli 
prizadevanja Občine Jesenice, da dejavnost 
splošne bolnišnice ostane na Jesenicah.

3. stran

Spoštovani občani in občanke, 

ob prihajajočem prazniku Občine Jesenice 
vam iskreno čestitam. 

Hkrati vas vabim na ogled slovesnosti, 
na kateri bomo podelili priznanja lanskim in 

letošnjim občinskim nagrajencem. 

Ogled slovesnosti bo mogoč v soboto, 
20. marca 2021, ob 19.30 na spletni strani 

Občine Jesenice (jesenice.si/obcinskipraznik) 
in televizijskem kanalu ATM. 

Vljudno vabljeni k ogledu. 

Blaž Račič, 
župan
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Urša Peternel

V tem tednu se je začela tre-
tja faza obnove komunalne 
infrastrukture na Cesti bra-
tov Stražišarjev. Dela bodo 
potekala na odseku od pod-
voza pod železniško progo 
do hišne številke 30a, v tej 
smeri, od zahoda proti vzho-
du, pa bo potekala tudi grad-
nja, saj bo potrebna sprotna 
priključitev oziroma preve-
zava obstoječih priključkov 
fekalne kanalizacije iz stare-
ga na novi sistem, so sporo-
čili z Občine Jesenice.
Kot so pojasnili, na območju 
trenutno poteka mešan 
kanalizacijski sistem. "Z 
obnovo je predvidena izloči-
tev meteornih vod iz kanali-
zacije, tako da bo novi sis-
tem ločeno odvajal fekalno 
in meteorno vodo iz javnih 
površin. Za meteorne vode s 
streh in dvorišč mora vsak 
lastnik objekta zagotoviti 
odvajanje v vodotok, če je to 
mogoče, oziroma v lastno 
ponikovalnico. Poleg obno-
ve sistema odpadnih vod se 
bodo obnovili tudi vodovod-
na infrastruktura, plinovod, 
cestna razsvetljava in cestiš-
če, podjetje Elektro Gorenj-
ska pa bo investiralo v obno-
vo elektro kabelske kanaliza-
cije, ki se iz zraka prestavlja 
v zemljo," so pojasnili.
Gradnja bo v celoti potekala 
po zemljiščih v lasti Občine 
Jesenice, razen izvedbe hiš-
nih priključkov. 
"V okviru gradbenih del 
občina kot investitor zagotav-

lja priključitev oziroma pre-
vezavo obstoječih hišnih pri-
ključkov (fekalna kanalizaci-
ja, vodovod, plin) iz starega 
na novi sistem preko obstoje-
čih hišnih priključkov. More-
bitne spremembe poteka 
hišnih priključkov so sicer 
možne in se bodo dogovorile 
med izvedbo del, vendar 
strošek izvedbe v tem prime-
ru bremeni lastnika objekta. 
Glede načina izvedbe in 
poteka hišnih priključkov 
bodo lastniki objektov konta-

ktirani tudi s strani predstav-
nikov javnega komunalnega 
podjetja Jeko," so povedali na 
Občini Jesenice.
V času del je predvidena 
popolna zapora ceste. Izvaja-
lec gradbenih del bo zagotav-
ljal peš dostop do stanovanj-
skih objektov, če bo mogoče, 
pa tudi dostop z avtomobi-
lom. V času gradnje bo 
moten promet tudi na šir-
šem delu območja gradnje, 
predvsem zaradi premikov 
gradbene mehanizacije in 

transporta gradbenega mate-
riala na in z gradbišča. 
"Še posebej opozarjamo, da 
bo tovorni promet za potre-
be gradbišča potekal tako po 
zahodnem delu Ceste bratov 
Stražišarjev iz smeri želez-
niškega podvoza kot po 
vzhodnem delu z dostopom 
s Ceste Toneta Tomšiča. 
Zato opozarjamo in vljudno 
prosimo stanovalce, da pos-
krbijo za nemoten dostop in 
naj ne parkirajo svojih vozil 
na omenjenih odsekih tako, 
da bi s tem ovirali promet."
Za dodatne informacije lah-
ko zainteresirani občani 
pokličejo Občino Jesenice 
na tel. št. (04 5869 222 – 
Andrej Babič) ali pišejo na 
elektronski naslov obcina.
jesenice@jesenice.si.

Obnova kanalizacije
Občina Jesenice začenja tretjo fazo obnove komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. V 
času del je predvidena popolna zapora ceste, zagotovljen bo peš dostop do objektov, če bo mogoče, 
pa tudi dovoz z avtomobili. Dela bodo trajala do konca avgusta.

Na Cesti bratov Stražišarjev se je začela obnova kanalizacije. 

Urša Peternel

Občinska svetnica Vera Pin-
tar je postavila vprašanje 
glede obnove enote Vrtca 
Julke Pibernik na Cesti 
Toneta Tomšiča 3. Po načr-
tih naj bi namreč staro stav-
bo porušili in zgradili novo, 
pri čemer Pintarjeva meni, 
da imajo stare stavbe "dušo" 
in da se prehitro odločamo 
za rušitev.
Kot so pojasnili na oddelku 
za družbene dejavnosti 
Občine Jesenice, se Vrtec 
Jesenice v zadnjih letih 
zaradi povečanega števila 
otrok predvsem v prvem 
starostnem obdobju sooča s 
prostorsko stisko. Zato je 
Občina Jesenice v sodelova-
nju z Vrtcem Jesenice pris-
topila k aktivnostim za 
zagotovitev dodatnih oddel-
kov. Dodatne oddelke je 

možno zagotoviti v enoti 
Julke Pibernik, ki jo sestav-
ljata dva objekta, to je stari 
objekt, ki je bil zgrajen oko-
li leta 1940, in novi objekt, 
ki je bil zgrajen leta 1972. 

Stari objekt se je še do pred 
nekaj let uporabljal za pot-
rebe vrtca, sicer pa je bil v 
osnovi grajen kot enostano-
vanjska stavba. Zato je tlori-
sno in konstrukcijsko nep-
rimeren za namembnost 
vzgoje in izobraževanja 

predšolskih otrok, celoten 
objekt pa je potreben tudi 
temeljite prenove, so pou-
darili na Občini Jesenice.
Po pridobljenem strokov-
nem mnenju bi bila potre-

bna ojačitev konstrukcije za 
boljšo potresno varnost, 
zaradi majhnih prostorov bi 
bili potrebni posegi v kons-
trukcijo, treba bi bilo razši-
riti notranje stopnišče in 
urediti dvigalo. Poleg tega 
bi, če bi objekt ohranili, pri-

dobili le dve igralnici, kar je 
glede na višino investicije 
neracionalno.
Zato je bilo predlagano, da 
bi stari objekt porušili in 
zgradili nov, malenkost več-
ji objekt, v katerem bi uredi-
li tri oddelke vrtca, vsak bi 
imel zunanjo teraso oziro-
ma balkon, sanitarije in gar-
derobe, stopnišča in dvigalo, 
pridobili pa bi tudi športno 
igralnico, zbornico (ta je 
zdaj urejena kar v eni od 
igralnic), garderobe, sanita-
rije, pisarne ter prostore za 
dodatne dejavnosti otrok, 
tudi knjižnico. Novogradnjo 
bi s pokritim hodnikom 
povezali z obstoječim vrt-
cem, tako da bi oba objekta 
skupaj tvorila celoto. V letoš-
njem šolskem letu je v enoti 
pet oddelkov, z novogradnjo 
pa bi imeli devet igralnic in 
ostale dodatne prostore. 

Rušitev in nov, večji objekt
Občina Jesenice načrtuje rušitev stare stavbe vrtca na Cesti Toneta Tomšiča 3 in gradnjo nove stavbe, 
v kateri bodo lahko pridobili dodatne igralnice, športno igralnico, zbornico, knjižnico ...

Projekt je vreden 1,4 milijona evrov, po načrtu 
razvojnih programov naj bi ga začeli prihodnje 
leto in zaključili v letu 2023. V letošnjem letu 
ima namreč prednost energetska sanacija enote 
Vrtca Angelce Ocepek na Plavžu, ki je vredna 
več kot milijon evrov, zadnjo pa so pridobili 
evropsko sofinanciranje.

Dela bodo potekala predvidoma do konca 
avgusta, vrednost projekta pa znaša nekaj manj 
kot 460 tisoč evrov. Izvajalec gradbenih del je 
Gorenjska gradbena družba.

V teh dneh mineva natanko 
eno leto, kar se je v Sloveniji 
življenje zaradi pojava nevar-
nega in nalezljivega korona-
virusa precej spremenilo. 
Virus je vplival na življenje 
ljudi, skupnosti in različnih 
organizacij – tudi v občini 
Jesenice. 
Eno leto po pojavu virusa pri 
nas v Sloveniji in tik pred 
praznikom Občine Jesenice 
imamo priložnost, da se 
ozremo nazaj (in pogleda-
mo tudi v prihodnost).
Po zelo zahtevnem letu, ki 
je za nami, se mi zdi bistve-
no spoznanje, ki se odraža v 
znanem reku, da prijatelja 
spoznaš v nesreči. 
Če razmere po pojavu koro-
navirusa razumemo kot 
nesrečo, smo skupaj v teh 
razmerah lahko spoznali, 
kako se na zaostrene razme-
re odzivajo posamezniki in 
kako družba. 
S spoznanjem smo lahko 
zadovoljni: naši ljudje imajo 
čut za sočloveka in so mu 
pripravljeni priskočiti na 
pomoč. To je, vsaj zame ose-
bno, eden najpomembnej-
ših naukov, ki se je oblikoval 
v zadnjem letu. 
Živimo v obdobju, ko svet 
pleše po notah neoliberali-
zma in ko se trgajo medose-
bne in s tem družbene vezi, 
ko posameznik izgublja 
svojo vrednost, ko je maksi-
miranje dobička za vsako 

ceno pogosta mantra kapi-
tala. V teh okvirih me je 
skrbelo, da bi kot skupnost 
v kriznih razmerah pozabili 
na najbolj ranljive posame-
znike v družbi, na najmlaj-
še, starejše, bolne, invalide, 
brezposelne in druge podo-
bne skupine. Skrb se je na 
srečo vsaj za zdaj izkazala 
za neutemeljeno.
Analiziranje razmer v druž-
bi pri nas in po svetu zaradi 
različnih dejavnikov povzro-
čajo skrbi in sive lase, pogled 
v prihodnost pa je prepogo-
sto negotov. 
Podobno je bilo pred enim 
letom, torej takrat, ko se je 
koronavirus komaj pojavil. 
O virusu je bilo malo znane-
ga, prav tako je bilo malo 
znanega o tem, kako se na 
pojav virusa sploh odzvati. 
Medicinska znanost je nato 
potrebovala nekaj časa, da je 
nevarni virus bolje spozna-
la. Številni posamezniki v 

naši skupnosti pa so zelo 
hitro spoznali, da je vrag 
odnesel šalo in da se je treba 
odzvati takoj.
Tako so pravzaprav zelo na 
hitro (med posamezniki, v 
skupinah ljudi, v društvih 
…) nastale različne pobude 
za pomoč ljudem v stiski. V 
naši občini se je to pokazalo 
z izjemnim odzivom prosto-
voljcev, pri čemer je največji 
odziv doživela pobuda za 
šivanje in razdeljevanja zaš-
čitnih mask zlasti starejšim 
ljudem. 
Zahtevne razmere v korona-
krizi so v naših ljudeh okre-
pile čut za sočloveka, krepila 
se je solidarnost. Spoznali 
smo, kako pomembni so 
prostovoljci kot nosilci pozi-
tivnih vrednot, ki so z oseb-
no držo in dejavnostmi 
ohranjali in krepili poveza-
nost v lokalni skupnosti. 

V kolektivni spomin naše 
občine se je zapisal izjemen 
odziv prostovoljcev, ki so v 
kriznih razmerah ponovno 
pokazali, kako stopiti skupaj 
in nuditi pomoč tistim, ki so 
jo potrebovali. 
V teh razmerah se je ponov-
no potrdilo, da smo skupaj 
močnejši. 
Za ta namen bom na (video) 
praznovanju ob občinskem 
prazniku prostovoljcem, ki 
so se vključili v različne aktiv-
nosti, podelil plaketo župana. 
Na ta način se v imenu 
Občine Jesenice vsem, ki so 
kakorkoli sodelovali v teh 
prostovoljskih aktivnostih, 
zahvaljujem za pomemben 
prispevek pri gradnji pove-
zane, solidarne skupnosti. 
Našteto nam daje veliko raz-
logov za ponos, hkrati upam 
in želim, da bodo tudi pros-
tovoljci v lokalni skupnosti 
predstavljali zgled in navdih 
tudi v prihodnje.

Prostovoljci,  
kapo dol 

Župan Blaž Račič

Po zelo zahtevnem letu, ki je za nami, se mi zdi 
bistveno spoznanje, ki se odraža v znanem reku, 
da prijatelja spoznaš v nesreči. Če razmere po 
pojavu koronavirusa razumemo kot nesrečo, 
smo skupaj v teh razmerah lahko spoznali, kako 
se na zaostrene razmere odzivajo posamezniki 
in kako družba. S spoznanjem smo lahko 
zadovoljni: naši ljudje imajo čut za sočloveka in 
so mu pripravljeni priskočiti na pomoč. To je, 
vsaj zame osebno, eden najpomembnejših 
naukov, ki se je oblikoval v zadnjem letu. 
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Urša Peternel

Občina Jesenice je po večle-
tnih prizadevanjih dosegla, 
da je država nanjo brezplač-
no prenesla svoj del lastni-
štva stavbe na naslovu Tito-
va 78a na Jesenicah. Gre za 
objekt tik ob jeseniškem 
zdravstvenem domu, ki je 
bil doslej delno v lasti Obči-
ne Jesenice, delno pa mini-
strstva za obrambo. Primo-
predajo so opravili prejšnji 
teden, s čimer je izpolnjen 
najpomembnejši pogoj, da 
bodo stavbo lahko prenovili 
in v njej uredili dodatne pro-
store zdravstvenega doma.
Kot so pojasnili na Občini Je-
senice, so si že od leta 2009 
prizadevali, da bi država svoj 
del lastništva brezplačno pre-
nesla na lokalno skupnost in 
s tem omogočila razvoj zdra-
vstvene dejavnosti v objektu. 
To se je lani s sklepom vlade 
tudi zgodilo. 
Občina Jesenice, Osnovno 
zdravstvo Gorenjske ter 
Zdravstveni dom Jesenice 
so že pripravili razvojni in-
vesticijski projekt, katerega 
osnovni namen je zagotoviti 
ustrezne prostorske pogoje 
v okviru Zdravstvenega 
doma Jesenice. Tako bodo v 
prostorih vzpostavili novi 

Center za krepitev zdravja 
in Center za duševno zdrav-
je odraslih, dodatne prosto-
re pa bodo dobili tudi za iz-
vajanje preventivnih progra-
mov. V manjšem delu pro-
storov v stavbi bodo predvi-
doma uredili tudi nove am-
bulante družinske medicine 
ter referenčne ambulante. 
Župan občine Jesenice Blaž 
Račič je ob tem dejal: »V so-

delovanju z ZD Jesenice se 
bomo lotili obnove tega 
objekta in ga v prihodnjih 
letih namenili razširitvi 
zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni. Tudi to je 
del naših strateških prizade-
vanj, da občina Jesenice po-
stane občina, ki kot enega 
od strateških ciljev izposta-
vlja prav zdravstveno dejav-
nost. Občina Jesenice se je 

namreč že pred leti odločila, 
da razvija zdravstveno dejav-
nost.«
Vrednost investicije je oce-
njena na milijon evrov, fi-
nancirala pa jo bosta Osnov-
no zdravstvo Gorenjske in 
Občina Jesenice, hkrati pa 
računajo tudi na sofinanci-
ranje s strani EU iz Kohezij-
skega sklada in državnega 
proračuna. 

Dodatni prostori  
za zdravstveni dom
Občina Jesenice je pridobila prostore tik ob zdravstvenem domu, ki jih bodo zdaj obnovili, v njih pa 
bodo uredili Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje odraslih, nove ambulante 
družinske medicine in referenčne ambulante.

Stavbo na Titovi 78a ob jeseniškem zdravstvenem domu bodo obnovili in v celoti namenili 
zdravstveni dejavnosti. V spodnji etaži so že zdaj garaže za vozila nujne medicinske pomoči.
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Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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Urša Pet er nel, 041/570 942,
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Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si
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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
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@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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OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bodo od ponedeljka, 15. marca 
2021, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., 
pod rubriko Javna naročila, razpisi in objave objavljeni nasled
nji javni razpisi:

1.   Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov  
v letu 2021,

2.   Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov 
na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki)  
v letu 2021 in

3.   Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za 
mlajše odrasle v letu 2021.

 Župan 
 Blaž Račič

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Župan Občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat je pove-
dal, da so tudi kranjskogor-
ski občani zelo navezani na 
jeseniško bolnišnico in odvi-
sni od nje. Ponosni so tako 
na njeno tradicijo kot na 
delo, veliko njihovih obča-
nov si v njej služi kruh, otro-
ci se šolajo na srednji zdra-
vstveni šoli in fakulteti. Za 
turistično Kranjsko Goro je 
po njegovih besedah za hi-
tro nudenje nujne pomoči 
tako občanom kot turistom 
vitalnega pomena njen so-
dobni urgentni center. »Ja-
sno je treba povedati, da 

Kranjska Gora za Jesenica-
mi stoji kot eno,« je bil odlo-
čen župan Hrovat. 
Jeseniški župan je še poja-
snil, da gredo prizadevanja 
najbolj v smer širitve bolni-
šnice na obstoječi lokaciji 
na Klinarjev travnik in od-
stranitve kakšnega starega 
objekta. Alternativna loka-
cija je na Blejski Dobravi, 
kjer se zemljišča navezuje-
jo na območje obstoječih 
stavbnih zemljišč na zaho-
dni in južni strani. V tem 
primeru se lahko na tej lo-
kaciji zgradi regijska bolni-
šnica, obstoječa pa se ohra-
ni za dejavnost negovalne 
bolnišnice. 

