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Urša Peternel

»Za naše podjetje je to 
izjem na promocija, v čast 
nam je, da lahko sodelujemo 
pri obnovi stolpa, ki je slo
venski nacionalni simbol,« 
je povedal Vojo Jovičić, di
rektor jeseniškega podjetja 
KOV, ki so mu zaupali obno
vo Aljaževega stolpa. Obno
va je potekala dva tedna, 
predvidoma danes naj bi se 
zaključila, stolp pa naj bi na
slednjo sredo ali četrtek, od
visno od vremena, s helikop
terjem Slovenske vojske pre
peljali nazaj na vrh Triglava.

V podjetju KOV so stolp raz
stavili, speskali in tako odstra
nili stare premaze in rjo, za
tem pa nanesli temeljni pre
maz in nato še končni pre
maz. Obnovili so tudi odprti
ne oziroma okna na stolpu, ki 

bodo po novem na mestu, 
kjer so bila prvotno. Nova je 
kapa stolpa, ki je bila zaradi 
udara strel in poškodb zaradi 
cepinov tudi najbolj uničena. 
Mojstri iz podjetja KOV bodo 
sodelovali tudi pri gradbenih 
delih na vrhu Triglava in pri
čvrstitvi stolpa. 

Kot je dejal Jernej Hudolin, 
direktor Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni
je, so v podjetju KOV opra
vili odlično delo, stolp so 
obnovili z veliko pazljivosti 
in ogromno mero srčnosti. 
Bo pa prevoz stolpa nazaj 
na vrh Triglava še bolj zah

tevna naloga od prevoza v 
dolino, saj bodo morali pa
ziti, da se obnovljeni stolp 
ne poškoduje. Bo pa tudi od 
odnosa planincev, ki mno
žično obiskujejo Triglav, 
odvisno, koliko vzdrževal
nih del bo na stolpu potreb
nih v prihod nje. 

Aljažev stolp obnovili 
v podjetju KOV
Kovinarski delavnici podjetja KOV na Jesenicah so zaupali obnovo Aljaževega stolpa. Stolp bodo 
predvidoma sredi naslednjega tedna vrnili na vrh Triglava.

Aljažev stolp so obnavljali v podjetju KOV.

Eden od sodelavcev 
podjetja KOV nam je 
dejal, da je bil na 
Triglavu že 51-krat, zdaj 
pa se je stolpa dotaknil 
dvainpetdesetič, tokrat 
v delavnici ... 

Dan so 
preživeli kot 
prostovoljci
Zaposleni iz treh jeseniških 
železarskih družb so dan 
namesto v službi preživeli 
ob opravljanju 
prostovoljnih dejavnosti.
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Seniorji na 
modni pisti
V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na 
Jesenicah so pripravili 
modno revijo oblačil za 
seniorje, v vlogi 
manekenk in manekenov 
pa so nastopili stanovalci.
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Urša Peternel

S slovesnostjo pred porta
lom se je v torek, 18. sep
tembra, na avstrijski strani 
začela gradnja druge cevi 
predora Karavanke. Avstrij
ski upravljavec avtocest Asfi
nag je dela oddal družbi 
ARGE Swietelsky Tunnel
bau und Bau. Avstrijci raču
najo, da bodo svoj del 7948 
metrov dolge cevi skozi Ka
ravanke prevrtali do konca 
leta 2021. V letu 2022 naj bi 
bila cev prebita tudi na slo
venski strani. Sledila bo na
mestitev varnostne in druge 
opreme, prva vozila pa naj 
bi skozi drugo cev zapeljala 
februarja 2024. A promet 
naj bi po novozgrajeni cevi 

dve leti potekal dvosmerno, 
saj bodo takoj po odprtju 
druge cevi začeli obnavljati 
obstoječo cev. Tako naj bi 
promet skozi obe cevi stekel 
v začetku leta 2026, so na
povedali v družbi Asfinag.
Skupna vrednost projekta 
na avstrijski in slovenski 
strani je ocenjena na 320 
milijonov evrov.
Kdaj se bo začela gradnja 
tudi na slovenski strani, še ni 
znano, saj je prišlo do pritož
be kar treh neizbranih izva
jalcev. Na Darsu so nam vče
raj povedali, da upajo, da bo 
izvajalec tudi na naši strani 
gradnjo začel še letos. 
Slovesnosti v Šentjakobu v 
Rožu so se udeležili tudi 
predstavniki Občine Jesenice.

Avstrijci že gradijo 
drugo cev predora
V torek, 18. septembra, so v Šentjakobu v Rožu 
slovesno začeli gradnjo druge cevi predora 
Karavanke. Kdaj se bo gradnja začela na naši 
strani, zaradi pritožb še ni znano.

Slovesnosti ob začetku gradnje na avstrijski strani predora 
se je udeležil tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.

Po zaključku glavne turistične sezone se je začela obsežnej-
ša obnova dela cestišča gorenjske avtoceste A2 med pri-
ključkoma Jesenice vzhod (Lipce) in Jesenice zahod (Hruši-
ca) proti Karavankam. Promet bo predvidoma do konca 
novembra potekal le po enem pasu v vsako smer vožnje. 
Skoraj pet kilometrov smernega cestišča avtoceste bosta po 
pogodbi v skupnem nastopu obnovila Gorenjska gradbena 
družba iz Kranja in Strabag iz Ljubljane. Pogodbena vre-
dnost del znaša 4,8 milijona evrov. V sklopu del bosta v 
smeri proti Karavankam predvidoma do 3. oktobra zaprta 
tudi izvoz Jesenice zahod ter počivališče Jesenice. Zaradi del 
na Darsu v času septembrskih prometnih konic ob vračanju 
turistov domov pričakujejo tudi občasne zastoje.

Nadaljevanje obnove avtoceste mimo Jesenic
OBČINSKE NOVICE

Nadzor eko otokov
Policisti in inšpektorji so v 
skupni akciji v jeseniški obči-
ni pregledali, kako občani Je-
senic ločujejo odpadke. Pre-
gled eko otokov je pokazal, 
da se zlasti v zabojnikih za 
embalažo znajde marsikaj ...
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OBČINSKE NOVICE

Izdelali solarno 
avtobusno postajališče
Jeseniško podjetje Sunlife je 
izdelalo prvo solarno avto-
busno postajališče z ogreva-
nimi klopmi, USB- in brez-
žičnimi polnilci, ekranom za 
obvestila, defibrilatorjem ...
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KULTURA

Večer v počastitev 
Mihe Baloha
Miha Baloh je letos prazno-
val devetdeseti rojstni dan, 
na Jesenicah so se mu po-
klonili s filmsko projekcijo in 
predstavitvijo njegovega živ-
ljenja in dela.
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ZANIMIVOSTI

Matematika je lahko 
zabavna
Jeseničan Gregor Rabič je iz-
delal komplet didaktičnih 
iger za zabavno in igrivo 
učenje matematike.
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Urša Peternel

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo (MIR) Jesenice je 
ob akciji Očistimo Slovenijo 
2018, ki so jo organizirali 
Ekologi brez meja, na Jese-
nicah opravil nadzor ekolo-
ških otokov. K sodelovanju 
so povabili policiste Policij-
ske postaje Jesenice, javno 
komunalno podjetje JEKO 
in predstavnike nekaterih 
krajevnih skupnosti. Kot je 
povedal vodja MIR Boštjan 
Omerzel, so z akcijo želeli 
pregledati stanje na ekološ-
kih otokih in ponovno opo-
zoriti na nujnost pravilnega 
ločevanja odpadkov. Na 
splošno je v jeseniški občini 
bistveno manj črnih odlaga-
lišč, kot jih je bilo v preteklo-
sti, pa tudi občani so bolj 
osveščeni glede pravilnega 
ločevanja odpadkov. A neka-
teri eko otoki v občini so še 
vedno problematični, ob 
zabojnikih se kopičijo koso-
vni odpadki, ki tja ne sodijo, 
ponekod so okoli zabojnikov 
raztreseni biološki odpadki 
in zeleni odrez, kar zelo kazi 
videz kraja. 

Plenice za odrasle v 
zabojniku za embalažo
V sklopu akcije so na več 
lokacijah eko otokov preveri-
li, kaj je odloženo v posame-
znem zabojniku za ločeno 
zbiranje. Ob pomoči sodela-
vcev javnega komunalnega 
podjetja so tako izpraznili 
vsebino zabojnikov in natan-
čno pogledali, kaj vse vsebu-
jejo. In odkrili so marsikaj 
... Najslabše je bilo stanje v 
zabojnikih za embalažo, 
kjer so našli najrazličnejše 
odpadke, ki tja ne sodijo: od 
otroških igral iz trde plastike 
do plenic, ostankov hrane, 
napol polnih plastenk slad-
kih pijač, oblačil, škatel za 
jajca ... Nekdo je v zabojnik 

za embalažo na Dobravski 
odvrgel pesek za hrčka in 
okrasne kamenčke, dno 
zabojnika za embalažo za 
gimnazijo je bilo prekrito s 
plenicami za odrasle ... Ena 
od zelo pogostih kršitev je 
tudi ta, da občani biološke 
odpadke odložijo v neraz-
gradljivih plastičnih vreč-
kah. Dokaj dobro pa je bilo 
stanje v zabojnikih za papir 
in steklo; ti dve vrsti odpad-
kov namreč v občini ločeno 
zbirajo že vrsto let in je 
občanom očitno že prešlo v 
kri ...

Kršitelje našli na osnovi 
računa, pogodbe,  
kuverte ...
Kot je povedal občinski 
inšpektor Gregor Jarkovič, 
globa za neustrezno ločeva-
nje odpadkov znaša 400 
evrov. V akciji so v šestih 
primerih dobili dovolj poda-
tkov o kršiteljih, da bodo 
začeli postopke za izrek glo-
be. In kako so odkrili kršite-

lje? V vrečkah z nepravilno 
ločenimi odpadki so našli 
naslov na računu za dostavo 
hrane, položnico, pogodbo, 
kuverto z naslovom ... Jarko-
vič je poudaril, da je na splo-
šno največja težava z nepra-
vilnim odlaganjem odpad-
kov v večstanovanjskih obje-
ktih, kjer je odgovornost 
skrita. "A takšno nepravilno 
odlaganje ni pošteno do tis-
tih, ki se trudijo in vestno 
ločujejo odpadke," je pouda-
ril. Poleg tega napačno loče-
ni odpadki povzročijo kopi-
co težav sodelavcem javnega 
komunalnega podjetja 
JEKO, ki morajo delovnik 
preživeti ob brskanju po 

odpadkih, ki se jih nekomu 
ni ljubilo pravilno ločiti ...
Ob zaključku akcije je Boš-
tjan Omerzel, vodja MIR 
Jesenice, povedal, da bodo 
na osnovi ugotovitev predla-
gali Občini Jesenice, da bi 
eko otoke tam, kjer so prob-
lemi največji, denimo na 
Dobravski ulici, prestavili na 
drugo lokacijo, ostale pa 
ogradili in ličneje uredili. Če 
je namreč eko otok urejen, je 
tudi red posledično večji, 
ugotavljajo. 
Prav tako velja poziv obča-
nom, naj se potrudijo in 
pravilno ločujejo odpadke 
ter s tem naredijo nekaj za 
okolje in zanamce. 

Nadzor eko otokov
Policisti in inšpektorji so v skupni akciji v jeseniški občini pregledali, kako občani Jesenic ločujejo 
odpadke. Pregled eko otokov je pokazal, da se zlasti v zabojnikih za embalažo znajde marsikaj ...

Eden bolj problematičnih eko otokov je na Dobravski ulici. Kršitelja, ki je v zabojnik za 
plastiko odvrgel vrečko z ostanki hrane, plenicami in drugimi odpadki, so odkrili na osnovi 
naslova na računu za dostavo hrane, ki je bil v vrečki. Plačal bo štiristo evrov globe.

Nekateri občani še vedno ne vedo, da odpadke 
lahko brezplačno pripeljejo tudi v Zbirni center 
Jesenice na Prešernovi cesti. Zato nikakor ni 
logično, da jih nekateri naložijo na prikolico in 
peljejo v gozd ali na ekološki otok namesto 
brezplačno v zbirni center.

Urša Peternel

"Svoj avto ste parkirali tako, 
da bi v primeru požara one-
mogočili dostop gasilskih 
vozil do stavbe. S takim 
načinom parkiranja avtomo-
bila ogrožate človeška življe-
nja, morda tudi svojega." 
Lističe s takšno vsebino ozi-
roma simbolični "rdeči kar-
ton" so prejšnji teden na 
Jesenicah dobili vsi tisti voz-
niki, ki so svoje avtomobile 
parkirali na intervencijskih 
poteh, v skupni akciji Obči-
ne Jesenice in Gasilsko reše-
valne službe (GARS) Jeseni-

ce. Z njo so odgovorni želeli 
opozoriti na to, kako 
pomembno je, da interven-
cijske poti ostanejo proste. 
Kot je dejal Robert Kejžar 
iz GARS Jesenice, je sicer 
res, da je v strnjenih stano-
vanjskih naseljih, denimo 
na Plavžu, parkirnih mest 
premalo in da ljudje nekje 
pač morajo parkirati. A s 
tem, ko zaparkirajo inter-
vencijske poti, v trenutkih, 
ko se mudi in šteje vsaka 
sekunda, lahko celo ogrozi-
jo življenja. 
Kot je to ponazoril Kejžar, 
se v primeru požara v deset-

ih ali petnajstih minutah 
ogenj z enega prostora raz-
širi po celotnem nadstropju, 
več je dima in višje so tem-
perature, evakuacija po hod-
niku pa ni več mogoča. 
"Ljudje bi se morali zaveda-
ti, da s tem, ko puščajo 
intervencijske poti proste, 
ne pomagajo le nam, gasil-
cem, temveč predvsem sebi 
in svoji varnosti," je pouda-
ril Kejžar. 
Kot se je pokazalo v akciji, 
katere pobudnik je bil 
Andraž Tolar z Občine Jese-
nice, je žal še vedno veliko 
intervencijskih poti zaparki-

ranih. In to že dopoldne, ko 
je sicer prostih več parkirišč; 
stanje popoldne ali zvečer je 
še bistveno slabše. Tako so v 
kratkem času za brisalce 
vozil, ki so bila parkirana na 
intervencijskih poteh v raz-
ličnih jeseniških soseskah, 
zataknili kar sto lističev z 
obvestilom o tem, kako 
pomembno je, da so inter-
vencijske poti proste. 
Obenem so voznike vljudno 
prosili, naj v prihodnje vozi-
la parkirajo tako, da ne bodo 
zaprli dovozov do stavb, in s 
tem prispevajo k bolj varne-
mu bivanju v mestu.

Voznikom delili "rdeče kartone"
Na Jesenicah je še vedno veliko intervencijskih poti zaparkiranih. Vozniki, ki na ta način onemogočajo 
dostop gasilskih vozil do stavb, so dobili simbolični "rdeči karton".

V sklopu akcije Rdeči karton so lističe za brisalce dobili vsi 
vozniki, ki so vozila parkirali na intervencijskih poteh.

Urša Peternel

"V preteklem tednu smo se 
predstavniki Občine Jesenice 
udeležili začetka izgradnje 
druge cevi skozi predor Kara-
vanke. Udeležili so se ga tudi 
višji predstavniki avstrijske 
države, medtem ko je bila 
slovenska udeležba bolj šib-
ka. Dobro organizirana pri-
reditev je postregla z upan-
jem, da se bo tudi na sloven-
ski strani kaj kmalu začela 
dolgo pričakovana investici-
ja, čeprav je bilo na prireditvi 
rečeno, da je vse odvisno od 
tega, kako hitro se bodo zak-
ljučili pritožbeni postopki, a 
da če bi bili ti za investitorja, 
torej za DARS, zaključeni 
pozitivno, bi se lahko grad-
nja predora tudi na naši stra-
ni začela že letos," je povedal 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger.
Na Jesenicah pa poteka ena 
večjih investicij, obnova 
Ruardove graščine. "Pred 
začetkom investicije in tudi 
po njem se je velikokrat slišal 
očitek, da je vrednost investi-
cije prevelika oziroma da bi 
ta denar lahko namenili kori-
stnejšim investicijam. Pri 
tem je zato na mestu ponov-
no pojasnilo, da je ohranjan-
je naše kulturne dediščine 

zakonska obveza lastnikov, 
torej v tem primeru Občine 
Jesenice, hkrati pa je ta inve-
sticija označena kot priorite-
ta tako v občinskem razvoj-
nem načrtu kot v lokalnem 
programu za kulturo občine 
Jesenice. Z začetkom obnove 
smo zaradi potrebnih finan-
čnih sredstev odlašali dolgo, 
morda celo predolgo, le 
bežen pogled v notranjost 
stavbe pa kaže na to, da smo 
ujeli skrajni rok za začetek 
investicije," je dejal župan. 
Zaključek investicije je pred-
viden v letu 2020. "Verja-
mem, da bomo takrat imeli 
obnovljeni kulturni objekt, 
na katerega bomo vsi ponos-
ni," je dodal.

Županov kotiček

Urša Peternel

Na 29., predvidoma zadnji 
redni seji v tem mandatu so 
se včeraj sestali jeseniški 
občinski svetniki. Na dnev-
nem redu so imeli 17 točk, 
med drugim predlog reba-
lansa proračuna za leto 
2018. Sprejemali so tudi že 
proračun za leto 2019. Na 
mizah so imeli tudi več pre-
dlogov letnih programov 
(športa, kulture, izobraževa-
nja, humanitarnih društev 
in invalidskih organizacij). 

Seznanili so se tudi s prene-
hanjem mandata občinske-
ga svetnika Aleksandra Poz-
veka, ki je sredi junija podal 
odstopno izjavo. Imenovan-
je nadomestnega občinske-
ga svetnika ni potrebno, ker 
je do volitev manj kot pol 
leta. Na seji so se občinski 
svetniki seznanili tudi z več 
poročili ter z analizo stanja 
na področju socialnega var-
stva in realizacijo akcijskega 
programa varstva okolja. 
Podrobneje bomo o tem 
pisali v naslednji številki.

Zadnja redna seja 
občinskega sveta

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!

za
 m

e se
c  

OK
TO

BER

KU PON za 10 %
  

po pusta na sto rit
 ve

AN
D

R
E

J 
O

B
E

R
ŽA

N
 S

.P
.,

 U
L.