Za Jesenicami stojijo 
kot eno
1. stran
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Kako dragocena je nemotena oskrba s pitno vodo, se za
vemo, ko ni več samoumevna. 
V naseljih Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec se upo
rabniki oskrbujejo s pitno vodo iz zajetja Planina pod Go
lico, ki se nahaja plitvo pod površjem. Vodni vir je nesta
bilen ter mikrobiološko neustrezen, zato je vodo treba 
klorirati, da je dokončno pripravljena za pitje. Pravilnik o 
pitni vodi določa mejno vrednost prostega preostalega 
klora in vsakodnevno spremljanje kaže, da so te vredno
sti ustrezne. 
Ker je vodni vir nestabilen, smo, zlasti v sušnih obdobjih, 
soočeni s pomanjkanjem pitne vode, v času močnih nali
vov pa se pojavi povišana motnost. Zaradi premajhne 
kapacitete vodohranov ukrep izločanja ni možen in je 
posledično treba vodo prekuhavati. Prekuhavanje pitne 
vode v gospodinjstvu je praviloma kratkotrajen, vendar 
pomemben ukrep priprave pitne vode, saj tako odpravi
mo mikrobiološko onesnaženost pitne vode in je voda 
spet primerna za pitje. Prekuhavanje je še posebej po
membno, saj dezinfekcije s klorovim preparatom v času 
povišane motnosti vode ni mogoče opravljati. Dodatno 
varnost za uporabnike prinaša merilnik motnosti, ki bo 
vgrajen letos in bo povezan z avtomatskim izklopom do
ziranja klora. 
Dolgoročna rešitev pa bo seveda priključitev uporabni
kov iz omenjenih naselij na nov vodni vir Izvir pod Golico, 
ki ga vsi težko pričakujemo. Projekt II. faze je v izdelavi, v 
letošnjem letu je v  izdelavi projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, nato bo sledil izved

beni projekt, ki bo omogočal priključitev prebivalcev Pla
nina pod Golico, Prihodi in Žerjavec na nov, stabilen vo
dni vir. Do tedaj jim bo Jeko, javno komunalno podjetje, 
še naprej stalo ob strani z rednim spremljanjem vodnega 
zajetja Planina pod Golico in ustrezno obdelavo vode, da 
bo zdravstveno ustrezna in da bo oskrba s pitno vodo 
čim bolj nemotena.

Zajetje Planina pod Golico in gradnja novega vodovodnega sistema
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Urša Peternel

"Občinsko priznanje spreje-
mamo z velikim navdušen-
jem in neke vrste spoštova-
njem. Kajti ta nagrada je za 
nas dokaz, da delujemo 
dobro in zavzeto na svojem 
področju. Hkrati pa nam bo 
služila tudi kot neki opom-
nik, da moramo vztrajati na 
svoji poti in dokazovati, da 
se z dobro voljo in trdim 
delom zmore doseči veliko," 
pravi Črt Laharnar, predse-
dnik KD Možnar Koroška 
Bela, društva, ki je letošnji 
prejemnik plakete Občine 
Jesenice.

Streljanje z možnarji
Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 2002 in trenutno šteje 
štirideset članov, ljubiteljev 
krajevne zgodovine in običa-
jev. Člani društva s ponosom 
ohranjajo zlasti običaj strelja-
nja z možnarji na Koroški 
Beli, kjer se srečajo vsako leto 
vsaj dvakrat: na tradicional-
nem streljanju ob velikonoč-
nih praznikih in ob prvomaj-
ski budnici. Oba dogodka sta 
od leta 2019 vpisana v regis-
ter nesnovne kulturne dediš-

čine Slovenije. Kar nekaj let 
zaporedoma so člani društva 
sodelovali pri izvedbi oziro-
ma otvoritvi Erazmovih vite-
ških dnevov na Predjamskem 
gradu v Predjami, leta 2004 
pa so s streljanjem na notni 
zapis skladbe 1812 P. I. Čaj-
kovskega sodelovali na slove-

snosti ob tisočletnici Bleda in 
na uradnem odprtju viadukta 
Črni Kal. Leta 2013 so z jese-
niškim gledališčem na kopa-
lišču Ukova uprizorili edins-
tveno predstavo Otok zakla-
dov, leta 2017 pa so ob stolet-
nici letalskega napada na 
Koroško Belo izvedli spomin-
sko streljanje, s katerim so 
uprizorili uničujoči dan pred 
104 leti. 

Stamarski pokal
Poleg streljanja z možnarji 
pa so člani društva leta 2003 
obudili še eno prireditev, 

značilno za Koroško Belo, in 
sicer Stamarski pokal. To 
smučarsko tekmovanje na 
Bevščici so Blani organizira-
li od šestdesetih let prejšnje-
ga stoletja do leta 1995, od 
leta 2003 pa je organizator 
pokala KD Možnar. To je ob 
jubilejnem 30. Stamarskem 

pokalu izdalo tudi bilten o 
zgodovini tega dogodka z 
vsemi osnovnimi informaci-
jami in fotografskim gradi-
vom, povezanim z zgodovi-
no Stamarskega pokala. 

Kuhanje oglja
Leta 2012 so obudili še eno 
staro obrt oziroma običaj, ki 
je tesno povezan z našimi 
kraji in železarsko zgodovi-
no, to je kuhanje oglja. 
Oglarsko kopo so prvič pri-
žgali v Račjem hramu pod 
Koroško Belo, leta 2018 pa 
so kuhanje oglja preselili na 

vrh vasi, v »Zevnke«, kjer se 
jim pridruži še več domači-
nov in tudi mladi obiskoval-
ci iz vrtca in osnovne šole 
Koroška Bela. Leta 2019 so 
člani društva obiskali vse 
jeseniške izobraževalne 
ustanove, jim podarili vrečo 
posebnega oglja iz bezgove-
ga lesa, ki ga lahko uporab-
ljajo pri likovnem ustvarja-
nju, ter podrobno predstavi-
li tako kuhanje oglja kot 
streljanja z možnarji. 

Koširjeva sobota

KD Možnar Koroška Bela pa 
ohranja spomin tudi na 
glasbenike, ki izhajajo iz nji-
hovega območja. Leta 2018 
so tako v spomin na domači-
na Franca Koširja v centru 
vasi postavili spominsko 
ploščo na hiši, kjer je včasih 
živel, in priredili Večer v 
spomin na Franca Koširja. 
Prireditvijo so izvedli tudi 
naslednje leto, tokrat pod 

naslovom Postani Franc 
Košir za en dan, v letu 2020 
pa so v društvu izdelali raz-
glednice na temo Pozdrav s 
Koroške Bele in izvedli 
pohod po Avsenikovih (torej 
Koširjevih) poteh od Koroš-
ke Bele do Begunj.
Člani društva pa niso le čla-
ni tega društva, temveč se 
njihove aktivnosti prepletajo 
s članstvi v več društvih 
hkrati, to povezovanje in 
sodelovanje pa je krajanom 
Koroške Bele v veliko pomoč 
pri številnih dogodkih, ki se 
odvijajo v vasi.
Kot je povedal predsednik 
Črt Laharnar, je lani situaci-
ja z epidemijo okrnila 
dogodke in prireditve, a z 
optimizmom gledajo v letoš-
nje leto. Skušali bodo izpel-
jati čim več tradicionalnih 
dogodkov in prireditev: stre-
ljanje za veliko noč in prvi 
maj, kuhanje oglja, Stamar-
ski pokal, nogometno tekmo 
Rebr – Zagrabn, streljanje 
ob krajevnem prazniku in 
seveda Koširjevo soboto. 
"Vse pa bo odvisno od pote-
ka in situacije, povezane z 
virusom," je še dodal Črt 
Laharnar.

Ljubitelji krajevne zgodovine
Plaketo Občine Jesenice bo prejelo Kulturno društvo Možnar Koroška Bela. Društvo deluje dvajset let, ima štirideset članov in skrbi za zbiranje zgodovinskega 
gradiva, razstave, organizacijo srečanj, predvsem pa je znano po streljanju z možnarji. Obudilo je tudi več prireditev, značilnih za Koroško Belo, kot so 
Stamarski pokal, kuhanje oglja, nogometni turnir Rebr – Zagrabn, v spomin na Franca Koširja pa tudi prireditev Franc Košir in glasbeniki Koroške Bele.

Črt Laharnar, predsednik KD Možnar Koroška Bela

Urša Peternel

"Veseli in ponosni smo, da 
je naše delo prepoznano. To 
je za nas priznanje, da dela-
mo dobro, da smo na pravi 
poti, obenem pa spodbuda, 
da bomo še boljši," je pove-
dala Aleksandra Valančič, 
ravnateljica Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja Jesenice. 
Šola bo ob občinskem praz-
niku prejela plaketo Občine 
Jesenice.
Začetki šole segajo v šolsko 
leto 1958/59, ko je v OŠ 
Koroška Bela začel delovati 
oddelek z otroki s posebni-
mi potrebami. Že naslednje 
leto je oddelek prerasel v 
samostojno ustanovo – 
osnovno šolo s prilagojenim 
programom, ki je bila dob-
rih pet let brez prostorov in 
je svoj program izvajala po 
različnih lokacijah v občini. 
Prve lastne prostore jim je 
uspelo pridobiti v šolskem 
letu 1966/67 v obnovljeni 
stavbi nekdanjega vrtca ob 
Delavskem domu pri Jele-
nu. Nove prostore so dobili 
šele leta 1990 v nekdanjem 
dijaškem domu Železarske-

ga izobraževalnega centra, 
kjer so še danes. 

Strokovna znanja in 
izkušnje
Šola izvaja vzgojno-izobra-
ževalne programe za otroke 
s posebnimi potrebami: pri-
lagojeni izobraževalni pro-
gram z nižjim izobrazbenim 
standardom in posebni pro-
gram vzgoje in izobraževan-

ja, v okviru mobilne special-
nopedagoške službe pa tudi 
dodatno strokovno pomoč 
za učence večine osnovnih 
šol in vrtcev Zgornje Gorenj-
ske. Gre za dodatno strokov-
no pomoč otrokom, ki pri 
rednem delu potrebujejo 
dodatno spodbudo in pomoč 
pri doseganju ciljev. 
"Strokovni delavci OŠ Pol-
deta Stražišarja na čelu z 

ravnateljico Aleksandro 
Valančič se odlikujejo s 
strokovnim delom, vztraj-
nim in nenehnim razisko-
vanjem, razvijanjem ter 

uvajanjem sodobnih in ino-
vativnih pristopov v vzgoji, 
izobraževanju ter usposab-
ljanju otrok s posebnimi 
potrebami. Pridobljena 
znanja, izkušnje in ugotovi-
tve prenašajo na širšo stro-
kovno javnost," so zapisali v 
obrazložitvi. 

Računanje je igra, Center 
za podporo inkluziji
Šola izvaja številne projekte, 
med njimi velja posebej 
poudariti dva. 
Prvi je šolsko in državno 
tekmovanje Računanje je 
igra za učence prilagojenega 
programa z nižjim izobraz-
benim standardom, ki ga 
šola pripravlja in izvaja že 
22 let. Šolskih tekmovanj se 
vsako leto udeleži več kot 

650 učencev, državnega tek-
movanja, ki je organizirano 
na Jesenicah, pa od 200 do 
250 učencev s posebnimi 
potrebami iz cele Slovenije. 

Šola je skupaj z dvema kon-
zorcijskima partnerjema 
pridobila tudi državni nacio-
nalni projekt, v sklopu kate-
rega so zasnovali pilotni 
Strokovni center za podporo 
inkluziji. 
Njihovo delo je usmerjeno v 
celovito podporo otrokom, 
staršem, družinam in stro-
kovnim delavcem vrtcev in 
šol na področju prepoznava-
nja, čim zgodnejše diagnos-
tike in nadaljnjih oblik 
pomoči otrokom s posebni-
mi potrebami. 
Otroka želijo spremljati na 
ravni celotne vertikale vzgo-
je in izobraževanja, torej 
tudi v času šolanja v osnovni 
in srednji šoli, kasneje pa 
tudi pri iskanju primerne 
zaposlitve. 

"Ponosni smo na to, da 
zaposlujemo ustrezen 
kader. Delamo multidisci-
plinarno – poleg specialnih 
in rehabilitacijskih pedago-
gov na šoli delajo tudi nevro-
fizioterapevt, delovna tera-
pevtka, psihologinja, peda-
gogi, socialni pedagogi, 
logopedinja," poudarja rav-
nateljica in dodaja, da so vsi 
zaposleni v službi otrok s 
posebnimi potrebami in 
delajo v njihovo največjo 
korist. 
Ravnateljica je posebej 
ponosna na sodelovanje 
med zaposlenimi, sodelova-
nje z družinami otrok ter 
redno in nenehno intenziv-
no izobraževanje zaposle-
nih, kar je pogoj za strokov-
no delo.
Med bodočimi načrti je rav-
nateljica omenila obnovo in 
nadzidavo šolske telovadni-
ce, ki naj bi potekala v letih 
2022 in 2023; ta čas so v 
postopku pridobivanja grad-
bene dokumentacije. "Na ta 
način bomo pridobili dodat-
ne prostore za učence pose-
bnega programa," je še pove-
dala Aleksandra Valančič.

Šola kot vsaka druga
Plaketo Občine Jesenice bo prejela Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice za dosežene uspehe na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi 
potrebami. Strokovne delavce odlikujejo strokovnost, vztrajno in nenehno raziskovanje, razvijanje in uvajanje inovativnih pristopov v vzgoji, izobraževanju 
in usposabljanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Aleksandra Valančič, ravnateljice Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

Na šoli imajo v tem šolskem letu 52 učencev v 
devetih oddelkih in 53 zaposlenih.

Člani društva pa niso le člani tega društva, 
temveč se njihove aktivnosti prepletajo s članstvi 
v več društvih hkrati, to povezovanje in 
sodelovanje pa je krajanom Koroške Bele v 
veliko pomoč pri številnih dogodkih v vasi.
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Janko Rabič

"Zanimanje za fotografijo 
sem pokazal pri petih letih, 
ko sem si izposodil mamin 
fotoaparat in slikal brata 
sredi kuhinje," o svojih fo-
tografskih začetkih pripove-
duje Bogdan Bricelj, preje-
mnik plakete Občine Jese-
nice za leto 2021. "Osnov 
tehnike in kompozicije me 
je pri krožku naučil Izidor 
Trojar. Takrat sem slikal v 
glavnem pokrajino, cvetje 
in živali. Pri 15 letih so mi 
sprejeli prvi diapozitiv na 
državni razstavi v Novi Go-
rici, kar je bila zame velika 
čast."

Pravo ustvarjalno obdobje je 
sledilo precej pozneje? 
Leta 2005 z včlanitvijo v Fo-
tografsko društvo Jesenice 
sem spoznal še druge pogle-
de na svoje fotografije, izku-
šeni kolegi so mi pomagali 
izboljšati obstoječe fotogra-
fije. Za pomoč sem bil pose-

bej hvaležen mentorju Jani-
ju Novaku.

Pridobili ste več uglednih 
fotografskih nazivov. Prvi 
platinasti odličnik FIAP na 
Zgornjem Gorenjskem in 
edini velemojster PSA v Slo-
veniji?
Po včlanitvi v društvo sem 
začel pošiljati fotografije 
tudi na mednarodne razsta-

ve. To je nekakšna referen-
ca, kako dobre so tvoje foto-
grafije. Težko je ustreči oku-
su žirij iz različnih držav. Za 
naziv velemojster PSA je 
potrebnih najmanj tri tisoč 
sprejetih fotografij. Nazivi 
so veliko priznanje za foto-
grafa.

Doslej 246 nagrad in pri-
znanj, 34 samostojnih raz-
stav – zavidanja vredna 
bera?
Sprejetim fotografijam sle-
dijo tudi nagrade, pridobiš 
občutek, kakšne fotografije 
imajo žirije najrajši. V spo-
minu mi je najbolj ostala 
prva digitalna pregledna 
razstava leta 2006 v Škofji 
Loki, kjer sem za fotografijo 
Lačni smo dobil zlato meda-
ljo. Od samostojnih pa naj-
bolj razstava podvodnih fo-
tografij meduz. Te so bile 
objavljene tudi v več mojih 
člankih v različnih revijah – 
Proteus, Potapljač, Digitalna 
kamera in PSA Journal.

Kako bi sami ocenili osem-
letno delo v vlogi predsedni-
ka Fotografskega društva 
Jesenice?
Dosegli smo velik napre-
dek. V strokovno usposa-
bljanje članov smo uvedli 
fotografske izlete, predava-
nja, strokovne seje. Razširi-
li smo število razstavišč za 
samostojne razstave, nada-
ljevali organizacijo držav-
nih razstav, začeli izdajati 
koledar Dobro jutro, Slove-
nija. Nekaj članov je prido-
bilo višje fotografske nazi-
ve, društvo se je uvrščalo na 
druga in prva mesta med 
slovenskimi fotografskimi 
društvi. Izdali smo zbornik 
o zgodovini društva, najve-
čji dosežek je bila podelitev 
najvišjega državnega odli-
kovanja za področje ljubi-
teljske kulture zlati znak 
JSKD.

Je to vplivalo na širši raz-
mah fotografske dejavnosti 
na Jesenicah?

Takrat je na mesto vodje ob-
močne izpostave JSKD Jese-
nice prišla Petra Ravnihar. 
Vedno je prisluhnila našim 
idejam in pomagala pri reali-
zaciji. Veliko smo jih realizira-
li skupaj, kar je dvignilo nivo 
ljubiteljske kulture na Jeseni-
cah in okolici. Petri sem za 
vso pomoč res hvaležen.