 S
TA

N
E

TA
 B

O
K

LA
LA

 1
7

, J
E

S
E

N
IC

E

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

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

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

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 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. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 14/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 78, ki je iz šel 28. septembra 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

"V današnji akciji smo sku-
šali omejiti promet v okolici 
vrtcev in šol in na prvo me-
sto postaviti otroke in njiho-
vo varnost. Dogajanje pred 
OŠ Koroška Bela, kjer je ce-
sta celo zaprta za promet, pa 
je lep primer, kaj vse se lah-
ko dogaja, če vsega prostora 
ne zavzamejo parkirani av-
tomobili," je ob Dnevu mo-
bilnosti dejal jeseniški podž-
upan Miha Rebolj, ki se je 
na Koroško Belo pripeljal z 
avtobusom javnega potni-
škega prometa, zatem pa z 
avtobusom tudi odpeljal na 
Občino Jesenice. 
"Predstavniki občine mora-
mo biti zgled tudi na tem 
področju. Sam se po mestu 
večkrat peljem z avtobusom 
namesto z avtom," je dodal 
Rebolj, zadovoljen, da je 
koncesionar Alpetour na ta 
dan omogočil tudi brezplač-
ne vožnje vsem občanom. 
Glede na odzive so bili zado-
voljni tudi uporabniki, ki so 
tako prihranili vsaj za ceno 
ene kavice ...
Ob Dnevu mobilnosti, ki je 
v jeseniški občini sicer že 
tradicionalni dogodek, se je 
glavnina aktivnosti dogajala 
v okolici šol, kjer so potekale 
različne delavnice in pred-
stavitve na temo trajnostne 
mobilnosti. Sodelovali so 
policisti, redarji in inšpek-
torji, gasilci, gorski reševal-
ci, svet za preventivo in var-
nost v prometu, Zavod za 
šport Jesenice, Fakulteta 
Angele Boškin, Zdravstveni 
dom Jesenice, Agencija za 
varnost prometa, Projekt 
Natura in drugi.  
Po šolah so različne dejav-
nosti potekale že v dneh 
pred samim Dnevom mobil-
nosti. Na OŠ Koroška Bela 
so denimo imeli zanimiv 
projekt Prometna kača, s ka-
tero so beležili, kako so 
učenci prihajali v šolo in do-
mov in koliko metrov ali ki-
lometrov so v tednu dni pre-
hodili peš.  
Del dogajanja pa je bil na-
menjen tudi starejšim; v 
Kolpernu je tako potekala 
delavnica z naslovom Osta-
nimo mobilni, na kateri so 
ugotovili, da odločitev posa-
meznika, da namesto avto-
mobila vsaj del vsakodnev-
nih opravkov opravi peš, s 
kolesom ali z javnim potni-
škim prometom, pripomore 
k dobremu počutju, boljši 
telesni pripravljenosti ter 
zmanjševanju obremenjeva-
nja okolja s hrupom in izpu-
šnimi plini. Taka odločitev 
pa pomeni tudi zmanjšanje 
stroškov za vzdrževanje av-
tomobila.

Dan, namenjen 
pešcem in kolesarjem 
V jeseniški občini je potekal Dan mobilnost s pestro paleto različnih aktivnosti, vse z namenom 
spodbujanja trajnostne mobilnosti. 

Okolico šol so namesto vozil zavzeli otroci, cesta mimo OŠ Koroška Bela je bilo celo 
zaprta. Na njej so učenci risali s kredami, se šli ristanc, skakali gumitvist ... Dve Manci sta 
bili nad tem navdušeni!

Parkirišča v okolici šol, vrtcev in občinske stavbe so bila zaprta, na njih so potekale 
delavnice, predstavitev uporabe defibrilatorjev, test hoje, postavljeni so bili kolesarski 
poligoni, predstavljali so kolesarski sistem JeseNICE Bikes ...

Vožnje z mestnimi avtobusi so bile ta dan brezplačne; z avtobusom se je na Koroško Belo 
in zatem v službo pripeljal tudi podžupan Miha Rebolj. Župan Tomaž Tom Mencinger je v 
službo prišel peš, podžupanja Vera Pintar pa se je prav tako pripeljala z mestnim avtobusom.

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bo od 1. 10. 2018 dalje  
na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si pod 
rubriko »Javna naročila, razpisi in objave« objavljen 
»Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v 
občini Jesenice za leto 2018«.

Župan Tomaž Tom Mencinger

100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.
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Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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.
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Urša Peternel

Jeseniško podjetje Sunlife, 
ki je bilo doslej znano pred-
vsem po solarnih lučeh 
(med drugim so jih nekaj 
namestili kot del javne raz-
svetljave tudi na Jesenicah), 
je izdelalo prvo solarno avto-
busno postajališče z ogreva-
nimi klopmi, AED-defibrila-
torjem, USB-polnilci, brez-
žičnimi polnilci in ekranom 
za obveščanje. Vse te napra-
ve napaja sonce prek solar-
nih panelov. Prvo takšno 
postajališče že deluje v 
Domžalah, zdaj pa se za 
ureditev kar trinajstih tak-
šnih postajališč dogovarjajo 
tudi na Jesenicah.
Kot je povedal Saša Mandžić 
iz podjetja Sunlife, se mu je 
na osnovi izkušenj s solarni-
mi lučmi porodila ideja, da 

bi energijo sonca lahko izko-
ristili tudi na avtobusnih 
postajališčih. Najprej si je 
zamislil, da bi solarno ener-
gijo uporabili zgolj za osvet-
litev, zatem pa so se rojevale 
nove in nove ideje in tako je 
na koncu nastalo avtobusno 
postajališče, ki ima vse: 
ogrevane klopi, osem 
USB-polnilcev, dva brezžič-
na polnilca, ekran, dva vol-
tmetra, dvanajstvoltno raz-
svetljavo stropa ... Klopi so 
opremljene s tako imenova-
no 12V grelno folijo, kakrš-
no uporabljajo tudi za talno 
gretje. Kot je povedal Man-
džić, jih je mogoče ogreti 
vse do 35 stopinj Celzija, a 
pozimi jih bodo ogrevali na 
od 10 do 15 stopinj Celzija. 
Če bo zunaj minus pet sto-
pinj, bo torej to povsem 
dovolj za občutek toplote. 

Čakajoči na avtobus lahko 
napolnijo mobilni telefon, 
in to z USB-kablom ali na 
brezžičnem polnilcu, na 
ekranu izvedo, kdaj bo pri-
peljal naslednji avtobus, 
objavljena so lahko obvesti-

la, reklame, prek platforme 
Google open AI pa bodo obi-
skovalci lahko našli denimo 
picerijo ali lekarno v radiju 
enega kilometra ... V sklopu 
postajališča je na voljo tudi 
defibrilator na kodo. Energi-
jo pridobivajo prek panelov 
na strehi postajališča, ki 
delujejo tudi na difuzno sve-
tlobo, torej tudi v primeru 
oblačnosti. Je pa v Domža-
lah sistem hibridni, tako bi v 
primeru, da bi energije v 
akumulatorju zmanjkalo, 
sistem začel črpati energijo 
iz javne razsvetljave. Sistem 
je sicer narejen tako, da naj-
prej ugasne najbolj nepo-
membne stvari. Ko vidi, da 
bo zmanjkalo energije, uga-
sne najprej ekran, potem 
gretje klopi ...
Mandžić na področju izrabe 
solarne energije vidi še veli-
ke možnosti razvoja, na vol-
jo je tudi veliko nepovratnih 
sredstev za ta namen. 

Izdelali solarno 
avtobusno postajališče
Jeseniško podjetje Sunlife je izdelalo prvo solarno avtobusno postajališče z ogrevanimi klopmi, USB- 
in brezžičnimi polnilci, ekranom za obvestila, defibrilatorjem ... 

Saša Mandžić iz podjetja Sunlife z Jesenic

Prvo solarno avtobusno postajališče so dobili v Domžalah.

Urša Peternel

Splošna bolnišnica Jeseni-
ce že četrto leto posluje 
pozitivno, ob polletju je 
pozitiven poslovni izid zna-
šal 178 tisoč evrov. S poslo-
vanjem se je seznanil svet 
javnega zdravstvenega 
zavoda Splošna bolnišnica 
Jesenice. Med drugim so 
ugotovili, da je bolnišnica v 

prvem polletju presegla 
načrtovan polletni delovni 
program. Ob tem so ponov-
no opozorili na potrebo po 
dvigu cen zdravstvenih sto-
ritev. Ker je ministrstvo za 
zdravje zavrnilo nakup 
angiografa, pa so ponovno 
poudarili, da je ta investici-
ja nujna, saj je gorenjska 
edina regija, ki te naprave 
za pregled žil nima. 

Bolnišnica pozitivno
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NA CERKLJANSKO IN IDRIJSKO 
Vabimo vas na izlet v Idrijo. Najprej se bomo ustavili v partizanski bolnici Franja  
in podoživeli, kako so med drugo svetovno vojno v njej pomagali ranjenim.  
Sledil bo ogled Cerkljanskega muzeja, v katerem bomo spoznali laufarje – 
znane cerkljanske pustne like. Lokalni vodnik nam bo nato predstavil Idrijo in 
njeno mestno središče. Sledilo bo tipično idrijsko kosilo v Gostišču Barbara. 
Spoznali bomo lahko, kaj so smukavc, žlikrofi, strjenka z žlikrofi,  geruš.   
Po kosilu se bomo odpravili še do Divjega jezera.

CENA: 32 EVROV
Cena vključuje: voden ogled mesta, ogled partizanske bolnice Franja, ogled Cer-
kljanskega muzeja v Cerknem, tradicionalno idrijsko kosilo,  ogled Divjega jezera 
in DDV.

Odhodi avtobusa:
	z AP Radovljica ob 6.30
	z AP Creina Kranj ob 6.55
	z AP Mercator Primskovo ob 7.05
	z AP Škofja Loka ob 7.25

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

          IZLET// 8. oktobra 2018

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo 
kasneje kot dva delovna dneva pred izletom, zaračunamo potne stroške.
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s kuponom do 31. 11. 2018

Urša Peternel

Prvega oktobra bo zaživela 
nova organizacijska struktu-
ra centrov za socialno delo. 
Kot poudarjajo, bo reorgani-
zacija prinesla koristi pred-
vsem uporabnikom storitev, 
saj bodo centri postali dosto-
pnejši, kakovost storitev pa 
se bo povečala. Tako naj bi se 
zaposleni na lokalni ravni vr-
nili nazaj na teren, kar pou-
darja tudi geslo reorganizaci-
je: Na teren, bližje ljudem.

Po novem bo v državi šest-
najst novih centrov za social-
no delo, na Gorenjskem bo to 
Center za socialno delo Go-
renjska, ki bo pokrival enote 
Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Škofja Loka in Tržič. Center 
za socialno delo Jesenice bo 
postal enota Centra za social-
no delo Gorenjska, ki bo imel 
sedež v Kranju. Vršilka dol-
žnosti direktorice Centra za 
socialno delo Gorenjska bo 
Urška Repar Justin, doseda-
nja direktorica Centra za so-
cialno delo Radovljica, vsi 
ostali dosedanji direktorji pa 
do izteka mandata ostajajo 
pomočniki direktorja.
Na ravni novoustanovljene-
ga centra za socialno delo bo 
organizirana skupna splo-
šna služba (kadrovska služ-
ba, računovodstvo, tehnič-

no-administrativna služba 
...), služba za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev (vo-
denje postopkov o pravicah 
iz javnih sredstev: o otro-
škem dodatku, znižanju pla-
čila za programe vrtcev, dr-
žavni štipendiji, dodatni 
subvenciji malice za učence 
in dijake in subvenciji kosila 
za učence) in skupna stro-
kovna služba, ki bo vključe-
vala službo za koordinacijo 
in pomoč žrtvam (interven-
tna služba, krizni centri). 

Enote centrov za socialno 
delo pa bodo delovale kot 
vstopna točka za vse pravice 
uporabnikov in bodo še na-
prej izvajale strokovne na-
loge, socialnovarstvene sto-
ritve, javna pooblastila in 
različne socialnovarstvene 
programe. Na enotah bodo 
še naprej sprejemali vloge 
ter odločali o denarni soci-
alni pomoči, varstvenem 
dodatku, subvenciji naje-
mnine, pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, pravi-
ci do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih sto-
ritev, otroškem dodatku, če 
se istočasno vodi postopek 
o pravici do denarne social-
ne pomoči, pravicah iz star-
ševskega varstva in družin-
skih prejemkih. 

Na teren, bližje 
k ljudem
Center za socialno delo Jesenice bo s prvim 
oktobrom postal enota Centra za socialno delo 
Gorenjska.

Center za socialno delo Jesenice tudi po  
1. oktobru kot enota ostaja na sedanji lokaciji  
na Jesenicah.

V Centru ponovne uporabe Jesenice, ki na Titovi 49 na Jese-
nicah deluje pol leta, zbirajo še uporabne predmete, ki bi jih 
ljudje sicer zavrgli. V centru jim vdahnejo novo življenje ter 
ponudijo strankam v nakup. Vsak mesec pa v centru pripra-
vljajo tudi kavarniško popravljalnico oziroma tako imenova-
no Repair Cafe, kjer se obiskovalci pod strokovnim vod-
stvom izkušenih mojstrov lotijo osnovnih popravil, predelav 
in dodelav. Na voljo je kar nekaj materiala, orodja, pred-
vsem pa znanja in izkušenj. Lastnik izdelka osebno sodeluje 
pri popravilu in s tem pridobi nove spretnosti. Naslednji 
tovrsten dogodek bo danes, v petek, 28. septembra, med 10. 
in 15. uro. Kot poudarja promotorka ponovne uporabe Ur-
ška Trojar, ob dobri kavici vedno tudi poklepetajo, se na-
smejijo in izmenjajo domislice, kako kakšno stvar popraviti. 
"Veselje ob uspešni predelavi izdelka v predmet z novo 
praktično uporabo pa tudi ni zanemarljivo," je dodala.

Kavarniška popravljalnica

Andraž Sodja

V soboto, 15. septembra, je 
Kulturno-športno društvo 
Hrušica na Placu na Hruši-
ci pripravilo tradicionalni 
Dan športa in zabave, ki so 
ga letos posvetili sokrajanu 
Gabru Novaku, ki mu je 
prometna nesreča spomla-
di letos spremenila življe-
nje. Dobrodelni dan za Ga-
bra je privabil številne do-
mačine in prebivalce iz 
okoliških krajev, v celo-
dnevnem športnem progra-
mu so se tako pomerili v 
inline hokeju, nogometu 
ter ženskem balinarskem 
turnirju. Za obiskovalce so 
pripravili družabne igre, 
pester je bil otroški pro-
gram z animacijami, obi-
skal jih je čarovnik Erik. Za 
zaključek pa so pripravili še 
pester zabavni program s 
skupinama Šekspir in Mil-
ky beer z gosti.
Vsa prostovoljno zbrana 
sredstva so namenili za do-
mačina Gabra Novaka, ki se 
je hudo poškodoval z vozi-
lom, za prilagoditev stano-
vanjskega objekta in za po-
trebe po rehabilitaciji in 
okrevanju. Poleg donacij 
domačinov in drugih so iz-
vedli tudi licitacijo slike s 

podobo Anžeta Kopitarja in 
njegove hokejske palice, ro-
kavic, kape ter še nekaterih 
drugih športnih rekvizitov. 
Za uspešno izvedbo so po-
leg članov kulturno-športne-
ga društva zaslužni Gabrovi 
prijatelji in drugi krajani, ki 
so v priprave in izvedbo vlo-

žili veliko truda in prosto-
voljnega dela. 
Kot je dejal predsednik KŠD 
Hrušica Matej Kejžar, je od-
ziv donatorjev presenetil tudi 
njih, donacije na društveni 
račun s sklicem za Gabra pa 
še prihajajo, zato o zbranih 
sredstvih, ki so presegla vsa 

pričakovanja, še ne želijo go-
voriti: »Bolj pomembno kot 
sredstva, s katerimi upamo, 
da bo Gabru omogočeno kar 
najbolj normalno življenje, 
se nam zdi pomembno, da 
smo mu pokazali, da smo tu, 
da ima podporo v prijateljih 
in v kraju.«

Hrušica družno za 
dober namen
Na dobrodelni prireditvi Dan športa in zabave na Hrušici, ki so jo posvetili Gabru Novaku, ki se je 
hudo poškodoval v prometni nesreči, je odziv ljudi, ki želijo pomagati, presenetil organizatorje.

Za uspešno izvedbo so poleg članov Kulturno-športnega društva Hrušica zaslužni Gabrovi 
prijatelji in drugi krajani.

V času volilne kampanje pred 
lokalnimi volitvami 2018 
bodo Jeseniške novice izšle v 
petek, 2. novembra, in v pe-
tek, 16. novembra 2018. Ure-
dništvo bo spoštovalo zakon o 
volilni kampanji (ZVEK, 
ZVRK-B), odločitve Račun-
skega sodišča o objavljanju in 
financiranju volilnih ogla-
snih vsebin v občinskih časo-
pisih ter programsko zasnovo 
Jeseniških novic, kar zagota-

vlja enakopraven položaj 
kandidatov/kandidatk oziro-
ma kandidatnih list. V času 
volilne kampanje ne bomo 
objavljali brezplačnih propa-
gandnih sporočil kandida-
tov/kandidatk, političnih 
strank in drugih organiza-
torjev volilne kampanje ozi-
roma vseh drugih sporočil, ki 
bodo po presoji uredništva 
imeli predvsem propagandni 
značaj v času volilne kampa-

nje. Prav tako ne bomo obja-
vljali nenaročenih prispevkov 
in pisem bralcev, za katera 
bomo presodili, da vsebujejo 
predvolilna sporočila oziro-
ma navijajo za tega ali onega 
kandidata/kandidatko oziro-
ma kandidatno listo ali orga-
nizatorja volilne kampanje. 
Organizatorjem volilne kam-
panje bodo v skladu s ceni-
kom oglasnih objav v Jeseni-
ških novicah zagotovljeni 

enaki pogoji za objavljanje 
volilnih propagandnih sporo-
čil. Vsa plačana obvestila, 
propagandna sporočila ter 
predstavitveni članki bodo v 
časopisu posebej označeni in 
razpoznavni kot propagan-
dno volilno sporočilo. Pri 
zahtevah po objavljanju pro-
pagandnih sporočil na dolo-
čenih mestih časopisa bomo 
spoštovali vrstni red naročil.

     Uredništvo

Jeseniške novice  
pred lokalnimi volitvami

Na redni seji so se sestali člani sveta Krajevne skupnosti 
Plavž. Na predlog komisije za ocvetličenje so potrdili se-
znam krajanov z najlepšimi balkoni. Določili so datum za-
ključka akcije, ki bo 10. oktobra. Sprejeli so tudi načrt aktiv-
nosti do konca leta oziroma do zaključka mandata. Med 
drugim bodo 17. oktobra organizirali meritve krvnega slad-
korja, holesterola in krvnega tlaka, ki jih bodo izvajali zdra-
vstveni delavci Društva diabetikov Jesenice. Med pobudami 
je članica sveta opozorila na slabo cestišče oziroma parkiri-
šče med glavno cesto in stolpnico Titova 53b do podhoda 
pod regionalno cesto, ki je uničeno zaradi žlindre. Opozori-
la je tudi na posedanje zemljišča na ploščadi v Centru 2. Vse 
pobude bodo posredovali ustreznim službam.