Obstaja formula za dobro 
fotografijo? 
Pri fotografiji me zanima več 
različnih področij. Še vedno 
so mi blizu pokrajinske foto-
grafije, narava z živalmi in 
rastlinami. Rad imam makro 
fotografijo, žuželke in pajke. 
Pred leti sem se začel ukvar-
jati s podvodno fotografijo, 
zanimiva je športna fotografi-
ja, sedaj sta mi priljubljen 
motiv tudi vnučka in vnuček. 
Z ženo Danilo hodiva na 
sprehode, izlete in krajše po-
čitnice. Skupaj fotografirava, 
iščeva motive, čakava pravo 
svetlobo, se vračava na isti 
kraj za boljše posnetke.

Je za dober posnetek potre-
ben dober fotoaparat?
Fotoaparat seveda mora biti 
dober, ne nujno tudi drag. 
Ves čas fotografiram s kom-
paktnimi fotoaparati, ki so 
za moje želje in potrebe pre-
cej bolj prilagodljivi. Trenu-
tno največ fotografiram z 
Nikonovim kompaktom 
Coolpix P950. Za športno in 
makro fotografijo je še ve-
dno najbolj uporaben stari 
Panasonicov FZ-50. Za pod-
vodno fotografijo imam Pa-
nasonicov model TZ-35 v 
podvodnem ohišju.

Za ves ustvarjalni opus letos 
v roke plaketa Občine Jese-
nice? 
Zagotovo sem jo vesel, pred-
vsem se mi zdi to nagrada 
za uspešno organizacijsko 
in strokovno delo pri vode-
nju društva in tudi za oseb-
ne uspehe na področju, ki 
ga obvladam in ga imam 
rad. Hvaležen sem tistim, ki 
so to delo opazili.

Vedno v iskanju dobre fotografije
Bogdan Bricelj bo prejel plaketo Občine Jesenice za dolgoletno kakovostno delo na fotografskem področju. Član Fotografskega društva Jesenice je od leta 
2005, dva mandata je društvo tudi vodil, za svoje delo pa je prejel več nazivov, kot so kandidat za mojstra fotografije Fotografske zveze Slovenije, 
platinasti odličnik Mednarodne zveze za fotografsko umetnost FIAP in kot prvi v Sloveniji tudi naziv veliki mojster ameriškega fotografskega združenja. 

Bogdan Bricelj

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Preverite današnjo ponudbo na www.hyundai-TOP20.si

Urša Peternel

Plaketo župana Občine Jese-
nice bodo ob občinskem 
prazniku prejeli jeseniški 
prostovoljci v času epidemi-
je covida-19. 
"Koronakriza je zarezala v 
običajno življenje posame-
znikov in skupnosti. Navade 
smo morali spremeniti in se 
prilagoditi novim razme-
ram. Marsikdo se v novih 
okoliščinah ni znašel. Poja-
vile so se stiske, na katere so 
se odzvali tudi številni pro-
stovoljci. S tem so v zahtev-
nih razmerah krepili med-

sebojne vezi, utrjevali zau-
panje v ljudi in v skupnost," 
so zapisali v obrazložitvi.
V kolektivni spomin se je 
zapisal zlasti izjemen odziv 
prostovoljcev, tudi članov 
različnih društev, ki so ob 
podpori Ljudske univerze 
Jesenice, občinskega štaba 
Civilne zaščite in drugih or-
ganizacij v zaostrenih raz-
merah gradili solidarno sku-
pnost. Eden najodmevnej-
ših prostovoljskih projektov 
je šivanje zaščitnih mask, ki 
so jih iz rok jeseniških pro-
stovoljcev prejeli vsi starejši 
občani Jesenic. Prostovoljci 

so v kriznih razmerah poka-
zali, kako stopiti skupaj in 
ponovno se je potrdilo, da 
smo skupaj močnejši, piše v 
obrazložitvi.
"Spoznanje o veliki naklo-
njenosti naših ljudi za pro-
stovoljno delo, ki omogoča 
gradnjo povezane skupno-
sti, nam daje veliko razlogov 
za ponos, hkrati upam in 
želim, da bodo prostovoljci 
vsem v lokalni skupnosti 
predstavljali zgled in nav-
dih," je svojo odločitev za 
podelitev plakete župana 
vsem prostovoljcem še poja-
snil župan Blaž Račič. 

Plaketa župana
Za izjemen prispevek pri gradnji solidarne in povezane lokalne skupnosti 
plaketo župana Občine Jesenice prejmejo jeseniški prostovoljci v času 
epidemije covida-19.

Urša Peternel

Občina Jesenice vsako leto 
ob občinskem prazniku sku-
paj z Gornjesavskim muze-
jem Jesenice, Mladinskim 
centrom Jesenice in Gledali-
ščem Toneta Čufarja Jeseni-
ce pripravi kviz o poznava-
nju mesta Jesenice za jese-
niške osnovne in srednje 
šole. Letos je izvedba kviza 
prilagojena razmeram, zato 
ta ne bo namenjen le osnov-
nošolcem in dijakom, tem-

več širši zainteresirani jav-
nosti, dosegljiv pa bo na 
spletu. 
Tema kviza je tokrat ma-
vričnost kulture in kulinari-
ke Jesenic, vsi, ki bi se radi 
preizkusili v znanju o jese-
niški kulinariki, pa kviz 
med 15. in 20. marcem naj-
dejo na spletni strani Obči-
ne Jesenice, na povezavi 
www.jesenice.si/kviz. 
Občina Jesenice bo med so-
delujočimi, ki bodo pravilno 
odgovorili na vsa vprašanja 

in podali soglasje ter podat-
ke za sodelovanje v žreba-
nju, izžrebala tudi preje-
mnike več kot petdesetih 
nagrad, med katerimi sta 
tudi kuharska delavnica s 
kuharsko mojstrico Almo 
Rekić na Ljudski univerzi 
Jesenice za pet oseb in letna 
uporabnina za kolesarski 
sistem JeseNICE bikes. 
Organizatorja letošnjega 
kviza sta Občina Jesenice 
in Gornjesavski muzej Je-
senice.

Kviz o kulinariki Jesenic
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Urša Peternel

Občina Jesenice bo na parki-
rišču pri pokopališču na 
Blejski Dobravi vzpostavila 
nov sistem parkiranja. 
Novost bo ta, da bo na delu 
parkirišča za parkiranje tre-
ba plačati, kar bo namenje-
no zlasti obiskovalcem sose-
ske Vintgar, medtem ko 
bodo obiskovalci pokopališ-
ča še naprej lahko – vsaj pol-
drugo uro – parkirali brez-
plačno.
Na parkirišču je na voljo 205 
parkirnih mest za osebna 
vozila, uporabljajo pa ga 
zaposleni v pogrebni službi, 
cvetličarni in gostinskem 
lokalu, obiskovalci pokopali-
šča, svojci umrlih in obisko-
valci pogrebnih slovesnosti 
v času uporabe poslovilnih 
vežic in pogreba. V zadnjih 
letih pa parkirišče čedalje 
več uporabljajo tudi spreha-

jalci turisti, ki obiskujejo 
sotesko Vintgar. Tako se je 
začelo dogajati, da so obis-

kovalci pokopališča v času 
pogrebnih slovesnosti težje 
našli prosto parkirno mesto. 

Na Občini Jesenice so zato 
lani dali izdelati elaborat o 
možnostih ureditve parkira-

nja, na osnovi katerega bodo 
letos vzpostavili nov parkirni 
sistem, s čimer so se na eni 
od lanskih sej strinjali tudi 
jeseniški občinski svetniki.

Več con na parkirišču
Parkirišče bodo razdelili na 
cone, v coni 1 bo na voljo 
devet parkirnih mest, ki 
bodo namenjena zaposle-
nim v pogrebni službi, cvet-
ličarni in gostinskem loka-
lu. Parkiranje zanje bo brez-
plačno in časovno neomeje-
no, morali pa bodo imeti 
dovolilnico za zaposlene, ki 
jim jo bo podelil upravljavec 
parkirišča.
V coni 2 bo 24 parkirnih 
mest in bo namenjena svoj-
cem umrlih, za katere bo v 
času poslovilnih slovesnosti 
omogočeno brezplačno par-
kiranje. Dovolilnice za to 
bodo svojci dobili od uprav-
ljavca parkirišča.
Cona 3 pa bo namenjena 
ostalim obiskovalcem in bo 
imela 172 parkirnih mest. 
Ta cona bo omogočala brez-
plačno parkiranje do ene 
ure in pol, kar zadošča za 
obisk pokopališča, predsta-
vlja pa manj časa, kot ga 
večina turistov porabi za 
obisk Vintgarja. Po preteku 
ene ure in pol pa do 20. ure 
(tega dne) je predvideno 
plačilo parkirnine v višini 
pet evrov, kar je enako kot 
na parkirišču v Podhomu 
na drugi strani soteske Vin-
tgar. Znotraj te plačljive 

cone so štiri parkirna mesta 
rezervirana za vozila invali-
dov, katerih uporaba bo 
ostala brezplačna.
Potem bo urejena še cona 
3a, ki bo namenjena parki-
ranju do treh avtobusov, 
parkirnina bo znašala 20 
evrov za avtobuse, ki bi tam 
parkirali do štiri ure, za več 
kot štiri ure (pa do 20. ure )
pa je predvidena cena 30 
evrov. Parkiranje avtobusov 
po 20. uri ne bo dovoljeno.
V coni 3b, ki se nahaja na 
severovzhodnem delu parki-
rišča, pa bodo vzpostavili tri 
parkirna mesta za avtodome 
in uvedli plačilo deset evrov 
za avtodome, ki bi tam par-
kirali do štiri ure, za čas od 
štiri ure do 20. ure zvečer pa 
je predvidena cena petnajst 
evrov. Po 20. uri tudi parki-
ranje avtodomov ne bo 
dovoljeno.

Dva parkirna avtomata
Po načrtih naj bi bilo časov-
no obdobje, v katerem se 
plačuje parkirnina, od vklju-
čno 1. aprila do vključno 30. 
septembra, kar je približno 
enako času obratovanja 
soteske Vintgar. Čas, v kate-
rem se plačuje parkirnina, 
pa je vse dni v tednu od 8. 
do 20. ure.
Parkirnino bodo obiskoval-
ci plačevali na dveh parkir-
nih avtomatih, eden bo 
postavljen ob glavnem vho-
du na pokopališče, drugi pa 
v bližini avtobusne postaje. 

Postavili bodo dva 
parkirna avtomata
Na parkirišču pri pokopališču na Blejski Dobravi bodo vzpostavili nov sistem parkiranja. Obiskovalci 
pokopališča bodo uro in pol lahko parkirali brezplačno, za daljše parkiranje pa bo treba plačati pet 
evrov. Zaposleni bodo lahko parkirali z dovolilnico.

Parkirišče pri pokopališču na Blejski Dobravi

Urša Peternel

Potem ko se je lani začela 
nadgradnja železniške pro-
ge na odseku od Lesc proti 
Kranju, zdaj vse kaže, da 
bodo še letos začeli obnav-
ljati tudi odsek od Lesc 
proti Jesenicam. Država je 
namreč naknadno dobila 
denar tudi za ta odsek. Jav-

no naročilo je že objavlje-
no, se pa mudi, kajti glav-
nino del bo treba izvesti v 
času trenutne popolne 
zapore železniške proge, ki 
naj bi trajala do 10. julija 
letos.
V sklopu del naj bi obnovi-
li železniško progo na 
12-kilometrskem odseku 
Lesce Bled–Jesenice ter 

tudi železniški postaji 
Žirovnica in Slovenski 
Javornik. Obnovili naj bi še 
železniški predor Žirovni-
ca, v dolžini šest kilomet-
rov pa zgradili protihrupne 
ograje. Na ta način naj bi 
povečali varnost železniš-
kega prometa ter zmoglji-
vost proge in skrajšali čas 
potovanja. Ocenjena vred-

nost del je 61 milijonov 
evrov.
Rok za oddajo ponudb je 22. 
marec, končni rok za izved-
bo del pa 16 mesecev. A 
Direkcija za infrastrukturo 
bo k izvedbi pristopila le, če 
bo javno naročilo oddano 
pravočasno in bo izvedba 
glavnine del možna v času 
popolne zapore proge.

Obeta se posodobitev proge 
od Lesc do Jesenic
Ker je državi uspelo pridobiti dodaten denar, se še letos obeta tudi nadgradnja železniške proge na 
odseku od Lesc do Jesenic. Obnovili bodo tudi železniško postajo Slovenski Javornik.

Ja, na Jesenicah je to realnost, 
včeraj, danes, jutri.
Ob gradnji tako prve cevi pre-
dora Karavanke kot avtoceste 
so nam uničili lokalne ceste, ki 
sedaj preživljajo drugi napad 
enormnega prometa. Kljub 
obljubam se stanje takrat s 
strani izvajalcev (države?) ni 
saniralo. Gradbišča v veliki 
meri pomenijo življenje, nap-
redek, včasih pač grobišča v 
obliki slabih posledic. Le nekaj 
časa obnovljena Prešernova že 
kaže razpoke in ob zaključku 
vseh gradbenih del bomo imeli 
še eno zelo slabo lokalno cesto 
več. Železniški nadvoz na 
Spodnjem Plavžu je udarna 
jama pri jami. Ob vsem tran-
sportnem prometu, javnem 
prevozu, osebnih avtomobilih 
ga čakajo še slabši časi! Kdaj 
in kdo bo to saniral? 
Bolnica? Ja, seveda sem pod-
pisala peticijo. Pa kaj mi to 
pomaga, ko se mi je dvignil 
pritisk ob sestavi komisije?! 
Kot bi volka dal čuvat ovce. Z 
eno r… pač ne moreš sedeti na 
dveh stolih. In vodja skupine 
g. Rebolj – večkrat sem ga 
videla na televiziji ob sestan-
kovanju njegove stranke kot 
na Jesenicah!? Včasih sem se 
vprašala, ali je v tem mandatu 
podžupan ali ni več? Skupina 
je nekompetentna – moje pre-

Prejeli smo

Psi lajajo, 
karavana gre 
dalje?

pričanje; in tak bo tudi rezul-
tat, žal. Če bo drugače, se bom 
posula s pepelom. 
Zakaj bolnica in ne npr. odla-
gališče smeti? Vsi bi imeli bol-
nico, smeti pač ne. Naj jih 
imajo Jeseničani. Napake iz 
preteklosti so nas doletele kot 
bumerang. V preteklosti se je 
razmišljalo le o denarju, samo 
da je denar, smeti se ne vidijo, 
česar ne vidiš, ne boli. Ko so 
zadeve šle čez rob in je smrad 
z Male Mežakle udaril tudi v 
dolino, so se na Občini najprej 
delali nevedne, nas ignorirali, 
krajane po dodelitvi koncesije 
Ekogorju usmerjali na ta nas-
lov, nima smisla, da še karkoli 
naštevam.
Obenem nam tako znanci, 
sorodniki … ne verjamejo, da 
ne prejemamo nobenih odško-
dnin, prav tako plačujemo 
komunalne prispevke v enaki 
višini kot ostali občani. Če 
odgovorni na občini in komu-
nali to berejo, prosim, da to 
potrdijo. Namreč, ko se je 
govorilo o odškodninah, je bilo 
to zaradi pogodb med Občino 
in Ekogorjem, kar so nekateri 
"prevedli" v odškodnine, ki jih 
prejemamo krajani na Spod-
njem Plavžu.
Še "moj monitoring" smradu 
z Male Mežakle za leto 2020: 
smrad sem zapisala stodva-
krat (102-krat), včasih smrdi 
zjutraj, včasih opoldan in kdaj 
ob večerih ob različnih vre-
menskih razmerah. V letu 
2021 v januarju pa osemkrat. 
Zapis je realen.

Nevenka Rajhman, 
Spodnji Plavž

Urša Peternel

Občina Jesenice že vrsto let 
spodbuja razvoj malega 
gospodarstva z nepovratni-
mi sredstvi. Tako bo tudi 
letos, javni razpis o dodelje-
vanju državnih pomoči de 
minimis za pospeševanje 
malega gospodarstva v obči-
ni Jesenice v letu 2021 je že 

objavljen, nanj pa se zainte-
resirani lahko prijavijo vse 
do 5. julija letos. 
V torek, 23. marca, ob 9.30 
pripravljajo tudi predstavi-
tev razpisa, ki bo potekala 
na spletu, nanjo pa se je 
treba prijaviti (več informa-
cij je na voljo na spletni 
strani Občine Jesenice). 
Letos je na voljo 95 tisoč 

evrov, od tega 65 tisoč za 
spodbujanje začetnih inve-
sticij in investicij v razširja-
nje dejavnosti in razvoj, 
dvajset tisoč evrov za spod-
bujanje odpiranja novih 
delovnih mest in samoza-
poslovanja ter deset tisoč 
evrov za spodbujanje uspo-
sabljanja in promocijskih 
aktivnosti.

Lani je nepovratna sredstva 
na razpisu prejelo 18 upravi-
čencev, zneski pa so se giba-
li od dobrih tisoč evrov pa do 
nekaj več kot deset tisoč 
evrov. Od leta 2007, ko 
Občina Jesenice namenja 
nepovratna sredstva za raz-
voj malega gospodarstva, so 
upravičencem razdelili že 
več kot 877 tisoč evrov.