Redna seja sveta KS Plavž

Zadnji teden v septembru praznuje Krajevna skupnost Sava 
svoj praznik, ki je posvečen spominu na prve omembe na-
selja Sava v letu 1538. Krajevni praznik bodo obeležili s pri-
reditvami v dneh od 24. do 29. septembra. V ponedeljek je 
tako že potekal odprti balinarski turnir trojic za memorial 
Draga Tarmana na balinišču v Bazi. Osrednje dogajanje pa 
bo jutri, v soboto, ko pripravljajo pohod od kopališča Ukova 
čez Dole na Pristavo z začetkom ob 9. uri. Ob 11.30 se bo 
pri Domu Pristava začelo družabno srečanje z družabnimi 
igrami, za razvedrilo in ples bo igral ansambel Ex trio 3. Or-
ganiziran bo tudi prevoz do Pristave, za vse udeležence pa 
bo na voljo tudi brezplačna malica, so sporočili iz Krajevne 
skupnosti Sava.         

Praznik KS Sava
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Urša Peternel

Na Jesenicah so se s projek-
cijo filma Ples v dežju v 
sklopu še zadnje letošnje 
Torkove kinoteke poklonili 
jeseniškemu filmskemu in 
gledališkemu igralcu Mihi 
Balohu, ki je maja letos pra-
znoval devetdeseti rojstni 
dan. Sam se dogodka zaradi 
bolezni sicer ni udeležil, je 
pa o njegovem delu sprego-
vorila Nina Hribar iz Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce. Kot je dejala, je njegova 
gledališko-filmska kariera 
trajala kar sedem desetletij, 
v tem času je ustvaril več kot 

petdeset glavnih vlog tako 
na odru kot na filmskem 
platnu, igral je tako v sloven-
skih, jugoslovanskih kot 
koprodukcijskih in tujih fil-
mih. Med drugim je igral 
kar v petih filmih o Vinetou-
ju, v koprodukcijski televi-
zijski nadaljevanki Omer 
Paša je odigral naslovnega 
junaka. Najbolj so mu ležale 
vloge antijunakov in proble-

matičnih ljubimcev, njegova 
najljubša je bila vloga kurir-
ja Aleša v filmu Veselica, 
četudi menda v pogovoru 
najlepše spomine obuja na 

ustvarjanje na odrskih des-
kah, zlasti v Trstu.  
Za svoje delo je dobil več 
priznanj, leta 1961 je prejel 
zlato areno v Pulju za vlogo 

kurirja Aleša v filmu Veseli-
ca, leta 2008 je postal čast-
ni občan Jesenic, leta 2014 
pa je prejel priznanje bert 
za življenjsko delo na pod-
ročju filme igre, ki mu ga je 
podelilo Društvo slovenskih 
režiserjev.
O Balohu je na dogodku 
spregovoril tudi njegov prija-
telj Boris Bregant, ki je dejal, 
da je Miha velik v vseh pogle-
dih. Velik je že po postavi, 
velik je kot umetnik, je tudi 
velik domoljub. »Velik je, ker 
zna ljubiti, pomagati, sveto-
vati in se odločno upre vselej, 
ko kdorkoli nastopi proti 
osnovnim človekovim pravi-
cam in svobodnemu odloča-

nju,« je dejal Bregant. In 
čeprav je Baloh že v prvih 
mesecih življenja zapustil 
Jesenice, se je od prvih nas-
topov naprej vedno vračal na 
oder jeseniškega gledališča 
in se nikoli ni odrekel nasto-
pom pred jeseniško publiko, 

tudi ko je bil na vrhuncu 
umetniškega ustvarjanja. Na 
Jesenicah živi tudi zadnja 
leta, po Bregantovih besedah 
pa je tudi v 91. letu življenja 
še vedno iskriv, duhovit 
sogovornik, ki se rad in živo 
spominja preteklosti. 

Večer v počastitev Mihe Baloha
Miha Baloh je letos praznoval devetdeseti rojstni dan, na Jesenicah so se mu poklonili s filmsko projekcijo in predstavitvijo njegovega življenja in dela.

Mihi Balohu so se poklonili na Jesenicah, kjer so v Kolpernu pripravili projekcijo filma 
Ples v dežju.

Balohov prijatelj Boris Bregant je povedal nekaj besed o 
slavljencu.

Na filmskem platnu v filmu Ples v dežju iz leta 1961

Kot je dejal Bregant,  
je Balohovo bogato 
življenje zagotovo 
vredno romana: 
»Nekdo bi moral 
napisati roman  
o njem, saj si to 
zasluži ...«

Janko Rabič

Dvorana Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah bo od 
14. do 20. novembra spet pri-
vabljala številne ljubitelje raz-
ličnih zvrsti dramskih pred-
stav na odru. Na sporedu 
bodo 31. Čufarjevi dnevi, uve-
ljavljen festival ljubiteljskih 
gledališč s tekmovalnim 
predznakom. Člani organiza-
cijskega odbora pod vods-
tvom Borisa Breganta so že 
pošteno zavihali rokave, saj 
želijo, da velik jeseniški gle-
dališki praznik spet uspe v 
vseh pogledih. Na razpis se je 
prijavilo 26 gledališč in igral-

skih skupin (dve iz zamejs-
tva) ter šest mladinskih sku-
pin, ki se bodo predstavile na 
enem od dni, ki bo namenjen 
posebej njim. Selektor Iztok 
Valič bo izbral šest predstav 
odraslih gledaliških skupin, 
ki se bodo potegovale za 
naklonjenost strokovne žirije 
in občinstva. Organizatorji 
bodo poskrbeli za pester 
spremljevalni program. 
Domača gledališka hiša bo za 
zaključno prireditev s podeli-
tvijo Čufarjevih plaket pripra-
vila novo predstavo. To bo 
zagotovo kar poslastica, saj 
obljubljajo muzikal z zanimi-
vo vsebino in zasedbo.  

Priprave na  
31. Čufarjeve dneve 
Festival ljubiteljskih gledališč bo potekal od 14. 
do 18. novembra.

Miha Baloh je bil rojen 21. maja 1928 na 
Jesenicah. Dramsko igro na Akademiji za 
igralsko umetnost v Ljubljani je absolviral leta 
1952, igral v Drami SNG Maribor, nato v SNG 
Trst, od leta 1961 pa je bil svobodni umetnik in 
predvsem filmski igralec. Leta 1977 je postal 
član SNG Drama Ljubljana, kjer je ostal do 
upokojitve leta 1987.

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališ-
ča je na ogled fotografska razstava Igorja Debevca z naslo-
vom Človek in voda. Avtor je član Fotokluba Ljubljana in je 
najuspešnejši razstavljavec Fotografske zveze Slovenije za 
leto 2017. Razstava bo odprta do 24. oktobra.

Človek in voda

Aleksander Mežek z gosti

TEČEM SKOZI ČAS 70 LET

petek, 5.10.2018, 
ob 19.30
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Matjaž Klemenc

Z osvojitvijo prvega mesta 
ste ponovili lanski uspeh. 
Večkrat se sliši fraza, da je 
lažje osvojiti kot braniti. Ka-
kšen je vaš pogled na to?
"S to ugotovitvijo se popol-
noma strinjam. Vedeti je 
treba, da se pri vseh ekipah 
vsako leto vidi napredek, vse 
bolj se igra 'na nož', tako da 
do končnega uspeha ni bila 
lahka pot."

Kako ste sami videli vašo 
ekipo v minuli sezoni?
"Sezono smo dobro začeli, s 
petimi zmagami. Poznali so 
se uspešni treningi v telova-
dnici v zimskem času. Naša 
ekipa je zelo homogena. Vse-
skozi spodbujamo eden dru-
gega. Pogrešamo še enega 
kvalitetnega igralca. Vseeno 
se zavedamo, da imamo še 
vsi prostor za napredovanje."

Po edinem porazu z ekipo 
Mišo tim v šestem kolu ste v 
naslednjem takoj stvari po-
stavili na staro mesto z zma-
go proti vedno neugodni 
ekipi Senica. Je bila ta zma-
ga ključna za končni uspeh?
"Kranjska ekipa Mišo tim je 
za nas neugoden naspro-
tnik. Srečanje smo dobro 
začeli, povedli z 2 : 0, a žal 
začetnega kapitala nismo iz-
koristili in na koncu izgubili 
z 2 : 4. Poraz nas ni dotolkel. 
Še kako dobro smo se zave-
dali naslednjega derbija z 
ekipo Senica. Pred tekmo 
smo pogledali, kako posta-
vljajo ekipo. Upali smo, da 
bo tako tudi proti nam. V 
tekmo smo šli sila motivira-
ni in se z zmago s 4 : 2 spet 
vrnili v boj za prvaka."

Kako ste videli ekipe, ki so z 
vami nastopile v 1. prstome-
tni moški ligi?
"Kot sem že prej rekel, vse 
ekipe napredujejo. Dotakni-
la pa se me je neresnost 
dveh ekip, Starih lisjakov in 
Duplice, ki nista prišli na 
tekmo. To ni pravi odnos do 
športa. Sam sem zagovornik 
tega, da stvar, ki jo začneš, 
izpelješ do konca."  

V ligi je štirinajst ekip. Pre-
več, premalo?
"Spomnim se začetkov, ko 
je v ligi igralo osemnajst 
ekip. Ob izključitvi dveh 
ekip smo letos po moje odi-
grali premalo tekem (Jeseni-
čani so odigrali le enajst te-
kem, o. a.). Pobudnik sem, 
da je v sezoni čim več te-
kem."

Kako to, da ste tudi sami pri-
šli med prstometaše?
"V ekipo Jesenic me je pova-
bil Marko Hočevar. Z njim 
sva v preteklosti veliko prei-
grala pri meni doma na tra-

vi. Zaradi dobrih iger me je 
priporočil takratnemu vodji 
ekipe Jožetu Klobučarju." 

So bili časi, ko ste bili v re-
zultatski krizi, a se niste pre-
dali. Naredili ste velik korak 
naprej.
"Res je. Nismo se predali. 
Pridno smo trenirali naprej. 
Pred letošnjo sezono smo se 
okrepili z nekdanjim igral-
cem Talentov Francetom 
Šolarjem. Z njim se je nivo 
naše ekipe še dvignil."