Objavljen razpis za razvoj 
malega gospodarstva
Občina Jesenice za razvoj malega gospodarstva namenja 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
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Janko Rabič

Zaradi znane situacije je le-
tošnja tekmovalna sezona v 
kegljanju na ledu drugačna 
kot prejšnja leta. Zveza za 
kegljanje na ledu Slovenije, 
ki ima sedež na Jesenicah, 
je po sprostitvi ukrepov v fe-
bruarju vsa državna prven-
stva izvedla na ledeni plo-
skvi v Dvorani Podmežakla. 
Nastopili so tekmovalci pe-
tih klubov iz Rateč, Jesenic, 
Bleda, Jezerskega in Mari-
bora. Največ kolajn so osvo-
jili tekmovalci rateškega klu-
ba, dobrih uvrstitev so raz-
veselili tudi tekmovalci jese-
niškega kluba, ki so bili v 
preteklih letih med najbolj-
šimi v Sloveniji. Na moštve-
nem prvenstvu je jeseniška 
ekipa zasedla četrto mesto. 
V metu na daljavo sta bila 

najboljša Joža Kralj na četr-
tem in Zoran Kramar na 
sedmem mestu. Ekipno je 
druga ekipa Jesenic zasedla 
četrto, tretja ekipa Jesenic 
pa šesto mesto. V ciljnem 
tekmovanju sta bila najbolj-
ša Jeseničana Borut Ahlin 
na osmem in Joža Kralj na 
devetem mestu. Ekipno so 
jeseniški tekmovalci na tem 
prvenstvu osvojili četrto me-
sto. Na Jesenicah so tudi za-
dovoljni, da jim je v klub 
uspelo privabiti več mladih 
navdušencev za ta zimski 
šport, ki bodo ob zavzetem 
delu kot nekoč spet lahko 
posegali po najboljših uvr-
stitvah. Na letošnjih prven-
stvih je prvič nastopila mla-
dinska ekipa Jesenic, ki so jo 
sestavljali Maj Novak, Petra 
Novak, Mark Novak in Nik 
Mirtič. 

Prvenstva kegljačev na 
ledu na Jesenicah

Matjaž Klemenc

Od tekme s Salzburgom so 
hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice odigrali pet tekem. 
Pod drobnogled bomo vzeli 
štiri tekme. Zadnjo, rezultat 
vam je verjetno že znan, so 
odigrali včeraj doma s Fas-
so. Domače tekme z Rit-
tnom niso odprli najbolje, 
saj so po slabih šestih minu-
tah že zaostajali z 0 : 2. Pre-
ostanek so odigrali bolje in z 
goli S. Rajsarja (dvakrat), 
Pinellia ter Sodje tekmo do-
bili s 4 : 2. Zanimivo, da so 
vse štiri zadetke dosegli ob 
številčni prednosti. 

Zmago prinesel najmlajši 
na igrišču
Sledila je tekma z Asiagom. 
Če se vrnemo malo nazaj, so 
po porazu v Asiagu s 3 : 0 
dosegli veličasten niz dva-
najstih zaporednih zmag. 
Tudi tokrat se je Asiago po-
kazal kot trd oreh. Podobno 
kot z Rittnom železarji niso 
začeli prav nič spodbudno, 
saj so na prvi odmor odšli z 
zaostankom 0 : 2. Do konca 
druge tretjine so izid le ize-
načili. Do konca rednega 

dela ni bilo več zadetkov, 
zato je sledil podaljšek. V 
njem je zmago Jeseničanom 
in novi dve točki prinesel 
najmlajši na igrišču, 17-letni 
Kanadčan Francesco Pinelli, 

ki je izid izenačil na 2 : 2. 
Prvi gol za Jeseničane je do-
segel Jezovšek. 
Jeseničani so šli polni opti-
mizma na derbi v Ljubljano. 
Njihova igra je bila daleč od 

želene. Posebno bodeta v oči 
prvi in tretji prejeti zadetek, 
ki so ju prejeli ob koncu 
prve oz. druge tretjine. 
Končni rezultat je bil 4 : 2 za 
SŽ Olimpijo. 

"Pokazali smo premalo za 
takega nasprotnika, kot je 
Olimpija. V naši igri ni bilo 
discipline. Znamo več, kot 
smo pokazali danes," je ta-
koj po derbiju povedal napa-
dalec Blaž Tomaževič. 

Zmagovalec znan  
v podaljšku
Da zmorejo več, so pokazali 
že čez dva dni na težkem go-
stovanju pri ekipi Pustertal. 

V zadnjih 20 minut rednega 
dela so šli z zaostankom 0 : 
1. Zadetek za izenačenje je 
dosegel Sodja. Zmagovalec 
je bil še enkrat znan v po-
daljšku. Za veselo pot na 
Gorenjsko je zmago Jeseni-
čanom prinesel Sašo Rajsar. 
"Z igro proti Pustertalu sem 
zelo zadovoljen. Veseli me, 
da so se po slabi igri v Lju-
bljani igralci odlično odzva-
li," je dan po tekmi povedal 

jeseniški trener Mitja Šivic.
Po nekaj dneh so se Jeseni-
čani še enkrat pomerili z 
Olimpijo. Po rednem delu 
sta se ekipi razšli z neodlo-
čenim rezultatom 2 : 2. Oba 
gola v rednem delu je za Je-
seničane dosegel Jezovšek. 
Ta je bil edini strelec kazen-
skih strelov. 
Z zmago so Jeseničani pre-
kinili niz devetih zmag 
Olimpije. 

Najboljši igralec Jesenic v 
derbiju je bil zagotovo vratar 
Žan Us, ki je po tekmi pove-
dal: "Vesel sem, da smo Lju-
bljančanom vrnili za poraz v 
Tivoliju. Danes smo igrali 
bolje, bili smo bolj discipli-
nirani kot v Tivoliju." 
Roko na srce, Olimpija je 
bila boljša, a na koncu šteje-
jo zadetki in teh so varovan-
ci trenerja Mitje Šivica dose-
gli več.

Prekinili niz zmag Olimpije
Z zmago tri proti dve po kazenskih strelih so se jeseniški hokejisti oddolžili Olimpiji za nedavni poraz v Tivoliju.

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so za eno dopoldne drsalke zamenjali za tekaške smuči. 
Nekoliko drugačen trening železarjev je potekal v Planici pod budnim očesom Petre 
Majdič, nekdanje smučarske tekačice, dobitnice olimpijske medalje ter ambasadorke 
projekta Jeklena volja Skupine SIJ. / Foto: Anže Vrabl

Matjaž Klemenc

Koronavirus je v sezoni 
2019/2020 dodobra pose-
gel v slovenski hokej. Če 
gledamo s perspektive eki-
pe Hidria Jesenice, so kon-
čali le Slovenski pokal. V 
mednarodni ligi in držav-
nem prvenstvu so končali 
brez uvrstitve zaradi znanih 
ukrepov. 
V letošnji sezoni, kar se tiče 
tekmovanj, se je za ekipo 
Hidria Jesenice obrnilo za 
180 stopinj, seveda v plus. 
»Imeli smo srečo, privilegij, 
glede na stanje, ki ga je pov-
zročil koronavirus, smo odi-
grali popolnoma celo sezo-
no. Govorim za našo član-
sko ekipo, v kateri so 'pravi 
člani' le štirje. Ostali igrajo 
tudi za mladince ali kadete. 
Ti igralci bodo imeli za sabo 
vsaj petdeset tekem. Seveda 
se je treba dobro organizira-
ti in številnim tekmam pri-
lagoditi treninge,« je za 
uvod povedal Gaber Glavič, 
trener v ekipi Hidria Jeseni-
ce in hkrati vodja celotnega 
pogona. 
Prvo tekmovanje, ki ga je 
ekipa Hidria Jesenice za-
ključila, je bil Slovenski po-
kal. V uvodu so se srečali z 
ekipo Slovenske železnice 
Olimpija. Ljubljančani so 
po pričakovanju dobili tek-

mo. Končni rezultat je bil 8 
: 0. Sprehodimo se skozi dr-
žavno prvenstvo. V njem je 
nastopalo osem ekip. Vsak 
je z vsakim igral dvakrat, 
kar pomeni, da je posame-
zna ekipa odigrala štirinajst 
tekem. Varovanci Gabra 
Glaviča so dosegli tri zmage 
(MK Bled 4 : 3, 4 : 3, True 
Celje 1 : 0), proti ekipi True 
Celje so zmagali s 4 : 3 po 
kazenskih strelih, desetkrat 
so ledeno ploskev zapuščali 
poraženi (Slavija Junior 1 : 
5, 2 : 5, Triglav 0 : 1, 4 : 8, 
Maribor 2 : 4, 3 : 5, SIJ Acro-
ni Jesenice 1 : 4, 2 : 7, Slo-
venske železnice Olimpija 2 
: 5, 0 : 8). Lestvica po re-
dnem delu je bila naslednja: 
1. SŽ Olimpija, 40, 2. SIJ 
Acroni Jesenice, 35, 3. Tri-
glav, 27, 4. Slavija Junior, 
20, 5. Maribor, 18, 6. Hidria 
Jesenice, 11, 7. True Celje, 
10, 8. MK Bled, 7. Kot šesto-
uvrščeni po rednem delu so 
mladi Jeseničani za tekme-
ca v izločilnih bojih dobili 
tretjeuvrščeni kranjski Tri-
glav. V prvi tekmi v Kranju 
so prijetno presenetili z 
zmago z 2 : 1. Preostali dve 
tekmi so dobili izkušenejši 
Kranjčani: na Jesenicah s 6 
: 3 in v odločilni tekmi za 
polfinale v Kranju s 5 : 1. V 
sezoni 2019/2020 je v med-
narodni ligi nastopilo se-

dem ekip. Štiri slovenske 
(Slavija Junior, Triglav, Hi-
dria Jesenice in True Celje), 
dve srbski (Crvena zvezda 
in Vojvodina) in iz Hrvaške 
zagrebška Mladost. 
V letošnji sezoni je korona-
virus preprečil, da bi bila 
liga mednarodna. »Škoda, 
da ni bilo tujih ekip, saj so te 
dodana vrednost in imajo v 
svojih vrstah tudi tujce. Več 
je ekip v ligi, bolj je ta razno-
lika. A žal je covid opravil 
svoje,« je odsotnost tujih 
ekip ocenil Gaber Gavič. 
Tako se je med seboj merilo 
pet Slovenskih ekip: Triglav, 
Slavija Junior, MK Bled, Hi-
dria Jesenice in True Celje. 
Vsaka ekipa je z vsako ekipo 
odigrala štiri tekme, skupno 
šestnajst tekem v rednem 
delu. Hidria Jesenice je za-
beležila šest zmag (Slavija 
Junior 4 : 3, True Celje 6 : 3, 
6 : 1, 6 : 1, MK Bled 8 : 3, 4 : 
2), sedem porazov (Slavija 
Junior 0 : 6, Triglav 1 : 4, 3 : 
4. 2 : 5, True Celje 3 : 4, MK 
Bled 2 : 4, 4 : 5). Po kazen-
skih strelih so s 4 : 3 prema-
gali Triglav, s 4 : 3 pa izgubi-
li s Slavijo Junior. Lestvica 
po rednem delu: 1. Triglav, 
39, 2. MK Bled, 27, 3. Slavija 
Junior, 23, 4. Hidria Jeseni-
ce, 22, 5. True Celje, 9. Za 
četrtega polfinalista je odlo-
čal dvoboj med Hidrio Jese-

nice in True Celje. Prav pro-
ti koncu rednega dela so 
mladi Jeseničani Celjane 
dvakrat premagali s 6 : 1. V 
izločilnih bojih se je razmer-
je moči spremenilo. Celjani 
so se v polfinale uvrstili z 
zmago na Jesenicah s 4 : 1 in 
z zmago doma s 6 : 1. 
»Če se ozrem skozi celotno 
sezono, smo bili na večini 
tekem, ki smo jih izgubili, 
blizu uspeha. V primerjavi 
z ostalimi ekipami, tu bi 
posebej omenil Triglav in 
Celje, so nam manjkali iz-
kušeni kvalitetni člani. Ve-
sel sem bil, da se nam je 
pridružil Nik Pem. Upal 
sem, da bo več prisoten, a 
je zaradi službenih obve-
znosti manj igral. Želeli 
smo priključiti še dva izku-
šena hokejista, Miha Brusa 
in Sabahudina Kovačeviča. 
Žal nam to ni uspelo. Z nji-
ma bi veliko pridobili. Vse-
eno, sezona je bila odlična 
izkušnja za našo ekipo in 
dobra naložba za priho-
dnost. Bilo je več porazov 
kot zmag. Poraze smo po-
drobno analizirali in verja-
mem, da sem se tako jaz 
kot tudi igralci iz njih nekaj 
naučili,« je črto pod sezo-
no, v kateri so v vseh treh 
različnih tekmovanjih odi-
grali 36 tekem, potegnil 
Gaber Glavič.

Nove izkušnje za člansko ekipo 
Po dveh porazih proti ekipi True Celje so hokejisti ekipe Hidria Jesenice zaključili letošnjo sezono.  
V celoti gledano, uspešno.

Do konca rednega dela jeseniške hokejiste 
čakajo še tri tekme. Z Gardeno bodo igrali 13. 
marca, z Linzom 14. marca (obe tekmi doma) 
ter z Vipitenom 18. marca v gosteh.
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Cepljenje proti covidu-19
Največji dosežek sodobne 
medicine in največje upanje 
za prihodnost človeštva je 
razvoj cepiv in cepljenje. 
Zahvaljujoč cepljenju sedaj 
mnogih nalezljivih bolezni, 
zaradi katerih so ljudje 
nekoč hudo zbolevali, posta-
li invalidi ali celo umirali, ne 
srečamo več. (Kraigher, 
Avčin, Ihan, 2011) 
Razvoj cepiv je v sodobni 
medicini ena najpomem-
bnejših dejavnosti. Mnoge 
bolezni so ravno s cepljen-
jem ponekod izkoreninjene, 
v državah tretjega sveta pa 
še vedno prisotne in zahte-
vajo svoj davek. 
Cepiva lahko preprečujejo 
tako bakterijske kot virusne 
bolezni. Nekatera cepiva 
vsebujejo oslabljene sestavi-
ne ali določene delce mikro-
organizma, na katere se člo-
vek odzove z vzpostavitvijo 
imunosti. Pri številnih cepi-
vih se aktivirajo spominske 
celice, temu pravimo tudi 
celični imunski spomin. V 
zgodnjem obdobju življenja 
se imunost ustvarja tudi s 
celicami, ki se v telesu sproti 
obnavljajo, zato je zelo pri-
merno, da cepljenje začne-
mo čim bolj zgodaj.
Pandemija Covida-19 je 
eden največjih zdravstvenih, 
gospodarskih in družbenih 
izzivov v zadnjem stoletju. 
Vse svetovne velesile so vlo-
žile ves svoj trud in znanje v 

razvoj cepiva proti covi-
du-19, ciljano predvsem v 
izbrane tehnologije tako 
vektorskih cepiv kot cepiv 
na osnovi informacijske 
ribonukleinske kisline 
(RNK), ki so se v preteklosti 
že izkazale pri pripravi ino-
vativnih cepiv proti povzro-
čiteljem novih bolezni, kot 
so SARS, EBOLA, rakasta 
obolenja. Hitra raziskovalna 
pot je še hitreje prehajala v 
fazo kliničnih testiranj in v 
industrijsko proizvodnjo. 
Človeštvu se mudi, saj je 
krvni davek covida-19 preve-
lik. Pretežak.
Dne 27. decembra 2020 se 
je po vsej Evropski uniji (EU) 
začelo cepljenje proti covi-
du-19. Cepiva se ob enakih 
pogojih istočasno pošiljajo 
vsem državam EU. Trenutno 
poteka cepljenje najranljivej-
ših skupin prebivalstva, kot 
so starostniki in zdravstveni 
delavci, vendar naj bi bilo 
kmalu na voljo dovolj cepiv 
za celotno prebivalstvo. Izda-
na so bila tri pogojna dovolje-
nja za promet s cepivom, in 
sicer za cepivo družb BioN-
Tech in Pfizer, cepivo druž-
be  Moderna (mRNA cepi-
va)  in cepivo družbe  Astra-
Zeneca (vektorsko cepivo). 
Vrstni red cepljenja v Slove-
niji določa Nacionalna strate-
gija cepljenja proti covidu-19, 
ki jo je v decembru 2020 
sprejela Vlada RS. 

Glede na količino prvih 
odmerkov cepiv so bili k 
cepljenju najprej povabljeni 
oskrbovanci in zaposleni v 
domovih starejših občanov, 
zaposleni v zdravstvu in sta-
rostniki nad 80 let, za njimi 
bodo prišli na vrsto mlajši 
kronični bolniki, nato pa 
zaposleni v nujnih službah 
(npr. delavci, zaposleni v 
vzgoji in izobraževanju, 
transportu, živilski industri-
ji, gasilci, policija, vojska in 

drugi v za delovanje družbe 
pomembnih javnih služ-
bah). Ob povečanju razpolo-
žljivosti cepiv se bo cepljen-
je postopoma razširilo na 
vse prebivalce. 
Tako kot vsa cepiva tudi cepi-
va proti covidu-19 ne nudijo 
popolne zaščite. Ko govori-
mo npr. o 90-odstotni učin-
kovitosti cepiva, to pomeni, 
da bo 90 od 100 ljudi cepivo 
zaščitilo, deset pa jih bo še 
vedno zbolelo. Zaščita po 
cepljenju se vzpostavi od 
sedem oz. štirinajst dni po 

prejetem drugem odmerku 
mRNA cepiva oz. po 21 dneh 
od prejetega odmerka cepiva 
AstraZeneca. V času pred 
popolnim cepljenjem oz. 
ustrezno pretečenim obdob-
jem je seveda možno zboleti, 
saj telo še ni ustvarilo ustrez-
nega imunskega odziva proti 
koronavirusu. 
Stranski učinki po cepljen-
ju, zlasti po drugem odmer-
ku mRNA cepiva, so razme-
roma pogosti, a blagi: lokal-
na oteklina in bolečina na 
mestu vboda, glavobol, utru-
jenost, slabo počutje, blago 
povišana telesna temperatu-
ra, bolečine v mišicah. Poja-
vijo se v dnevu ali dneh in 
minejo enako hitro. Pripo-
ročamo obkladek na mestu 
cepljenja, analgetik, počitek 
in veliko tekočine. Tveganje 
zboleti za covidom-19 in 
posledicami je neprimerjivo 
mnogo višje in slabša izbira 
kot tveganje cepiti se proti 
covidu-19. Kar se dolgoroč-
nih tveganj tiče, pa jih ne 
poznamo, ne za bolezen 
samo in ne za cepljenje. 
Dejstva posledic po prebole-
lem covidu-19 pa so: znatne 
kronične poškodbe srčne 
mišice, pljuč, ožilja, central-
nega živčevja in multiorgan-
ski vnetni sindrom pri otro-
cih. (Ihan, 2021) 
Cepljenje je prostovoljna in 
individualna odločitev. 
Pomembno je, da se pri cep-

ljenju ne odločamo za ali pro-
ti cepljenju, ampak za ali pro-
ti bolezni. Odločitev za cep-
ljenje je povezana z zaupan-
jem v cepljenje. Zaupanje se 
vzpostavi z ustreznim virom 
informacij, na odločitev za pa 
vpliva ne samo osebno prep-
ričanje posameznika, ampak 
tudi socialne mreže, prijatel-
ji, znanci, sodelavci …
Mediji in internet so izred-
no močan faktor, kar še 
posebno dobro izkoriščajo 
skupine za boj proti ceplje-
nju. Posamezniki, ki že na 
splošno niso naklonjeni 
cepljenju, tudi pogosteje 
iščejo informacije na spletu 
(in ne pri zdravstvenih stro-
kovnjakih), pridobijo napač-
ne, proticepilne, neresnične 
in netočne informacije, kar 
njihovo negativno mnenje o 
cepljenju še utrjuje. Najpo-
membnejši za odločitev ZA 
cepljenje sta torej verodos-
tojnost in zaupanje, pri vsa-
ki starosti, ob vsakem času.