Kako je s treningi?
"Treniramo najmanj dva-
krat tedensko na igrišču na 
Šobcu, pozimi pa enkrat te-
densko v telovadnici." 

Liga se igra na asfaltu. Vas 
moti, da je kvaliteta igrišč 
zelo različna?
"To me zelo moti. Sam se 
najbolje počutim na igrišču 
na Šobcu. Zelo rad sem igral 
na 'našem' igrišču v Podme-
žakli, kjer pa je bil po navadi 
velik problem veter. V ligi 

me najbolj moti igrišče v Be-
gunjah, ki je postavljeno na 
parkirišču in zna biti površi-
na mastna."

Bi v ligi kaj popravili?
"Prej sva omenjala igrišča. 
Pravilo je, da se igra na as-
faltni površini. Sprašujem 
se, zakaj se zaključek igra 
na podlagi za in-line hokej, 
kjer se površina drugače 
obnaša kot asfalt. Želim si 
še, da se k vodstvu tekmo-
vanja spusti človeka, ki bi 
imel nekaj besede. Žal tre-
nutno o vsem odloča vod-
stvo. Sam sem v odboru za 
ligo, kjer se večkrat kaj do-
govorimo, na koncu pa se 
naredi drugače."

Kje imate pri sebi največ re-
zerv?
"Največ rezerv imam pri 
prehodu dolžin, iz kratkih 
na dolge, na srednje ipd. 
Težko hitro preklopim iz 
ene razdalje na drugo, a se 
mi zdi, da sem vsako sezono 
boljši."

Pri prstometu je en kup 
igralnih kombinacij. Posa-
mezno, dvojice, trojice … Na 
katero vi prisegate?
"V posamezni igri se res vidi 
kvaliteta igralca. Če imam 
izbiro, najraje igram igro 
dvojic z Markom Hočevar-
jem. V igri se dobro dopol-
njujeva in točno veva, kdaj 
mora kdo prevzeti odgovor-
nost. Z leti sva postala zelo 
dobra dvojica."

Prstomet v prihodnosti?
"Mogoče liga po vseh pokra-
jinah in na koncu turnir 
zmagovalcev, ki bi dal naj-
boljšega v Sloveniji."

Najraje igra v dvojicah
Oseminpetdesetletni Bogdan Finžgar z Jesenic je z desetimi posamičnimi zmagami in šestimi 
zmagami v paru dal velik delež h končnemu prvemu mestu prstometašev Jesenic.

Bogdan Finžgar

Matjaž Klemenc

Prstometaši Jesenic so več 
kot zasluženo osvojili prvo 
mesto v 1. prstometni ligi in 
s tem ponovili lanski uspeh. 
Letos je ligo začelo štirinajst 
ekip, na koncu pa jih je za-
ključilo dvanajst. Zaradi ne-
udeležbe na tekmi sta bili 
izključeni dve ekipi, Stari 
Lisjaki in Duplica. V enajstih 
tekmah so dosegli devet 
zmag (Podnart 6:0, TVD 

Partizan Begunje-Cifra 5:1, 
Dvojčki 5:1, Flinger 6:0, Ri-
biči 1 5:1, Senica 4:2, ŠDP 
Lesce 5:1, Rokce 5:1, Veseli 
Gorjanci 6:0). Neodločeno 
3:3 so igrali s Pajki, izgubili 
pa le proti ekipi Mišo tim. 
Izgubili so le osem posame-
znih tekem (od štiriinštiride-
setih) in šest tekem v dvoji-
cah (od dvaindvajsetih te-

kem). V svojih vrstah imajo 
dva igralca, ki sta se posame-
zno uvrstila na stopničke. 
Marko Hočevar je bil z vse-
mi zmagami drugi. Prvega 
mesta ga je stala slabša razli-
ka od prvouvrščenega Desi-
mirja Vukiča iz ekipe Mišo 
tim. Tretje mesto je osvojil 
Bogdan Finžgar z desetimi 
zmagami. France Šolar je bil 
z devetimi zmagami peti, 
Jože Klobučar pa s šestimi 
zmagami štirinajsti. V zma-

govalni ekipi je igral še Ma-
tjaž Koranter, ki je svoj delež 
k naslovu prispeval v igri 
dvojic. Končni vrstni red: 1. 
Jesenice 19, 2. Senica 16, 3. 
Mišo tim 16, 4. Ribiči 1 15, 5. 
Rokce 12, 6. Pajek 10, 7. ŠDP 
Lesce 10, 8. Veseli Gorjanci 
9, 9. Dvojčki 9, 10. Podnart 
8, 11. TVD Partizan Begunje-
-Cifra 5, 12. Flinger 3.

Prstometaši ponovili 
lanski uspeh
Težko je osvojiti, še težje braniti. Prstometašem 
Jesenic je uspelo oboje. Lani so prvič postali 
prvaki, letos so naslov obranili.

Zmagovalna ekipa Jesenic

Matjaž Klemenc

Tik pred začetkom Alpske 
lige je bila na Blejskem gra-
du predstavitev vseh se-
demnajstih ekip, ki se bodo 
v sezoni 2018/2019 pome-
rile v tem tekmovanju. Od 
jeseniške ekipe sta bila pri-
sotna kapetan Andrej 
Tavželj in glavni trener Ga-
ber Glavič. »Odšlo je sedem 
nosilnih igralcev in tisti, ki 
so stopili v njihove čevlje, 
niso na tem nivoju. Iz tega 
lahko izhajamo, da bo težje 
kot lansko sezono. Marsika-
teri igralec bo moral stopiti 
korak višje, za kar smo za-
dolženi trenerji. Vseeno, 
igralci so tisti, ki igrajo tek-
mo. Fizično je ekipa dobro 
pripravljena. Tako bo vedno 

pri ekipi, kjer bom jaz tre-
ner,« je svoje videnje podal 
trener Gaber Glavič.
Z mešanimi občutki smo 
pričakovali uvodno tekmo 
proti Cortini. Po zadnji pra-
vi tekmi v pripravljalnem 
delu, po finalu Slovenskega 
pokala z Olimpijo, ki so ga 
izgubili z 1:2, so aktualni dr-
žavni prvaki želeli dober 
uvod v Alpsko ligo in v svoji 
nameri povsem uspeli. Ligo 
so odprli pravljično in s 7:1 
doma odpravili Cortino. Sle-
dilo je gostovanje pri Vipite-
nu, ki jo vodi sedanji repre-
zentančni selektor Ivo Jan, v 
napadu pa ima pomembno 
vlogo nekdanji igralec Jese-
nic Jure Sotlar. Jeseničani 
so dobili prvo in tretjo tretji-
no, odpovedali pa v drugi 

tretjini, ko so v pičlih šestih 
minutah prejeli tri zadetke. 
Loterija kazenskih strelov je 
pripadla gostiteljem, ki so 
na koncu tekmo dobili s 4:3. 
V soboto so »železarji« v 
dvorani Podmežakli gostili 
aktualne prvake Asiago. 
Pred tekmo so v klubu pri-
pravili krajšo slovesnost, na 
kateri so se uradno poslovili 
od nekdanjega vratarja Ro-
berta Kristana, ki je bogato 
hokejsko kariero zaključil 
po lanski sezoni. Z Asiagom 
so odigrali pravo »šahovsko 
partijo«, z odličnimi obram-
bami na obeh straneh. Re-
dni del se je končal z 1:1. V 
podaljšku pa so bili spre-
tnejši Jeseničani in slavili 
prestižno zmago. »Z aktual-
nimi prvaki lige smo odigra-

li zelo dobro tekmo. Na za-
četku podaljška, ko smo bili 
z igralcem manj, smo malce 
trpeli, na koncu pa zmago-
valno končali. Pridobili smo 
tisto, kar smo zapravili proti 
Vipitenu, kjer smo naredili 
nekaj velikih napak. Želeli 
smo, da jih bi bilo proti Asi-
agu čim manj, zato smo na-
redili temeljito analizo, kar 
se nam je obrestovalo. Če se 
obrnem nazaj, smo v pripra-
vljalnem obdobju igrali 
mlačno. Sedaj stopnjujemo 
formo in vrnil se je dober 
občutek glede igre, drsanja, 
golov. Upam, da nam v tem 
ritmu uspe nadaljevati,« je 
po tekmi z Asiagom povedal 
strelec odločilnega gola v po-
daljšku Tadej Čimžar. 
Ta konec tedna čakata Jese-
ničane dve gostovanji. Jutri 
v Milanu in v nedeljo v Feld-
kirchnu. »Odločno gremo 
po šest točk,« sta po tekmi 
razmišljala Luka Kalan in 
Tadej Čimžar. Po porazu v 
pokalu se je po treh tekmah 
v Alpski ligi optimizem spet 
vrnil v jeseniško garderobo.

Spodbuden začetek
S šestimi točkami v treh tekmah so jeseniški hokejisti odprli tretjo sezono 
v Alpski ligi.

V četrti tekmi popoln izkupiček
Dvema uvodnima porazoma proti Zarici in Bohinju so jese-
niški nogometaši dodali še tretji poraz. Doma jih je s 5:1 
(Gavrič) premagalo Visoko. V četrtem kolu so le dosegli po-
polni izkupiček, ko so doma z goli Bučiča (zadel je trikrat) 
in Redžiča s 4:0 premagali Polet. Trenutno s tremi točkami 
zasedajo sedmo mesto. Letos ne bodo ponovili pokalnega 
uspeha. V 1. kolu pokala so doma izgubili s Šenčurjem s 4:1 
(Bešič).