Viri: 
Kraigher A., Ihan A., Avčin T. 
(2011) Cepljenje in cepiva.
https://www.nijz.si/sl/cepljen-
je-proti-covid-19-za-splosno-jav-
nost
https://ec.europa.eu/info/
live-work-travel-eu/coronavi-
rus-response/safe-covid-19-vac-
cines-europeans_sl
https://www.nijz.si/sl/cepljen-
je-proti-covid-19-za-strokov-
no-javnost

Tveganje zboleti za 
covidom-19 in 
posledicami je 
neprimerjivo mnogo 
višje in slabša izbira 
kot tveganje cepiti se 
proti covidu-19. 

Janko Rabič

Za člane Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora je 
bilo preteklo enoletno obdo-
bje drugačno, neobičajno, 
na pomnijo ga v dolgoletni 
zgodovini. Epidemija in z 
njo povezani ukrepi proti 
širjenju koronavirusa so 
krojili vse dejavnosti. Kot v 
letnem poročilu navaja 
predsednik orkestra Anton 
Justin, jim je ob sproščanjih 
uspelo izvesti 49 vaj in 15 
nastopov. Pred začetkom 
prvega vala epidemije so 
nastopili na dobrodelnem 
koncertu Vsi za Dovje, ob 
zaključku so zaigrali pred 
Kliniko Golnik. Nastopili so 
na odprtju novega gasilske-
ga poligona na Jesenicah. 
Imeli so še nekaj drugih 
nastopov v manjšem obse-
gu. Med drugim so v Tednu 
kulturne dediščine izvedli 
prireditev s predstavitvijo 
korakanja. 
Vseh obveznosti do obeh 
občin, jeseniške in kranjsko-
gorske, niso mogli realizira-

ti, ker ni bilo praznovanj v 
krajevnih skupnostih, odpo-
vedati so morali promenad-
ne koncerte, tradicionalno 
srečanje orkestrov treh 
dežel, gostovanje orkestra s 
Paga in novoletni koncert. 

Snemanje zgoščenke in 
promocijski koncert
Godbeniki nestrpno čakajo, 
da spet vzamejo v roke 
inštrumente in zaigrajo 
pred publiko ter poskrbijo 
za vedro razpoloženje, kot le 
oni znajo. Sprejeli so nov 
delovni program koncertov 
in drugih nastopov, vendar 
bo celotna izvedba odvisna 
od epidemiološke situacije. 
Prednostna naloga bo že 
lani načrtovano studijsko 
snemanje zgoščenke kon-
certa Ljudska z'godba in 
promocijski koncert z Moni-
ko Bohinec ter drugimi gos-
ti v živo. Sredstva jim je 
namenilo ministrstvo za 
kulturo, imajo pa zagotovi-
lo, da so prenesena v letoš-
nje leto. Kljub razmeram, ki 
godbenikom onemogočajo 

igranje in nastopanje, jim je 
vendarle uspelo poskrbeti za 
prijeten dogodek. 

Podelili naziv častni član 
orkestra
Peter Bohinec z Jesenic je 
postal njihov častni član. Je 
dolgoletni ljubitelj in pod-
pornik orkestra. Prijateljstvo 
se je stkalo prek sestre 
Monike Bohinec, mezzoso-
pranistke v Dunajski držav-
ni operi, ki že od začetka 
operne kariere sodeluje z 
godbeniki. Peter je službo-
val na več državnih ministr-
stvih, v prejšnjem mandatu 
vlade je bil vodja kabineta 
ministra za kulturo Zorana 
Pozniča. Kot so zapisali v 
obrazložitvi za podelitev pri-
znanja za častnega člana, se 
zaveda velikega pomena 
ohranjanja tradicije godbe-
ništva, zavzema se za razvoj 
orkestra. Kvaliteto skuša 
nadgrajevati kot pomoč pri 
vrhunskih projektih, med 
katere zagotovo sodi avtor-
ski projekt orkestra Ljudska 
z'godba. 

Godbeniki bi radi 
igrali, nastopali ...
Peter Bohinec je postal častni član Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora.

Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je naziv 
častnega člana podelil 
dolgoletnemu podporniku 
Petru Bohincu. 
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Urša Peternel

V Gornjesavski dolini je bil 
3. julija 1951 ustanovljen 
Tehniški muzej Jesenice. Bil 
je predhodnik Muzeja Jese-
nice (ta od leta 2000 nosi 
ime Gornjesavski muzej 
Jesenice), ki je leta 1991 
združil Tehniški muzej 
Železarne Jesenice in 
muzejsko-galerijske dejav-
nosti v občini Jesenice. Ob 
sedemdesetletnici so v 
muzeju pripravili sedem pri-
spevkov oziroma kratkih fil-
mov, v katerih bodo predsta-
vili vsa področja delovanja. 
"Na področju železarstva 
izpostavljamo inovacije in 
zlato medaljo za feroman-
gan, pomen Stare Save z 

rudišči ter zbirko fosilov 
zahodnih Karavank. Ob pla-
ninstvu poudarjamo pomen 
alpinizma z najobsežnejšo 
zbirko o alpinističnih odpra-
vah ter gradivo, povezano z 
Jakobom Aljažem. Na pod-
ročju etnologije osvetljuje-
mo pomen delavske kulture, 
delo prve slovenske diplomi-
rane skrbstvene sestre Ange-
le Boškin in pomen bogate 
etnološke dediščine Rateč. 
Zadnji prispevek pa namen-
jamo neprecenljivi zbirki 
umetniških del Nicole Gras-
sija," je povedala v. d. direk-
torice Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič.
Prispevki so na ogled na 
spletni strani muzeja.

Sedem desetletij 
muzeja na Jesenicah

V prvem filmčku kustodinja za planinstvo Saša Mesec 
predstavlja predmete alpinističnih odprav, ki so na ogled v 
zbirki Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. 
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Urša Peternel

V letu 2020 so na Upravni 
enoti Jesenice v reševanje 
prejeli 12.470 upravnih za-
dev, kar je 4,6 odstotka 
manj kot v letu 2019. Triin-
trideset zaposlenih je rešilo 
12.110 upravnih zadev, kar 
je 7,5 odstotka manj kot v 
letu 2019. 
"Razlog za to so številne od-
sotnosti zaposlenih v lan-
skem letu, do večine je pri-

šlo zaradi sprejetja ukrepov 
v zvezi s preprečevanjem 
bolezni covid-19: na čakanje 
na delo je bila v mesecu 
aprilu in do polovice meseca 
maja napotena večina usluž-
bencev, v novembru in de-

cembru je bilo pet uslužben-
cev občasno odsotnih zaradi 
varstva otrok, nekaj usluž-
bencev je tudi zbolelo za bo-
leznijo covid-19 ali pa so bili 
v karanteni zaradi stika z 
okuženo osebo. Odsotnosti, 
povezanih s temi ukrepi, je 
bilo v celem letu za 535 dni. 
Tako število pomeni, kot bi 
bila dva uslužbenca nepre-
stano odsotna," je povedala 
načelnica Upravne enote Je-
senice Alenka Burnik.

Zaradi preprečevanja širje-
nja epidemije so že v pomla-
danskem delu spremenili 
način dela. "Za katerikoli 
opravek na upravni enoti se 
je treba predhodno naročiti, 
bodisi po telefonu, po elek-

tronski pošti ali po klasični 
pošti (zadnje možnosti se 
občani praviloma ne poslu-
žujejo). Izkazalo se je, da je 
tak način dela ustrezen, saj s 
tem preprečimo stik strank 
z drugimi, zaposleni pa lah-
ko poskrbijo za to, da so pro-
stori ustrezno prezračeni, 
delovne površine očiščene z 
dezinfekcijskimi sredstvi. 
Ocenjujem, da bo tak način 
dela ostal še precej časa," je 
pojasnila načelnica.

Lani petindvajset pritožb
V celem letu 2020 so prejeli 
25 pritožb, kar je dve manj 
kot v letu 2019. V kar dva-
najstih primerih o pritožbah 
še ni odločeno. 
Obravnavali so tudi 37.108 
drugih upravnih in prekr-
škovnih nalog, kar je 4,8 od-
stotka več kot v letu 2019.
V letu 2020 so za plače po-
rabili 955.990 evrov, za ma-
terialne stroške pa 152.085 
evrov.  
Lani so izplačali 21.000 
evrov denarne odškodnine 
za škodo, povzročeno zaradi 
izbrisa iz registra stalnega 
prebivalstva. "Od leta 2014 
naprej smo sicer tako odško-
dnino priznali 462 osebam 
oziroma izdali toliko odločb. 

Le pet upravnih enot je izda-
lo več takih odločb oziroma 
priznalo odškodnino več 
osebam. Zadnji obroki de-
narnih odškodnin bodo iz-
plačani v letu 2022, skupno 
pa bomo od leta 2014 naprej 
izplačali nekaj več kot 
1.377.000 evrov," je navedla 
načelnica.
V letu 2020 so izdali 3518 
osebnih izkaznic, 1257 po-
tnih listov, 959 vozniških 
dovoljenj, veljavnost dovo-
ljenja so podaljšali 1104 voz-
nikom, izdali so 19 parkir-
nih kart za invalide. 
Na novo se je priglasilo k 
opravljanju vozniškega izpi-
ta 411 oseb, 81 kandidatom 
za voznika so dovolili vožnjo 
s spremljevalci že pred opra-
vljanjem vozniškega izpita.   
V register voznikov so vpisa-
li 450 ukrepov sankcije pre-
povedi vožnje, prenehanja 
vozniškega dovoljenja oziro-
ma varnostnega ukrepa v 
vozniško dovoljenje na pod-
lagi sodb sodišča za prekr-
ške. 
So pa lani na Upravni enoti 
Jesenice zaradi epidemije 
prejeli bistveno manj vlog 
za izdajo dovoljenja za prire-
ditve, prejeli so jih 67 (leto 
prej 159). Prejeli so tudi 
manj vlog za gradbena dovo-

ljenja za nove objekte in le-
galizacijo starejših objektov, 
zgrajenih bodisi brez ustre-
znega dovoljenja bodisi dru-
gače od dovoljenja. Je bilo 
pa več vlog za izdajo uporab-

nih dovoljenj in za izdajo 
gradbenih dovoljenj za ne-
zahtevne objekte, kot so de-
nimo nadstrešnice.  

Število tujcev se še 
naprej povečuje
Zmanjšanje števila novo 
prejetih upravnih zadev v 
letu 2020 pa ne velja za de-
lovno področje tujcev. V letu 
2020 so tako prejeli 858 
vlog za izdajo enotnega do-
voljenja za prebivanje in 
delo, kar je devet odstotkov 
več kot v letu 2019 (v letu 
2019 so prejeli 786 vlog, v 

letu 2018 565, v letu 2017 
361, v letu 2016 pa 208 
vlog). 
Število tujcev s stalnim in 
začasnim prebivališčem na 
območju Upravne enote Je-

senice se torej še vedno po-
večuje, ugotavlja Alenka 
Burnik. Konec lanskega ju-
nija jih je stalno ali začasno 
prebivališče imelo 3566 (za 
primerjavo: še pred dvema 
letoma jih je bilo 2890). 
Največ tujcev prihaja iz Bo-
sne in Hercegovine, bilo jih 
je 1993, sledi Kosovo (642), 
Srbija (256), Severna Make-
donija (200) in Hrvaška 
(106). V zadnjih dveh letih 
se je najbolj povečalo število 
tujcev, ki so prišli iz Bosne, 
in sicer za 330, ter s Kosova, 
ki jih je 220 več kot konec 
leta 2018.

O delu upravne enote 
Leto 2020 je bilo posebno tudi za Upravno enoto Jesenice. Zaradi epidemije so že spomladi spremenili način dela, zato se je za obisk še vedno treba 
naročiti. Bistveno manj je bilo vlog za prireditve, manj je bilo vlog za izdajo gradbenega dovoljenja za nove objekte. Zanimivo pa je, da je bilo število 
porok celo višje kot leto prej. Še naprej se viša tudi število tujcev s stalnim in začasnim prebivališčem na območju upravne enote Jesenice.

•  Vlogo za spremembo osebnega imena je 
vložilo 29 oseb.  

•  Na novo so bila registrirana štiri društva, šest 
pa jih je prenehalo delovati.

•  V letu 2020 so 92 lastnikom registrirali 217 
kosov orožja.

•  Izdali so 142 evropskih kartic ugodnosti za 
invalide, kar je skoraj desetkrat več kot v letu 
2019. Kartica omogoča koriščenje ugodnosti, 
ki jih ponujajo različni komercialni ponudniki. 

Lani se je za razliko od večine upravnih enot 
poročilo oziroma sklenilo zakonsko zvezo več 
parov kot v letu 2019. Poročilo se je namreč 74 
parov, v letu 2019 pa 70. V pomladanskem času, 
ko se zakonske zveze niso smele sklepati, je šest 
parov obred odpovedalo, trije pa so ga prestavili. 
Je pa bila večina zakonskih zvez (39) sklenjena v 
poročni dvorani na Upravni enoti Jesenice. 

Janko Rabič

Odskočna deska za glasbene talente U s t v a r j a l c i  č a s a   (43 .  d e l )

Jesenice niso le mesto jekla, 
železarske tradicije in nar-
cis. Njihovo zgodovino skozi 
čas pomembno oblikujejo 
ustvarjalci na različnih glas-
benih področjih. Kar nekam 
v pozabo je utonila nekoč 
znana in daleč naokoli uve-
ljavljena prireditev mladih 
glasbenih talentov Prvi glas 
Gorenjske – 25. marca letos 
bo minilo natanko petdeset 
let od prve, ki je bila leta 
1971 v dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Z nekaj vmesnimi izo-
stanki se je predvsem po 
zaslugi Radia Triglav obdr-
žala skoraj štirideset let, do 
leta 2010. Vsi prvi in kasnej-
ši organizatorji, nastopajoči 
in drugi so ji dali svojevr-
sten pečat. Na začetku je 
bila to edina takšna priredi-
tev v Sloveniji, na kateri so 
mladi pevci dobili prilo-
žnost, da se predstavijo širši 
publiki. O prvih prireditvah 
se je ohranilo malo napisa-
nega, fotografije so redke. 
Osebno sem jo spremljal in 
z njo sodeloval veliko let in 
ni mi vseeno, da se v zgodo-
vino zapiše površno. Pose-
bej ob dejstvu, da je po-
membno vplivala in zazna-
movala razvoj zabavne glas-
be v Sloveniji. Malokdo je na 

začetku pričakoval, da bo 
postala tako odmevna, da 
bodo tisti plahi najbolj 
vztrajni mladi postali profe-
sionalni pevci z bleščečimi 
karierami in uspehi na slo-
venskih popevkarskih festi-
valih, na izboru za Pesem 
Evrovizije (Emi) in vrhun-
cem – kot predstavniki Slo-
venije na Pesmi Evrovizije. 
Da bi popolneje ohranili 
spomine na te prireditve, na 
vse, ki so bili v tem obdobju 
povezani z njo, naslavljam 

prošnjo za podrobnejše po-
datke, fotografije ali druge 
informacije. Z veseljem jih 
pričakujem na elektron-
skem naslovu janko.rabic@
gmail.com. Kot zdaj že kaže, 
obletnica prve prireditve ne 
bo šla neopazno mimo. Le 
epidemiološka situacija se 
mora izboljšati in ukrotiti 
moramo nadležni virus. 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce v dvorani Kolpern pripra-
vlja muzejski večer z gosti 
na to temo, Gledališče Tone-

ta Čufarja pa septembra 
glasbeno prireditev z nekda-
njimi zmagovalci in drugi-
mi pevci. Skupaj držimo 
pesti, da bo situacija ugodna 
in bo izvedba obeh dogod-
kov mogoča. 
Tudi v teh zapisih z ustvarjal-
ci časa se bo zvrstilo nekaj 
imen nastopajočih, ljubitelj-
skih in tistih, ki jim je prav ta 
prireditev pomenila odskoč-
no desko za uveljavitev. 

Prvi zmagovalec je bil 
Franci Rebernik 
Najprej se vrnimo petdeset 
let v preteklost. Novoustano-
vljeni Stereo klub iz Žirovni-
ce je pod vodstvom Joža Hu-
merce leta 1971 želel prisko-
čiti na pomoč mladim in 
neuveljavljenim pevskim ta-
lentom. Na prvi prireditvi je 
kar nekaj mladih z Jesenic 
in drugih krajev pogumno 
stopilo pred mikrofon in za-
pelo ob spremljavi ansam-
bla Orion z Jesenic. Strokov-
no žirijo je najbolj prepričal 
Franci Rebernik z Jesenic, 
ki je zapel pesem angleške-
ga pevca Toma Jonesa. Če-
prav nikoli ni postal profesi-
onalni pevec, je kasneje 
ustvaril izjemno kariero v 
dveh zvrsteh popularne 

glasbe, najprej zabavne in 
kasneje narodno-zabavne. 
Že leto po jeseniški zmagi 
se je udeležil srbskega festi-
vala Jugoslovanske popevke 
v Vrnjački Banji. Za izvedbo 
pesmi Tanja je prejel drugo 
nagrado, srbska glasbena 
založba Diskos mu je omo-
gočila izdajo male plošče z 
dvema skladbama. Leta 1973 
je na Slovenski popevki za-
pel pesem Pa bo pomlad pri-
šla, leto kasneje na Veseli 
jeseni v Mariboru pesem 
Vinska cejsta. Leta 1974 se 
je pridružil Ansamblu Loj-
zeta Slaka kot drugi tenorist 
Fantov s Praprotna. Skupaj 
so posneli več kot petsto pe-
smi, z izjemnim glasom se 
je zapisal med velikane slo-
venske narodno-zabavne 
glasbe. Posebej so odzvanja-
li solo nastopi v pesmih, za 
katere je čudovita besedila 
prispevala žena Majda. Nje-
gov glas so vsi lahko obču-
dovali tudi na nastopih na 
Jesenicah. Fotografija je z 
nastopa v Domu upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja. 
Leta 2016 se je prezgodaj 
poslovil, vendar njegov glas 
ni utihnil, ostaja na ploščah, 
zgoščenkah, posnetkih ra-
dijskih in televizijskih od-
daj. 

Franci Rebernik, prvi zmagovalec Prvega glasa Gorenjske
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V Glasbeni šoli Jesenice se 
je 15. februarja ponovno 
začel individualni pouk 
glasbil v živo, in to tako na 
matični šoli kot na obeh 
podružnicah v Žirovnici in 

Kranjski Gori. Skupinski 
pouk (komorna igra, orkes-
ter, nauk o glasbi, solfeggio, 
glasbeni vrtec, predšolska 
glasbena vzgoja, glasbena 
pripravnica, plesna priprav-
nica, balet) pa še naprej 
poteka na daljavo, je poveda-

la pomočnica ravnateljice 
Karin Vrhnjak Močnik. Po 
Zoomu potekajo tudi nasto-
pi, tako so izvedli tudi tri 
pustne nastope učencev, ki 
so bili po besedah pomočni-
ce ravnateljice prava paša za 
oči in ušesa. 

"Navkljub vsem na novo pri-
dobljenim računalniškim 
znanjem pa si znova želimo 
žive energije, širših social-
nih stikov, vrveža v dvorani 
in bučnega aplavza," je pou-
darila Karin Vrhnjak Moč-
nik. 

Pouk spet v živo
Individualni pouk v Glasbeni šoli Jesenice ponovno poteka v šoli, skupinski pa še vedno na daljavo.

Učenki Doroteja Nedeljkov ...

... in Zala Junež na pustnem nastopu, ki je potekal s 
pomočjo aplikacije Zoom

Kaj se le dogaja z mano, mar sem drugi človek zdaj 
ali pa ni več človeka, ki bi odzdravil mi nazaj. 
Res je tudi meni čudno, da poznanih je vse manj, 
mogoče pa je to le virus, jaz pa alergična sem nanj. 
 
Upanje je trdno, da bo bolje, to že vem, 
a kdaj se to zgodilo bo, še vedno je problem. 
V srcu čuti se tesnoba, ni poguma pravega, 
da bili bi močni vsi in počutja zdravega. 
 
Na obrazu maska že kraljuje, ona mi pomaga le, 
da virus k meni ne zaide in zdravje mi ohrani še, 
sama sem že tiste sorte, da ogrožena sem vsa, 
še bolj pa mož, ki je z menoj, tako ogrožena sva dva. 
 
Sinovi šli so vsak po svoje, vsak na svojo stran, 
tam ustvarili družino, le na obisk še pridejo, 
a kaj, ko virus jih je ustavil, nobenega več ni, 
zato pa z upanjem le čakam, da se virus izgubi. 
 
Z upanjem še mislim na objem, poljubček vroč, 
ki ga bom dobila od sinov in njihovih otrok, 
od vnukinje mi drage, vnukov mojih, najstnikov, 
od vnuka, ki me čaka, in pa male vnukinje. 
 
Prazniki najlepši zopet k nam prihajajo, 
pa bodo res najlepši, to se sedaj sprašujemo, 
bo še mogoče videti sorodnike, sosede, 
bo še mogoče s stiskom rok zadržati poglede. 
 
Ali bomo le doma v ekran in telefon strmeli, 
ker nam ne bodo dovolili in ne bomo smeli, 
pa saj vem, virus zmaga, virus je kriv, 
ampak tudi ta ne more biti večno živ. 

Sonja Frelih

Tujci smo si

Urša Peternel

V ponedeljek so se v srednje 
šole vrnili tudi dijaki prvih, 
drugih in tretjih letnikov 
srednjih šol. Tako sta oživeli 
tudi Gimnazija Jesenice in 
Srednja šola Jesenice, ki sta 
sicer sredi februarja vrata že 
odprli za dijake zaključnih 
letnikov. 
V skladu z okrožnico mini-
strstva šolanje poteka po 
modelu C, torej so na šoli 

hkrati lahko dijaki zaključ-
nih letnikov in polovica dija-
kov nižjih letnikov, druga 
polovica se šola na daljavo, 
po enem tednu pa se zame-
njajo. 
Vsi, dijaki in zaposleni, 
morajo ves čas nositi zaščit-
ne maske ter skrbeti za var-
nostno razdaljo in razkuže-
vanje rok ter prezračevanje 
prostorov. 
V jeseniških šolah so v zače-
tku tedna tudi zbirali interes 

učiteljev za cepljenje, ki naj 
bi jih začeli cepiti prednost-
no. 
Kot smo izvedeli, se ravnate-
lji že dogovarjajo z Zdravs-
tvenim domom Jesenice o 
tem, kako naj bi organizirali 
cepljenje, predvidoma naj bi 
učitelje cepili s cepivom 
AstraZenece, bo pa cepljen-
je prostovoljno. 
Dotlej pa je zanje še naprej 
obvezno tudi redno teden-
sko testiranje.

V srednje šole so se 
vrnili vsi dijaki
Pouk poteka po modelu C, torej je polovica razredov v šoli, polovica se šola 
na daljavo, po enem tednu pa se zamenjajo.

Dijaki Gimnazije Jesenice ponovno v šoli / Foto: Gorazd Kavčič

VLAGANJE V IZOBRAŽEVANJE  
JE NAJBOLJŠA NALOŽBA
Odrasli znamo veliko več, kot si mislimo, saj pridobivamo in razvijamo znanje vse življe-
nje, na različne načine in v različnih okoliščinah, vendar pa za ta znanja nimamo nekih 
potrdil ali dokazil. Morda smo si znanje tujega jezika pred leti pridobili na tečaju in ga 
nadgradili s spremljanjem tujih medijev, v službi pa od nas zahtevajo dokazilo o znanju 
jezika; staro potrdilo, ki ga imamo, pa ne izraža dejanskega znanja. Mnogi od nas smo 
računalniška znanja pridobivali sproti, po potrebi in nimamo potrdila o tem, kaj na 
področju uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije znamo. Razmišljamo, da 
bi se podali na podjetniško pot, pa nismo prepričani, ali nam bo uspelo, ali smo dovolj 
kreativni in drugačni od ostalih.  
Na Ljudski univerzi Jesenice v Centru za svetovanje in vrednotenje znanja zaposle-
nih Gorenjske s pomočjo različnih vprašalnikov in pripomočkov »odkrijemo« vaša skri-
ta znanja. Pripravimo vam mnenje in priporočilo o vaših ključnih kompetencah, ki vam 
lahko pomaga ohraniti delovno mesto, za napredovanje ali pri iskanju novih delovnih 
izzivov. V Centru dobite tudi informacije o možnostih pridobitve izobrazbe, prekvalifi-
kacije, vključitve v usposabljanja in tečaje tako za poklicno kot osebnostno rast. 
Za nova znanja je vedno pravi čas, prav tako kot za dober nasvet. Če ste zaposleni, vas 
vabimo na brezplačno osebno svetovanje, v katerem boste s kakovostno in strokovno 
svetovalno podporo lažje prepoznali svoja močna področja in ugotovili, katera znanja 
potrebujete za uspešnejši poklicni ali osebni razvoj. Lea Zlodej, LU Jesenice
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OBVESTILO  
O OBJAVI JAVNEGA 

RAZPISA

Obveščamo vas, da je bil 1. 
marca 2021 na spletni strani 
www.jesenice.si objavljen 
Javni razpis za sofinancira-
nje priprave in izvedbe turi-
stičnih prireditev v občini 
Jesenice za leto 2021, kjer je 
na voljo tudi celotna razpi-
sna dokumentacija.

Predmet razpisa je sofinan-
ciranje priprave in izvedbe 
turističnih prireditev, ki po-
spešujejo turistični razvoj in 
promocijo občine Jesenice 
na lokalni in širši ravni. Raz-
pisana višina sredstev znaša 
23.000,00 EUR.

Dodatne informacije dobite 
na Oddelku za gospodar-
stvo Občine Jesenice pri  
Aleksandri Orel (aleksandra.
orel@jesenice.si). 

Rok za oddajo vlog je pone-
deljek, 12. april 2021.

 Blaž Račič
 ŽUPAN

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si obja-
vljen Javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 
2021. 

Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa, so:

Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejav-
nost na kmetiji;

Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;

Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-
dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in tr-
ženja;

Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 
in gozdarskih programih;

Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.

Razpisana višina sredstev znaša 25.000 EUR.

Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo Ob-
čine Jesenice pri Metki Zalokar (metka.zalokar@jesenice.si, 
tel. št. 04 586 92 60). 

Rok za prijavo je petek, 2. april 2021. 

Občina Jesenice,  
župan Blaž Račič

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je bil 2. marca 2021 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju državnih po-
moči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v ob-
čini Jesenice v letu 2021, kjer je na voljo tudi celotna razpisna 
dokumentacija.

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpor-
nega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v 
vseh fazah njihovega razvoja. Razpisana višina sredstev znaša 
95.000,00 EUR.

Letni nabor ukrepov: 

– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje de-
javnosti in razvoj (65.000,00 EUR)

– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozapo-
slovanja (20.000,00 EUR)

– Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti 
(10.000,00 EUR)

Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo Obči-
ne Jesenice pri Aleksandri Orel (aleksandra.orel@jesenice.si). 

Predstavitev javnega razpisa bo potekala po spletu v torek, 23. 
marca 2021, z začetkom ob 9.30. Prijave na spletni dogodek so 
obvezne na povezavah, ki so objavljene na spletni strani. 

Rok za prijavo na javni razpis je ponedeljek, 5. julij 2021. 

 Blaž Račič
 ŽUPAN

Iz Društva diabetikov Jesenice 
obveščajo svoje člane, da je 
pisarna društva ponovna od-
prta. Uradne ure so ob sredah 
od 17. do 18. ure. Za vse je 
obvezna uporaba zaščitne 
maske in razkuževanje rok. 
Meritev krvnega sladkorja in 
holesterola za zdaj še ne 
bodo opravljali.

Pisarna društva 
diabetikov spet odprta

Urša Peternel

Spomladi, ko se začne ure-
janje vrtov in njiv, se mar-
sikdo znajde pred zagato, 
kam z zelenim odrezom in 
drugimi podobnimi odpad-
ki z vrta. Mnogi se odločijo 
za najhitrejšo možnost in 
jih kar na kraju zakurijo. A 
kot opozarja vodja Medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva Jesenice Gregor Jar-
kovič, je kurjenje v narav-
nem in bivalnem okolju 
prepovedano. To področje 
ureja več predpisov, globe 
pa lahko znašajo celo 4100 
evrov za posameznika.
"Glavni razlog za prepoved 
kurjenja je predvsem v tem, 
da se zaradi požarov v nara-
vi povzroča tudi velika 
okoljska škoda in da se pri 
kurjenju širi neprijeten 
vonj, kar je posebej zoprno 
v urbanih okoljih. Posebej 
skrb vzbujajoče pa je dej-

stvo, da se zaradi ognja, ki 
ne razvije dovolj visoke 
temperature, v zrak spro-
ščajo strupeni plini, dim ter 
saje, ki so po dognanjih 
strokovnjakov toksični in 
karcinogeni," poudarja Jar-
kovič.
Skrb vzbujajoče je tudi, da 
nekateri posamezniki celo 

ob razglašeni določeni sto-
pnji požarne ogroženosti s 
kurjenjem ogrožajo življe-
nja ljudi, živali, naravno 
okolje in premoženje.
V skladu z državno uredbo 
o obdelavi biološko razgra-
dljivih odpadkov obdelava 
pomeni kompostiranje, 
mehansko-biološko obdela-
vo ali katerikoli postopek 
higienizacije teh odpadkov, 
nikakor pa ne sežiganje v 
naravnem okolju. Poleg 
tega tudi občinski predpis v 
naravnem in bivalnem oko-
lju prepoveduje vsakršno 
sežiganje in odlaganje ko-
munalnih odpadkov na ob-
močju občine v nasprotju z 
določili. 
Kako torej na ustrezen na-
čin pospraviti odpadke z vr-
tov in njiv?  
"Posameznik pri tovrstnih 
odpadkih nima veliko izbi-
re. Odpadke, primerne za 
kompostiranje, lahko ustre-

zno kompostira na svojem 
zemljišču, vse ostalo mora 
oddati v ustrezen zabojnik 
oziroma oddati javni komu-
nalni službi. Prav tako velja 
opozoriti, da mora imetnik 
odpadkov, če se odloči, da 
jih bo predal pristojnim ko-
munalnim službam, zago-
toviti, da so odpadki primer-
no ločeni in ne pomešani, 
zato da jih je pozneje mo-
žno učinkovito predelati. 
Manjše količine tovrstnih 
odpadkov (ovenelo cvetje, 
posušene lončnice …) lahko 
odložite v tipske rjave zaboj-
nike oziroma posode, na-
menjene biološkim odpad-
kom ali zabojnike za zeleni 
odrez, če so na voljo. Za ve-
čje količine je potreben do-
govor z javno komunalno 
službo," razlaga Jarkovič.
Odpadke je možno pripelja-
ti tudi v zbirni center ali pa 
naročiti odvoz pri javnem 
komunalnem podjetju.  

Kurjenje odpadkov  
je prepovedano
Zelenega odreza in ostalih odpadkov z vrtov in njiv ni dovoljeno sežigati v naravnem okolju.  
Odpadke je treba kompostirati, oddati v ustrezen zabojnik ali predati komunali.

"Najhitrejša rešitev se 
nam ponudi, da 
odpadke kar na kraju 
zakurimo. In potem se 
dim vije po dolini, 
naselju in smradi ter 
duši vse živo ... Toda 
sežiganje kot način 
odstranjevanja 
odpadkov ni 
dovoljeno," poudarja 
Jarkovič.

Ekipa Mladinskega centra Jesenice je ob mednarodnem dne-
vu žena pripravila posebno ulično akcijo obdarovanja žensk 
z rožami. Tokrat se mladi niso sprehajali po jeseniških ulicah 
in obdarovali mimoidočih, ampak so posebno pozornost na-
menili stanovalkam Doma upokojencev Dr. Franceta Berge-
lja Jesenice in jim prinesli cvetje. Ker pa jih zaradi ukrepov 
niso mogli obiskati v sobah, je domu cvetoče nageljne predal 
Mitja Blažič iz Mladinskega centra Jesenice. Za obdarovanje 
pa so nato poskrbeli zaposleni v domu.

Osmomarčevski nageljčki za stanovalke doma

NISSAN QASHQAI
VRHUNSKI MESTNI TERENEC

5 LET JAMSTVA
(3)

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC179 €
(3)

ŽE ZA

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(3)

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA PRAVE DRUŽINSKE PUSTOLOVŠČINE

5 LET JAMSTVA
(5)

6.000 €
(4)

PRIHRANEK DO

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(4)

5 LET JAMSTVA

NISSAN JUKE
COUPÉ CROSSOVER

(2)

NISSAN JUKE N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC149 €
(2)

ŽE ZA

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(2)

NISSAN LEAF
PREPROSTO IZJEMEN. 100% ELEKTRIČEN.

NISSAN LEAF N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC Z199 €
ŽE ZA

KREDITOM 
(8)

(3) Informativni izračun je narejen na dan 7.1.2021 za Nissan QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON LE iz zaloge. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.140,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 11.632,69 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 10.507,31 €. EOM = 10,70 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 15.957,30 €, od tega znašata zavarovalna premija 688,65 € in strošek odobritve kredita 232,65 €. Kreditojemalec vrne 
kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 179,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V �nanciranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo in bon za zimske pnevmatike v vrednosti 300€ z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new. Pogoj akcije je sklenitev �nančne 
pogodbe z minimalno �nancirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2021 oz. do 
razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša.

(4) Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 6.000 € (z DDV) z vključenim, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD TEKNA 
s kovinsko barvo iz zaloge in brezplačnega seta zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 31.03.2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo 
ali jo podaljša. (5) Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-Trail, velja z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 
4., 5. leto po programu “As new” oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej.