Več kot četrtina tekem za malonogometaši
Malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica so zaključili 
s 5. kolom. Pobližje si poglejmo uvrstitev jeseniških ekip po 
skupinah. V skupini vse bolje igra lanski zmagovalec Biser-
-Fasaderstvo Kumalič. Trenutno so tretji z 9 točkami. Hruši-
ca-Fitmes O2 Jesenice je šesta s 7 točkami. V skupini B igra-
jo le Lipce, ki imajo 3 točke in so deveti. V skupini C na de-
vetem mestu najdemo Venezio, ki je osvojila 4 točke. Team 
Orange je trinajsti s 3 točkami.

Liza Babič prva
V Vipavi je bila na sporedu prva tekma športnih plezalcev 
zahodne lige v sezoni 2018/2019. Merili so se na balvanih. 
Pobližje si poglejmo uvrstitve jeseniških plezalcev in plezalk 
med prvo deseterico po kategorijah: mlajše cicibanke: 1. 
Liza Babič, 3. Špela Flisar, 5. Tinkara Sedžek; starejše cici-
banke: 8. Sara Božič; mlajše deklice: 6. Tinkara Rakar; mlajši 
dečki: 3. Maj Savorgnani; starejše deklice: 6. Rosa Rekar, 10. 
Mija Šimnic; kadetinje: 7. Laura Radman, 9. Anja Balantič; 
kadeti: 4. Miha Torkar.

Šport na kratko
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Urša Peternel

Kar 81 sodelavcev jeseniš-
kih družb Skupine SIJ (SIJ 
Acroni, SIJ Elektrode in SIJ 
SUZ) je septembrski dan 
namesto v službi preživelo 
ob opravljanju prostovolj-
nih aktivnosti. Tako so s sta-
novalci Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja igrali 
družabne igre in se pomeri-
li v ruskem kegljanju, gasil-
cem Prostovoljnega gasil-
skega društva Jesenice so 
pomagali pospraviti in ure-
diti prostore društva, pobar-
vali pa so tudi igrala ob 
Domu Pristava v Javorniš-
kem Rovtu, na Hrušici, v 
parku Podmežakla in na 
Stari Savi. Pri tem so se jim 
pridružili tudi hokejisti eki-
pe HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce. V akciji so sodelovali 
tudi vodstveni delavci; v 
dom starostnikov, kjer biva 
mnogo upokojencev jeseni-
ških družb Skupine SIJ, sta 
prišla glavni direktor SIJ 
Acroni Branko Žerdoner in 
član uprave Skupine SIJ 
Tibor Šimonka. »V Skupini 
SIJ čutimo pripadnost in 
odgovornost do okolja, v 
katerem delamo in živimo. 
Naša skupina ne bi mogla 
poslovati brez podpore 

lokalnega okolja in dobrih 
odnosov s prebivalci. Zato 
smo se v Skupini SIJ odloči-
li, da v skupnost vrnemo del 
podpore, ki jo ta nudi nam. 
Tako bomo odslej sodelavci 
Skupine SIJ del svojega 
časa, ki bi ga sicer preživeli 
na delu, kot prostovoljci 

poklonili skupnosti oziro-
ma njenim prebivalcem," je 
dejal Šimonka. Dogodku v 
domu so se pridružili tudi 
hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice, biatlonec Miha 
Dovžan in SIJ acronijevca, 
dobitnika nacionalnega pri-
znanja za prostovoljno delo 

Igor Jarc in Boštjan Kos, ki 
je zaigral na harmoniko. 
Andrej Pogačnik, direktor 
SIJ Elektrode Jesenice in SIJ 
SUZ, pa je s sodelavci urejal 
in barval igrala ob Domu 
Pristava v Javorniškem Rov-
tu. »Sodelavci iz družb SIJ 
Elektrode Jesenice in SIJ 
SUZ smo se odločili, da na 
dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo uredimo eno od 
otroških igrišč, na katerih se 
igrajo otroci iz naše okolice, 
med njimi so seveda tudi 
otroci naših zaposlenih. 
Občutek, da delamo nekaj 
dobrega za soljudi, nam je 
dal poseben zagon za delo. 
Skozi akcijo nismo le poklo-
nili nekaj ur skupnosti, tem-
več tudi drug drugemu, saj 
je bila to odlična priložnost 
za druženje in povezovanje 
sodelavcev,« je dejal.
Akcijo so poimenovali 1. 
Dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, pod sloganom 
Jeklene vezi med nami pa je 
potekala tako na Jesenicah 
kot na Ravnah na Koroškem 
in v Ljubljani.

Dan so preživeli kot 
prostovoljci
Zaposleni iz treh jeseniških železarskih družb so dan namesto v službi preživeli ob opravljanju 
prostovoljnih dejavnosti. Družili so se s starostniki doma upokojencev, barvali igrala, pomagali 
gasilcem pospravljati prostore društva.

Dogodek v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je s harmoniko popestril 
Boštjan Kos, zaposlen v SIJ Acroni in eden od dobitnikov nacionalnega priznanja za 
prostovoljno delo. / Foto: Borut Žigon

Sodelavci treh jeseniških železarskih družb so urejali igrišča v parku Podmežakla, na 
Pristavi, Hrušici in na Stari Savi.

Urša Peternel

Društvo za delo z mladimi v 
stiski Žarek že drugo deset-
letje nudi pomoč ob spopri-
jemanju s problemi odvis-
nosti tako odvisnikom kot 
njihovim svojcem. Prvi stik 
z zasvojenimi, ki se želijo 
rešiti odvisnosti od drog ali 
alkohola, in njihovimi svojci 
vzpostavijo v Sprejemnem 
centru, ki deluje v sklopu 
društva. Kot je povedala 
strokovna delavka Zora 
Košir Zupan, v Sprejemnem 
centru zaposleni skušajo 
razumeti težo in vsebino 
problema posameznika in 
pokazati možne poti iz teh 
stisk. "Ponujamo varen 
neformalni prostor, kjer je 
možno spregovoriti o sebi, 
svojih doživljanjih, čustve-
nih obremenitvah in nemo-
či. Po drugi strani pa v tem 
prostoru posameznik dobi 
informacije, spodbudo in 
podporo za boljši uvid v sta-
nje odvisnosti, za soočanje z 
njo in za reševanje proble-

matike v društvu ali kje dru-
gje," je povedala. Pri delu s 
svojci pa dajo poudarek na 
opuščanje težkih občutkov 
razočaranja, krivde, strahu 
ter na spodbujanje za sode-
lovanje pri reševanju proble-
ma zasvojenosti. 
V sklopu pomoči delujejo 
tudi skupine za svojce, kjer 
svojci spoznajo samo prob-
lematiko odvisnosti, se soo-
čajo s sprotnimi življenjski-
mi situacijami, ki jih odvis-
niški stil življenja prinaša, 
pomembna pa je tudi izme-
njava izkušenj. Skupine 
vodijo strokovne delavke 
društva. 
Na Jesenicah je Sprejemni 
center, ki deluje v prostorih 
društva Žarek v Zdravstve-
nem domu Jesenice, odprt 
vsak torek od 13. do 17. ure, 
vsak prvi teden v mesecu v 
četrtek od 7. do 15. ure, vsak 
drugi teden v mesecu pa v 
četrtek in petek od 7. do 15. 
ure. Skupina za svojce se 
srečuje vsak torek od 17. do 
19. ure. 

Sprejemni center 
društva Žarek
V Sprejemnem centru vzpostavijo prvi stik z 
zasvojenimi, ki se želijo rešiti drog ali alkohola, 
in njihovimi svojci.

Janko Rabič

Društvo bolnikov z osteopo-
rozo Jesenice že sedemnajst 
let skrbi za izvedbo različnih 
dejavnosti za ljudi, ki se spo-
padajo s to boleznijo. Nasta-
ne predvsem zaradi zmanj-
šanja kostne gostote in slab-
šanja kakovosti kosti, s tem 
pa se poveča možnost zlo-

mov. Za obvladovanje te 
bolezni je zelo pomembna 
preventiva, predvsem s spo-
dbujanjem zdravega načina 
življenja, ki preprečuje nas-
tanek te bolezni. Dvajseti 
oktober je vsako leto svetov-
ni dan osteoporoze in na ta 
dan oziroma razširjeno kar 
ves mesec je povsod name-
njen ozaveščanju in preven-

tivnim dejavnostim. Na 
društvu bodo ob ustaljenih 
aktivnostih 13. oktobra od 
10. ure naprej v dvorani Kol-
pern na Stari Savi na Jeseni-
cah pripravili Dan odprtih 
vrat. Dr. Lidija Pohar bo 
spregovorila o bolezni osteo-
porozi s poudarkom na pre-
iskavi Frax, kjer je s pomoč-
jo računalniškega rezultata 

možno predvideti povečanje 
nevarnosti za zlome za nas-
lednjih deset let. Emilija 
Pavlič bo predstavila prehra-
no, ki se priporoča za bolni-
ke. Program bo vseboval pri-
kaz telovadbe, kjer bo pou-
darek na krepitvi mišic za 
obvarovanje zlomov. Na 
predstavitve so vabljeni vsi 
prebivalci jeseniške in dru-
gih občin zgornje Gorenj-
ske, saj bo program namen-
jen predvsem ozaveščanju o 
osteoporozi.