(2) Informativni izračun je narejen na dan 27.1.2021 za Nissan JUKE 1.0 117 N-CONNECTA s kovinsko barvo iz zaloge. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 18.960,00 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 9.683,07 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 9.276,93 €. EOM = 10,70 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.282,89 €, od tega znašata zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 193,66 €. Kreditojemalec vrne kredit v 
84 mesečnih obrokih v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V �nanciranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon 
za zimske pnevmatike v vrednosti 300€ z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu »As new«. Pogoj akcije je sklenitev �nančne pogodbe z minimalno 
�nancirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2021 oz. do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do napak. Nissan si 
pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša.

(8) EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Nissan LEAF N-CONNECTA 62kWh s kovinsko barvo iz zaloge v skupni vrednosti 34.086 € z DDV, s pologom v višini 
11.692 € in �nancirano vrednostjo 22.395 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 199,12 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se 
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.894 € od tega znašata zavarovalna premija 425,32€ in strošek odobritve kredita 175,00 €. Kreditojemalec mora kredit 
zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo nainformativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA 
za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 34.086 € je že vključen redni popust in popust za vozila iz zaloge v višini 6.593,90 € ter subvencija 
EKO SKLADA v višini 4.500€. Akcija velja do 31.3.2021 ali do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do napak in predčasne prekinitve akcije. Slike so simbolne. **Nissan Connect ni na voljo v slovenskem jeziku. *Doseg do 528 km 
(mestna vožnja po WLTP ciklu) in 385 km (kombinirana vožnja po WLTP ciklu) velja za Nissan Leaf z 62 kWh baterijo.**Ob prevoženih 20.000 km na leto (1.666 km/ mesec) znaša strošek električne energije za Nissan LEAF 
e+ 62kWh 100 km vožnje 1,33 €/100 km*, strošek bencinskega goriva ob porabi 6,4 l/100 km (Nissan QASHQAI 1.3DIG 160 DCT N-CON CLD), 6.86€/100 km, 22.01.2021)). Prihranek za energijo/gorivo na mesec znaša 92 €, na leto 
1.106 €. Za izračun je uporabljena neto poraba Nissan LEAFA e+ 62kWh 18,5 kWh/100 km (bruto poraba z upoštevanjem izgub ob polnjenju 22,2 kWh/100 km). Strošek električne energije je izračunan po mali tari� E3 
paket Napredni.
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 304
E: marija.lah@jesenice.si
www.jesenice.si 
Številka: 3528-3/2021
Datum: 5. 3. 2021 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. in 
50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/2018 in 79/2018), v 
nadaljevanju ZSPDSLS-1, in 13. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 
št. 31/2018), v nadaljevanju Uredba, ter Načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice, 
za leto 2021, št. 478-61/2020, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO  
POSLOVNEGA PROSTORA

 I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:
•     Predmet prodaje je: nepremičnina z ID znakom 2175-397-105, 

ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 99,56 m2 na 
naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Nepremičnina, ki je 
predmet javne dražbe, je v lasti Občine Jesenice. Za nepre-
mičnino z ID znakom 2175-397-105 na naslovu Cesta Cirila 
Tavčarja 3b, Jesenice, je izdelana energetska izkaznica št. 
2017-167-173-45922, veljavna do 12. 1. 2027.

III. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA:
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105, k.o. 
2175 – Jesenice, znaša 50.000,00 EUR (z besedo petdeset tisoč 
eurov). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 
EUR. 

IV. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od 
izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenje-
ne prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne 
kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, 
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je 
kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

V. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 7. 4. 2021 ob 15. uri v sejni sobi, 
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Javno dražbo 
bo vodila komisija za vodenje javne dražbe.

VI.  VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno 31. 3. 2021 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremič-
nine z ID znakom: 2175-397-3105, k. o. 2175 – Jesenice, v višini 

5.000,00 EUR (pet tisoč eurov), ki predstavlja 10 % izklicne cene, 
na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-352832021 s 
pripisom »varščina za javno dražbo Občine Jesenice za nepre-
mičnino z ID znakom: 2172-397-105«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupni-
no. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina 
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na 
njihov transakcijski račun.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino. Če oseba, ki je vplačala varščino, 
iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo oz. 
kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti predme-
ta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

VII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
  1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. 

Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane 
cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev 
podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve 
novonastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve 
elektronskega ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, 
i.d.) plača kupec.

 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

 3. Rok sklenitev pogodbe: 

  Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dra-
žitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 

  Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike 
Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred 
začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe 
ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na 
vpogled ob prijavi:

  –  potrdilo o plačani varščini priloženo celotno številko TRR 
računa za primer vračila varščine,

  –  potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, 
da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z 
zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpi-
sa, velja za pravne osebe, s.p.-je in fizične osebe (tujec 
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi drža-
vi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, 
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

  –  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto 
od dneva objave razpisa: 

    -  da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.; 

    -  da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba. 

  –  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred 
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa 
(samo za pravne osebe in s.p.-je). Če ima dražitelj odprtih 
več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila 
vseh bank,

   –  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav 
članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico prido-
biti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, 

  –  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe 
(glej točko IX.),

  –  izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po 7. odstavku 50. 
člena ZSPDSLS-1 (glej točko IX.),

  –  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti 
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na 
javni dražbi.

  Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 
Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ne glede na navede-
no kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki 
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije 
za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (6. in 7. 
odstavek 50. člena ZSPDSLS-1). 

 5. Izbira najugodnejšega dražitelja:

  Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 
Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani draži-
telj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni šte-
vilki oz. ID-številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj 
samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Izklicna cena 
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če več draži-
teljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v katerem 
od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši 
dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal var-
ščino. Če ni nobenega dražitelja oziroma na javno dražbo ne 
pristopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.

 6. Ustavitev postopka: 

  Župan Občine Jesenice lahko ta postopek prodaje ustavi vse 
do sklenitve prodajne pogodbe.

 7. Pravila javne dražbe: 

  Javna dražba se izvaja v skladu z določili ZSPDSLS-1 in dolo-
čili Uredbe.

 IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepre-
mičnin zainteresirani dražitelji lahko pokličejo na tel. št. (04) 
5869 304 (Marija Lah, Občina Jesenice), in sicer v času uradnih 
ur od dneva objave javne dražbe do vključno 31. 3. 2021.

Vzorec prodajne pogodbe in izjavi iz VIII. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletnih straneh  Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

Blaž Račič  
ŽUPAN

OBČINA JESENICE

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinan-
ciranje turističnih programov v občini Jese-
nice za leto 2021. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje programov s področja turizma, 
ki so v javnem interesu. To so predvsem:

 –  programi razvoja in urejanja izgleda kra-
ja (npr. urejanje razgledišč, vstopnih 
točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocve-
tličenje ipd.),

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

 –  programi ohranjanja in oživljanja kultur-
ne in naravne dediščine v turistične 
namene,

 –  trženje in promocija celovite turistične 
ponudbe na ravni turističnega območja 
(npr. izdajanje promocijskega materiala, 

spletno trženje, obiski sejmov, predstavi-
tve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),

 –  programi, ki razvijajo turistične proizvo-
de občine Jesenice,

 –  programi, ki prispevajo k ozaveščanju in 
spodbujanju lokalnega prebivalstva za 
pozitiven odnos do turistov in turizma,

 –  izdelava in promocija turističnih spomin-
kov oz. izdelava idejne zasnove turistič-
nih spominkov,

 – delovanje turističnih društev. 

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na 
voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ter na splet-
ni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. 
Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, 
znaša 7.000,00 evrov. Rok za oddajo vlog je do 
vključno petka, 23. 4. 2021.

Občina Jesenice, župan Blaž Račič
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Na svetovnem mladinskem 
biatlonskem prvenstvu v 
Obertilliachu je dijakinja 
tretjega letnika športnega 
oddelka Gimnazije Jesenice 
Lena Repinc osvojila kar šti-
ri medalje, od tega dve zlati. 
Postala je svetovna mladin-
ska prvakinja v sprintu in 
zatem še v zasledovanju. 
Poleg tega je osvojila srebro 
na posamični tekmi na 
deset kilometrov in v štafeti 
mladink. To je izjemen 
uspeh za 17-letno Bohinjko. 
"Tako kot je vztrajna, nepo-
pustljiva pri treniranju, je 
vestna, odgovorna do šolske-
ga dela. Odlična športnica, 
odlična dijakinja. Čestita-
mo! Ponosni smo nate!" so 
ji čestitali na šoli.

Odlična športnica, 
odlična dijakinja
Dijakinja Gimnazije Jesenice Lena Repinc je postala dvakratna mladinska 
svetovna prvakinja v biatlonu.

Lena Repinc je na mladinskem svetovnem prvenstvu 
osvojila štiri medalje. / Foto: Gepa

Urša Peternel

Na spletni strani Mladinske-
ga centra Jesenice so na 
ogled tri digitalne fotograf-
ske razstave. 
Fotografije mandal razstav-
lja Lara Blažič, razstavi je 

dala naslov Mandala Ideas. 
Fotografije britanske pre-
stolnice v sklopu digitalne 
razstave Greatness of Lon-
don predstavlja Tinkara 
Langus. Hana Langus pa se 
predstavlja z razstavo foto-
grafij Portugalske.

V dvorani Mladinskega cen-
tra Jesenice pa je še vedno 
na ogled tudi razstava izbra-
nih fotografij z drugega 
mladinskega natečaja Por-
tret 2021. V živo si jo je 
mogoče ogledati vsak delov-
nik med 9. in 14. uro.

Fotografske razstave

Marjana Ahačič

Skupaj naj bi jih na območje 
Slovenije in Hrvaške pripel-
jali 14 in tako preprečili 
ponovno izumrtje dinar-
sko- jugovzhodnoalpske 
populacije risa. Kot je pove-
dal član projektne skupine 
Rok Černe z Zavoda za goz-
dove Slovenije, bodo risi, ki 
bodo izpuščeni prav na 
Gorenjskem, osnovali pove-
zovalno populacijo med 
Alpami in Dinaridi. Samo 
povezane populacije, pou-
darjajo strokovnjaki, se bodo 
namreč v naših gozdovih 
ohranile na dolgi rok.

Do sedaj so jih iz Romunije 
in Slovaške pripeljali že 
sedem, štirje so bili izpušče-
ni v slovenskem, trije pa v 
hrvaškem delu Dinaridov, 
vsi so samci, eden od njih, 
Maks, pa se trenutno zadr-
žuje na območju Triglavske-
ga narodnega parka. Kdaj 
točno bo na Gorenjsko pri-
šel ris, ki so ga ujeli konec 
februarja, se še ne ve, stro-
kovnjaki pa pričakujejo, da v 
kratkem. »Po prihodu bo 
nameščen v prilagoditveno 
oboro na Pokljuki, v kateri 
bo preživel vsaj tri tedne, 
preden bo izpuščen v nara-
vo,« je povedala Maja Sever 

z Zavoda za gozdove. »Izpu-
sti na Gorenjskem so nekaj 
posebnega, saj bomo izpuš-
čali več risov hkrati. Samec, 
ki bo prišel prvi v oboro, bo 
tako najprej počakal na 
samico, lahko pa se zgodi, 

da se jima bo pridružil tudi 
tretji ris. Od vsega tega pa je 
odvisen tudi čas, ki ga bo 
preživel v obori.«
»Ris je teritorialna vrsta, 
kjer vsak samec brani svoj 
teritorij pred drugim sam-
cem in samica pred drugo 
samico, teritorija samca in 
samice pa se lahko prekriva-
ta. Ris, ki še nima svojega 
teritorija, ga lahko vzpostavi 
na še nezasedenem prosto-

ru. Prostor pa mora biti pri-
meren za življenje; torej 
mora imeti na razpolago 
dovolj hrane – glavnina riso-
ve prehrane so srne. Običaj-
no se samci ustalijo na 
območju, kjer je v bližini 

tudi kakšna samica,« dolge 
selitve pojasnjujejo strokov-
njaki. 
Gibanje risa Maksa je že 
dvakrat nakazalo na to, da 
naj bi vzpostavil teritorij na 
območju Javornikov in na 
območju Menišije, pravijo, a 
se je potem odpravil dalje. 
Najverjetneje ga je s teh 
območij pregnal drug, moč-
nejši ris. V tem času pri 
risih poteka obdobje paritve, 

za katero je značilno, da risi 
ob iskanju osebka nasprot-
nega spola prehodijo velike 
razdalje. Ker na območju 
Gorenjske (zelo verjetno) ni 
prisotnih samic, Maks tre-
nutno zaman raziskuje pra-
zen prostor ter išče samico. 
Pri doseljenih živalih se lah-
ko pojavi tudi želja po vrača-
nju nazaj domov.«
Na Pokljuki in na Jelovici 
sta za rise, ki prihajajo, že 
postavljeni obori, v kateri se 
bodo živali prilagajale na 
novo okolje; na ta način, 
pojasnjujejo strokovnjaki, se 
tudi zmanjša njihova želja 
po vračanju domov, hkrati 
pa v nov prostor vstopijo 
spočiti in v polni kondiciji.

"Če izgubimo vrsto, kakršna 
je ris, bodo naši gozdovi ter 
njihovi ekosistemi za vedno 
spremenjeni. Deluje kot ple-
nilec, ki vzdržuje zdrave 
populacije divjih parkljarjev 
in usmerja evolucijo plen-
skih vrst, kot je srnjad, tako 
da nadzoruje njihovo število 
in posredno varuje rast ras-
tlin," razloge za to, da si 
moramo prizadevati za vrni-
tev risa, našteva Rok Černe. 
"Vse to pa je nujno za zdra-
ve ekosisteme, ki lahko 
zagotavljajo nove priložnosti 
in koristi za lokalne skupno-
sti. Imamo pa tudi pomem-
bno moralno dolžnost, da to 
avtohtono vrsto ohranimo 
za prihodnje generacije."

Na Jelovico prihaja ris
Konec februarja so na Slovaškem odlovili tri leta starega risa. Po temeljitem pregledu so ga premestili 
v karanteno, nato pa ga bodo pripeljali v Slovenijo in spustili na prostost. To bo eden od petih risov, 
ki jih bodo v okviru mednarodnega projekta še letos naselili na Gorenjskem.

Risi so zelo plašni, zato je verjetnost, da bi jih 
zagledali, zelo majhna. Če pa risa srečamo, se 
ustavimo in ga opazujmo; običajno pobegne, če 
ne, gremo mirno stran od njega.

Anže Kopitar, ambasador risa: "Ponosen sem, 
da je ris simbol Slovenske hokejske 
reprezentance, in ne želim si, da bi risi v naravi 
izumrli in bi nam ostal le logotip na dresih. 
Podpiram projekt LIFE Lynx, s katerim bomo 
ohranili rise v naravi."

Preostale tekme Jesenic v rednem delu:
Sobota, 13. 3. 2021, ob 19.30: HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Gherdeina Valgardena.it
Nedelja, 14. 3. 2021, ob 17.15: HDD SIJ Acroni Jesenice – Steel Wings Linz
Četrtek, 18. 3. 2021, ob 20.00: Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD SIJ Acroni Jesenice

Železarji so si s sobotno zmago proti ekipi 
Pustertala, ki so jo po podaljšku dobili z 2 : 
1, že pet tekem pred koncem rednega dela 
priigrali svoje mesto v končnici Alpske 
hokejske lige. Za to je zadostovalo izjemnih 
66 točk, ki so jih rdeči dosegli na 25 odigra-
nih tekmah. Ob tem so dosegli 18 zmag po 
rednem delu, tri po podaljšku oz. kazenskih 
strelih, doživeli pa so le štiri poraze.
V končnico letos neposredno vodijo prva 
štiri mesta po rednem delu tekmovanja. 
Ekipe med 5. in 12. mestom se bodo med 

20. in 25. marcem 2021 borile za preostala 
štiri mesta, ki vodijo v četrtfinale. Jeseniča-
ni bodo v četrtfinalnem dvoboju zagotovo 
v vlogi favoritov, ne glede na to, s kom 
bodo merili moči.  
Četrtfinale se bo začelo v soboto, 27. marca 
2021. Igralo se bo na tri dobljene tekme, 
tako kot kasneje tudi v polfinalu in finalu. 
Sicer pa so Železarji trenutno sredi natrpa-
nega urnika tekem. Do konca rednega dela 
jih čakajo še tri tekme, dve domači in ena 
gostujoča v Brixnu. 
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Potrebujemo: za biskvit: 10 
jajc, 250 g moke, 250 g slad-
korja, 20 g kakava v prahu; za 
vaniljevo kremo: 1 l mleka, 5 
jajc, 140 g sladkorja, 2 zavitka 
vanilijevega pudinga, 1 zavi-
tek vanilijevega sladkorja, 0,1 l 
ruma.
Za sladkorni sirup: 50 g slad-
korja, 1 dl vode, 1 dl ruma, 100 
g rozin.
Za sestavo sladice: 250 g mle-
tih orehov, 2 žlici kakava v 
prahu.
Priprava biskvita: Beljake do 
trdega stepemo s polovico 
sladkorja. Rumenjake pena-
sto umešamo s preostalo 
polovico sladkorja. Na rahlo 
jih vmešamo med beljake. V 
maso počasi dodajamo 
moko in maso med mešan-
jem na rahlo dvigujemo. 
Polovico mase vlijemo v pra-
vokoten pekač. V preostalo 
polovico vmešamo kakav, 
nato jo vlijemo v isti pekač. 
Obe masi, svetlo in temno, z 

vilicami premešamo, da 
nastane videz marmornega 
kolača. Pečemo približno 20 
minut v pečici, ogreti na 180 
stopinj Celzija. Pečen bis-
kvit ohladimo in prerežemo, 
da dobimo tri plasti.
Priprava vaniljeve kreme: V 
dve skledi ločimo rumenja-
ke in beljake. Rumenjakom 
dodamo 1 dl mleka, vanilje-
vega pudinga in ruma. Dob-
ro premešamo, da dobimo 
gladko zmes. Preostalo mle-
ko segrejemo in med nene-
hnim mešanjem dodajamo 
rumenjakovo zmes. Krema 
naj se kuha vsaj 5 minut. Ko 
se ohladi na telesno tempe-
raturo, dodamo trdi stepen 
sneg iz beljakov. Vse skupaj 
na rahlo premešamo z met-
lico.
Priprava sladkornega siru-
pa: Iz sladkorja in vode sku-
hamo sirup. Dodamo mu 
rozine in rum. Ohladimo in 
odcedimo rozine.
Sestava sladice: Sladico zlo-
žimo v primerno veliko in 

visoko posodo. V pekač 
položimo polovico biskvita 
in ga prelijemo s polovico 
sladkornega sirupa. Potrese-
mo z mletimi orehi in 
namočenimi rozinami ter 
prelijemo s polovico vanilje-

ve kreme. Dodamo drugo 
polovico biskvita in posto-
pek ponovimo. Po jajčni 
kremi potrosimo kakav v 
prahu. Sladico vsaj za 2 uri 
(najbolje kar čez noč) shra-
nimo v hladilnik.

Špikova grmada
Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k iz Mojstrane je v projektu KUHAM DOMAče pripravil Špikovo 
grmado presenečenja.
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 22. marca 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Geslo je KLJUČI, TRGOVINA, INTERVENCIJE. Sponzor kri-
žanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, Tomislav Razin-
gar, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice. ZA HITRO 
POMOČ SO DOSEGLJIVI NA 041 681 074. Nagrajenci so: 
nakup v vrednosti 25 evrov: Rajko Okorn, Trata; v vrednosti 
15 evrov: Juro Iveljić, Jesenice; v vrednosti 10 evrov: Franc 
Zupan, Radovljica. Za nagrade pokličite Tomislava Razin-
garja, veljajo šest mesecev od objave.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=K, 2=S, 3=P, 4=Č, 5=U, 6=Š, 7=A, 8=N, 9=I), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
OSKRBNICA.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

KAR SE
HRANI IZ
PRETEK-

LOSTI

TUKAJ
VPIŠETE 
REŠITEV

SUDOKUJA

IME PEVKE
FITZGERALD

BERTA
AMBROŽ

IME PEVCA
FLISERJA

PROSTOR 
ZA PEVCE V 

CERKVI

TELEFON.
OPTIKA
 MESEC,

JESENICE
04 583 26 63 

TIPALKA
PRI

ŽUŽELKAH

GL. MESTO
GORNJE

AVSTRIJE
MLADA

KRAVICA
FLAVTI 

PODOBNO
PIHALO

GESLO
9

SUBJEKT

16 NAŠA KOŠAR-
KARICA
(JASNA)

DEL ELEK..
TOKOKROGA

1 8

DRUG NA 
DRUGEM
ZLOŽENI 

PREDMETI

15 2 10

TANKA,
MREŽASTA
TKANINA

6 VRATOVINA

OTOK V
SPLITSKEM

ZALIVU

4 3 13

INDIJANSKO
PLEME V ZDA

TEREZIJA
DEJANJE,
DOGODEK
(ZASTAR.)

4 14

LEON
ŠTUKELJ

PRISTANIŠČE
V JUŽNI 
KOREJI

ŠČETKA

14 ANTON 
NANUT

DEFEKT,
NAPAKA

5 2

SRB. DIPLO-
MAT IZ 19. 
STOLETJA

MAK. RODU
(PETAR)

VRBOV 
NASAD

IT. POLITIK
(GIOVANNI)

PRIJETNOST,
DOMAČNOST

PORTUGAL-
SKI POLITIK,
PREDSEDNIK

DRŽAVE
(MARIO)

6 15

BLAŽENOST 
V BUDIZMU

KVASINA

1 OTOK V SRE.
JADRANU
UPOGN-
JENOST 

HRBTENICE

9 7 3

OBIŠČITE 
NAS NA

JESENICAH
ALI NA BLEDU

ALGE NA
MLAKI

SUROVINA ZA 
IZDELAVO
BARVIL IN 
ZDRAVIL

SKRAJNI DEL
POLOTOKA

ZEMELJSKA
POVRŠINA, KI

JE NE 
POKRIVA

VODA

OSEBNI 
ZAIMEK

WWW OPTIKA
MESEC.COM

BLED IN 
JESENICE

HOSTIJA,
KRUH BREZ

KVASA
(PREKMUR.)

TUJ
IZRAZ

ZA SMUČI

PRIKAZEN,
PRIVID

LINDA
EVANS

TRAVNATA
RAVAN V
ŠPANIJI

VRSTA SOD.
PLESA

8 6

IME NAŠEGA 
AFORISTA

PETANA

8 OSEL

SHRAMBA
ZA SPISE

3 PRVI VOKAL
DVAKRAT

KOSITER

VOJAŠKA
STRAŽA

PRIPADNIK
NARODA V 

DACIJI

5 9 5

IME IN 
PRIIMEK
NAŠEGA 
PESNIKA

BALAD

SPOLNA
BOLEZEN

NAZIV
JUDOVSKEGA

UČENJAKA

IVO ROBIĆ

POGOST 
VEZNIK

10 16

KEMIJSKI
ZNAK ZA 
BIZMUT

MADŽ. KANU-
 IST ZLATO 
NA IO 1960

(JANOS)
POUDAREK

7 IME IGRALKE
CAHARIJE

ITALIJANSKA
RTV

MAKEDON-
SKO M. IME

IZRAZ
ŽALOSTI

11 5

HRVAŠKA
IGRALKA
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SLOVARČEK: FERMENT: kvasina,     OŠTIJA: hostija (prekm.),     BERLIOZ: francoski skladatelj (Hector),     LORDOZA: upognjenost hrbtenice naprej,
ELLA: ime pevke Fitzgerald,     PARTI: madžarski kanuist (Janos),     ESKORTA: vojaška straža,     AMENDOLA: italijanski politik(Giovanni)

Sponzor križanke je OPTIKA MESEC, VIDA MIHELČIČ, s. p., Cesta maršala Tita 31, 4270 Jesenice tel. 04 583 26 63. Tudi v teh ote-
ženih časih še vedno z vami na Jesenicah in Bledu. Pri njih lahko opravite vse vrste pregledov, za izboljšanja vida, korekcijska očala, 
mehke in poltrde kontaktne leče, kupite tekočine za vzdrževanje, modna sončna očala, športna očala in sončna očala z dioptrijo. Za 
naše zveste reševalce prispevajo tri nagrade, storitev ali nakup v vrednosti 20 evrov, 20 evrov in 10 evrov. Vabljeni, da jih obiščete.

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijoOPTIKA MESEC BLED

Poslovni center Union 
Ljubljanska cesta 11 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31  
tel + 386 (0)4 583 26 63 www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd   1 12/02/15   08:04
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Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je 
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 
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Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  

Torek, 16. marec
Oddelčni nastop učencev saksofona ob 17. uri

www.glasbenasolajesenice.si 

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

Četrtek, 18. marec
Koncert učiteljev ob 18.30

www.glasbenasolajesenice.si

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

Ponedeljek, 22. marec 
Večer Bachove glasbe ob 18.30

www.glasbenasolajesenice.si 

Torek, 23. marec
Nastop učencev harmonike ob 18.30

www.glasbenasolajesenice.si 

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

Četrtek, 25. marec
Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu ob 17.30 in 18.30

www.glasbenasolajesenice.si 

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

Aktivnosti Mladinskega centra

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

Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

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

Online – po spletu
Slikarska šola Brine Torkar 

Prijave in informacije na tel. 041/644-475, novazorainfo@gmail.com

Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev; www.mc-jesenice.si

Staš Hrenič, Žiga Dermitz, Nadica Petrova – JOHHNY GIGGLES – 
MY SUNLIGHT – glasba za sprostitev, www.mc-jesenice.si

Aktivnosti centra Žarek

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od pone-
deljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030/625-
298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom 
in mladim na voljo za učno pomoč, individualno delo ter za kakovo-
stno preživljanja prostega časa, vse v skladu z upoštevanjem ukrepov 
vlade Republike Slovenije in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije 
koronavirusa.

Razstave

Online – na spletni strani
Ogled razstave fotografij »Mandala ideas« Lare Blažič, 

ki razstavlja fotografije različnih kreacij mandal; www.mc-jesenice.si.

Ogled razstave fotografij »Greatness of London« Tinkare Langus, ki 
razstavlja fotografije vedno zanimivega Londona; www.mc-jesenice.si.

Ogled razstave fotografij »Portugalska« Hane Langus, ki razstavlja 
fotografije čarobne Portugalske; www.mc-jesenice.si.

MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure: 
Ogled razstave fotografij »PORTRET 2021«

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Božidar Jakac in njegov Jeseniški cikel. Iz depojev 
Gornjesavskega muzeja Jesenice, likovna razstava.

Več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, 

info@gmj.si; 04/583-35-03

BANKETNA DVORANA KOLPERNA

Ustvarjalci časa II, fotografsko-dokumentarna razstava, 
Več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, 

info@gmj.si; 04/583-34-92

Dogodki od 12. do 26. marca
Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v sklopu projekta 
Podjetniška kavica vabi na 
več brezplačnih spletnih de-
lavnic. V torek, 16. marca, 
bodo organizirali spletno 
delavnico z naslovom Po-

tenciali in omejitve na poti 
do uspeha, predavateljica 
bo Tanja Bogataj, certifici-
rana coachinja, svetovalka 
in trenerka s področja oseb-
ne rasti in vodenja. Delavni-
ca se bo začela ob 9. uri in 
bo potekala na aplikaciji 
Zoom. Druga delavnica z 

naslovom Ergonomija sede-
čega delovnega mesta in ak-
tivni odmor bo potekala v 
sredo, 24. marca, v četrtek, 
15. aprila, pa bodo izvedli še 
delavnico z naslovom Biti 
drugačen je zmagovalna 
strategija nastopa na trgu. 
Udeležba na vseh delavni-

cah je brezplačna, obvezne 
pa so predhodne prijave na 
elektronski naslov urska.
luks@ragor.si, saj bo števi-
lo mest na posamezni de-
lavnici omejeno. Projekt 
Podjetniška kavica izvaja 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske ob sofinancira-
nju občin Bohinj, Gorje, Je-
senice, Kranjska Gora, Ra-
dovljica in Žirovnica.

Spletne podjetniške delavnice
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Urša Peternel

Ljubiteljski kuhar Ljubislav 
Petrovski s Hrušice, ki smo 
ga nedavno predstavili tudi v 
Jeseniških novicah, je eden 
od tekmovalcev v letošnjem 
MasterChefu Slovenija na 
POP TV. Dvainštiridesetlet-
ni Ljubislav je po poklicu 
elektrotehnik energetik, a že 
od majhnega zelo rad tudi 
kuha. 

"Sem iskren, dobrosrčen, 
radoveden, igriv, vedno za 
hece, družaben, rad poma-
gam ..." se je predstavil Hru-
šičan, ki zase pravi, da je 

tudi inovativen, vselej skuša 
najti rešitve ter izboljšave, 
kar mu pride prav tudi pri 
kuhariji.
"V službi, med delom, veli-
kokrat dobivam ideje o svo-
jih krožnikih ter jedeh, ki 
jih kasneje tudi spravim na 
krožnik. Življenje skušam 
živeti z veliko pozitive in 
humorjem," dodaja.
In kdaj se je prvič srečal s 
kuhalnico? Kot pravi, je star-

šema (oče je žal že pokojni) 
rad pomagal v kuhinji. 
"Spomnim se, ko je ati delal 
neko specialiteto s svinj-
skim filejem in suhimi sli-

vami. Meni je bilo to tako 
zanimivo, kako to, meso in 
suhe slive. A ko sem jed 
poskusil, se mi je odprl čisto 
nov svet. To me je pritegnilo 
v kuharijo."
Če bi moral izbirati med sla-
nim in sladkim, bi izbral 
slano, sodnike v MasterChe-
fu pa bi "sezul" s pomlad-
no-poletno-jesensko-zim-
skim zavitkom, v katerem so 
puranov file, ananas, moca-
rela, začimbe, vlečeno testo, 
rezine dimljene slanine.
Sicer pa jih bo skušal navdu-
šiti z dobro voljo in pozitiv-
nostjo, upa pa tudi, da se bo 
od kuharskih mojstrov nau-
čil čim več. 
In kako se bo spopadel s tre-
mo pred kamerami? "Pos-
kušal bom biti čim bolj 
sproščen in upam, da mi 
uspe odklopiti v glavi zuna-
nje dejavnike in se posvetiti 
kuhariji."
Oddaja MasterChef Sloveni-
ja je kuharsko tekmovanje, 
ki je narejeno po britanski 
licenci MasterChef. V tek-
movanju se pomeri 16 ljubi-

teljskih kuharjev, ki se v vsa-
ki oddaji preizkusijo v enem 
od kuharskih izzivov. Njiho-
vi krožniki nastajajo pod 
budnim očesom priznanih 

slovenskih kuharskih šefov, 
ki tudi ocenijo jedi in domov 
pošljejo tekmovalca z najsla-
bšim krožnikom. V finalni 
oddaji se pomerita dva fina-

lista. Zmagovalec domov 
odnese naziv MasterChef 
Slovenija, pokal in 50 tisoč 
evrov. Prvi del bo na POP 
TV na sporedu 18. marca.

Ljubislav tekmuje v MasterChefu
Hrušičan Ljubislav Petrovski bo s svojimi kuharskimi mojstrovinami skušal navdušiti sodnike šova MasteChef Slovenija na Pop TV.

Ljubislav Petrovski kuha že od otroštva. / Foto: Ana Gregorič (Pop TV)

Ljubislav v kuhinji rad eksperimentira, tako je 
pripravil že rafaelo batak (piščanca s čokolado), 
špagete z ananasom … "Po navadi poskusim 
kakšne take kombinacije, ki še ne obstajajo 
oziroma še nisem slišal zanje. Večinoma 
poskusim iz več jedi narediti nekaj svojega, 
drugačnega. Take stvari objavljam na Facebooku 
v svoji ter drugih kuharskih skupinah," pravi.  

Urša Peternel

Na Jesenicah v zadnjih letih 
veliko pozornost namenjajo 
razvoju pohodniškega turiz-
ma. Tako so oblikovali več 
zanimivih tematskih in 
pohodniških poti, ki so jih 
označili tudi s tablami in 
markacijami, izdali pa so 
tudi zemljevid pohodniških 
poti, ki je bil že nekajkrat 
posodobljen in ponatisnjen. 
Žal pa ljubitelji pohodništva 
ugotavljajo, da so številne 
poti, zlasti pomladi, ko sko-
pni sneg, polne najrazličnej-
ših odpadkov. Ena od ljubi-
teljic narave nam je tako 
poslala več fotografij s Stare 
rudne poti, kjer je naletela 
na zavržene zaščitne maske, 
steklenice, pločevinke pa 

celo vrečke s pasjimi iztreb-
ki. Z različnimi odpadki je 
napolnila celo vrečo! 
Ob tem Ambrož Černe z 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske, pod okriljem 
katere poteka projekt Pohod-
ništvo, ugotavlja, da je nad-
povprečno topel konec febru-
arja sovpadel s šolskimi 
počitnicami, kar je mnoge 
občane zvabilo na sonce in k 
rekreaciji na prostem. "Da je 
naše lokalno okolje zares raj 
za izletnike, so pokazale tudi 
trenutne razmere, v katerih 
smo do nedavnega imeli 
zaprte občinske meje in bili 
primorani izbirati izletniške 
cilje le v domači občini. Ta v 
teh časih ponuja zares širok 
nabor rekreacije od popol-
danskih sprehodov po mestu 

ali poljih, nekoliko zahtev-
nejših izletov po sredogorju 
Karavank do turnosmučar-
skih podvigov na najvišjih 
predelih. Naše potrebe po 
preživljanju prostega časa v 

naravi bodo v letnem času, v 
katerega vstopamo, vse večje, 
okolje pa s tem vse bolj obre-
menjeno. Zato na tem mestu 
velja opozoriti na vsa načela, 
povezana z varovanjem in 

spoštovanjem naravne in 
kulturne krajine, kamor se 
podajamo," je opozoril.
Snovalci upajo, da bodo 
jeseniške pohodniške poti 
tudi v prihodnje privabile 

čim več pohodnikov, a da 
bodo ti ljubezen do narave 
pokazali tudi s tem, da bodo 
vse odpadke odnesli s seboj 
domov ali vsaj do najbližje-
ga koša za smeti.

Smeti na pohodniških poteh

Med odpadki, na katere je naletela po poti, so tudi številne 
zavržene zaščitne maske.

Vrečka, polna odpadkov, ki jo je na sprehodu po Stari rudni 
poti napolnila pohodnica.

Hodite po označenih poteh. Ne smetite. Pazite – 
živina na paši. Spoštujte lokalno prebivalstvo in 
njihovo lastnino. 

                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12

Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice 
bodo tudi letos pripravili 
koncert učiteljev, ki je vsako 
leto med najbolj obiskani-
mi. Zaradi trenutnih razmer 
mu bodo obiskovalci lahko 
prisluhnili prek spletne stra-
ni, čeprav bodo učitelji kon-
certirali iz dvorane Lorenz, 
seveda ob upoštevanju pra-
vil NIJZ. 
Kot je povedala pomočnica 
ravnateljice Karin Vrhnjak 

Močnik, bodo s tem koncer-
tom tudi simbolično preki-
nili koronsko tišino, ki je v 
koncertni dvorani glasbene 
šole vlada pretekle štiri 
mesece. Žal pa v dvorano še 
vedno ne morejo povabiti 
obiskovalcev.
Koncert bo potekal v četrtek, 
18. marca, ob 18.30 uri prek 
spletne strani www.glasbe-
nasolajesenice.si. 
V desetih glasbenih točkah 
bo nastopilo petnajst učitel-
jev šole.

Koncert učiteljev