Svetovni dan osteoporoze

Urša Peternel

Tudi letos bodo v sedmih 
občinah na Zgornjem 
Gorenjskem v sodelovanju 
s Slovenskim združenjem 
za boj proti raku dojk Euro-
pa Donna obeležili rožnati 
oktober, mesec osveščanja 
o raku dojk. V Sloveniji za 
rakom dojk, ki je najpogo-
stejši rak pri ženskah, vsa-
ko leto zboli 1300 žensk in 
okoli deset moških, letno 
pa za rakom dojk umre 
skoraj 400 žensk in pet 
moških.
V Europi Donni želijo s šte-
vilnimi aktivnostmi opozori-
ti na pomen preventive, 
zdravega načina življenja, 
zgodnjega odkrivanja in 
učinkovitega zdravljenja te 
bolezni. 
Letos bodo pri izvedbi aktiv-
nosti sodelovali zdravstveni 
domovi na Zgornjem 
Gorenjskem, ljudski univer-
zi Radovljica in Jesenice, 
občinski knjižnici Radovlji-

ca in Jesenice, domovi za 
starejše in drugi. Tako bo v 
ponedeljek, 1. oktobra, ob 
16. uri v Športnem parku 
Podmežakla na Jesenicah 
test hoje na dva kilometra, v 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce bodo 1., 8., 15. in 22. okto-
bra pripravili stojnice, pre-
davanja za dijake in dijakin-
je pa bodo v Srednji šoli 
Jesenice in na Gimnaziji 
Jesenice.
V sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Jesenice bodo v 
občinah Kranjska Gora, 
Jesenice, Žirovnica in 
Bohinj rožnati cvetovi opo-
zarjali na mesec osveščanja 
o raku dojk, prav tako bodo 
okrašena tudi drevesa.
Drevesa bodo okrasili tudi v 
ostalih občinah na Zgor-
njem Gorenjskem, kjer 
bodo potekali tudi drugi 
dogodki. 
Program dogodkov pa bodo 
v prihodnjih dneh še dopol-
nili, so sporočili iz združen-
ja Europa Donna.

Rožnati cvetovi ob 
rožnatem oktobru
Mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani 
rožnati oktober, bodo obeležili tudi na Zgornjem 
Gorenjskem.

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora v sodelovanju z 
Občino Jesenice tudi letos vabi na nastop na jeseniški tržni-
ci na Stari Savi. Godbeniki bodo dogajanje na sobotni tržni-
ci popestrili v soboto, 29. septembra, med 9. in 10. uro. 

Nastop pihalnega orkestra na tržnici
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Mladi, to delo zna biti zabavno!
Očarljiva Tanja Castelli, partnerka 3DVA, d. o. o., stavi na svojo prenovljeno poslovalnico, v kateri najdete pester nabor izdelkov in storitev.

Na Tavčarjevi 6 na Jesenicah so 
konec januarja letos odprli popol-
noma obnovljeni lokal 3DVA. Kot 
nam je ponosno povedala Tanja, 
verjame, da je v njem zdaj čisto 
vse, kar stranke prepriča, da se 
vračajo, od pozitivne naravnano-
sti do raznolikosti ponudbe in do-
bre energije.

Res prijetno je tu. Tudi vzdušje 
je sproščeno. Ste zadovoljni s 
prenovitvijo in delom v tem lo-
kalu?
»Zelo. Zdaj je vse tako lično in 
elegantno. Svetlo in prostorno. 
Res rada prihajam sem. Tudi si-
cer z veseljem pridem v službo, 
saj nam 3DVA nudi odlično pod-
poro. Dobro delo znajo nagradi-
ti, in kadar pride datum za plačo 
na konec tedna, jo vedno dobi-
mo prej. Res se nimam nad čim 
pritoževati. Se mi zdi, da takšni 
super lokali, kot je ta, uspešno 
razbijajo stereotip trafike, ob ka-
terem človek najprej pomisli na 
samostoječo enoto. Poglejte, a 
ni ta poslovalnica enkratna?« me 
pogleda s ponosom, navduše-
njem in pričakovanjem. Res, stri-
njati se moram z njo. Zunanjost 
in notranjost pritegneta v vseh 
pogledih, za privlačno ozračje 
pa nedvomno poskrbi kar Tanja 
sama. 

Koliko časa že sodelujete s 
3DVA in kaj se pri tovrstni služ-
bi od vas pričakuje?

»Tu sem šesto leto, prej sem dela-
la v velnesu. Služba od mene zah-
teva veliko pripravljenosti, ener-
gije in dobre volje, pa tudi kon-
stantno koncentracijo, saj imamo 
v računalniku vedno več aplikacij 
in programov, ki jih je treba na-

študirati in obvladati, da delovni 
proces s strankami teče nemote-
no. Včasih pa moraš imeti tudi do-
bre živce,« pristavi, preden se obe 
glasno zasmejiva.

Vaš delovni čas je od ponedelj-
ka do petka od 7. do 19. ure ter 
ob sobotah od 7. do 12. ure. 
Imate kakšno pomoč?
»Imam, izmenjujeva se s starejšo 
kolegico, s katero zelo dobro so-
delujeva. Zjutraj po navadi odpi-
ram jaz. Promet se začne kar zgo-
daj, tako da je ves čas pestro. Ne-
katere storitve sicer vzamejo več 
časa kot druge. Bolj kot prodaja 
izdelkov s polic je zamudno pla-
čevanje položnic in nakazovanje 
denarja prek Western Uniona. A 
ko enkrat obvladaš, gre tudi to hi-
tro. Vse se da, če se hoče. Sicer 
imamo zelo širok nabor, med dru-
gim kupone 1nadan.si in kupon-
ko.si, srečke ter Paysafecard. Med 
izdelki pa, poleg po običajne 
stvari, k meni ljudje radi pridejo 
tudi po srečke, baterije, razgle-
dnice, voščilnice, pijačo itn.«

Kako se razumete s strankami?
»Z mnogimi smo kar na ti, prija-
teljsko ali kolegialno. Imamo od-
prt, sproščen odnos. Predvsem z 
domačini, ki me redno obiskujejo. 
Lahko si vse povemo, tudi kakšno 
krepko kdaj, pa bo jutri vse v 
redu. Lepih izkušenj z ljudmi mi 
sicer ne manjka, vmes pa pride 
tudi kakšna, ki jo je najbolje poza-

biti. Se pa ne pustim kar tako, 
imam trden, a spoštljiv značaj. Pri 
tem delu vsake toliko pač potre-
buješ nekaj trde kože.«

Komu bi priporočili takšno delo?
»Primerno je za vse, ki so komuni-
kativni, dobrovoljni in pozitivni. 
Naj se mlade ženske in moški ne 
bojijo dela v trafiki, kajti zna biti 
na moč zabavno in prijetno.«

K delu v trafiki ste nagovorili 
mlade. Zakaj?
»Ker se mi zdi, da se mladi vse pre-
malo odločajo za tovrstno delo. 
Prepričana sem, da mora biti v lo-
kalu prodajno osebje različnih ge-
neracij. Starejše osebje se lažje po-
veže s starejšim delom populacije, 

mlajše pa z mlajšim. Tako zaobja-
memo vse in pri vseh ustvarimo 
domačnost, energijo, ki te pripravi 
do tega, da se z veseljem vračaš.«

Kako najraje preživljate prosti 
čas?
»Zelo rada hodim v naravo in se 
družim s prijateljicami. In še kaj bi 
se našlo,« doda skrivnostno, s či-
mer ustvari občutek, da v njej kar 
kipita energija in volja do življe-
nja. Ni kaj, prijetna in pokončna 
ženska, ki ve, kaj hoče. Na Jeseni-
cah se lahko sicer ustavite še v 
dveh poslovalnicah 3DVA, in sicer 
na Titovi 75 ter čisto blizu Tanje, 
na Tavčarjevi 8.

Alenka Ivančič

PR
 S

PO
RO

ČI
LO

 / 
3D

VA
 D

.O
.O

., 
CE

ST
A

 2
4.

 JU
N

IJ
A

 9
0,

 L
JU

BL
JA

N
A

 - 
ČR

N
U

ČE

Poleg trafike na Jesenicah 
storitev Western Union nudi
še mnogo drugih trafik. 
Več na www.trafika3dva.si

Urša Peternel

Kaja Ličef, Katjuša Krupen-
ko in Neža Ribnikar, ki so 
zdaj že nekdanje gimnazij-
ke, saj so junija z maturo 
zaključile Gimnazijo Jeseni-
ce, so prejele Krkino nagra-
do za odlično raziskovalno 
nalogo z naslovom Smreko-
va kresilača (Fomitopsis pi-
nicola) – zdravilna ali radio-
aktivna? 
Nagrado so si prislužile za 
obsežno dveletno razisko-
valno delo, v katerem so pro-
učevale zdravilne učinkovi-
ne drevesne gobe smrekove 
kresilače in radioaktivnost 
trosnjakov in njihovih eks-
traktov. Na Pokljuki je na-
mreč še vedno prisotna one-
snaženost z radioaktivnim 

cezijem kot posledica černo-
bilske jedrske nesreče pred 
dobrimi tremi desetletji. 
Posebej zanimivo je, da so 
raziskovalke radioaktivnost 
merile v podzemnem labora-
toriju, ki so ga vzpostavile v 
opuščenem rovu pod Meža-
klo. Takšnega podzemnega 
laboratorija v Sloveniji nima-
jo niti v raziskovalnih ustano-
vah, ki se poklicno ukvarjajo 
s takimi meritvami. Druga 
posebnost pa je, da so delo 
opravljale z aparaturo, ki so 
jo pred dvema letoma izdelali 
gimnazijski mladi razisko-
valci pod mentorstvom Alena 
Šesta iz SIJ Acroni. Gre za 
spektrometer gama, naprava 
pa odlično služi tudi za zelo 
natančne meritve, saj je pod 
Mežaklo izredno majhno se-
vanje ozadja. 
Raziskovalno nalogo so gi-
mnazijke izdelale pod men-
torstvom profesorice biolo-
gije Katarine Trontelj, doc. 
dr. Andreja Gregorija iz 
podjetja MycoMedica iz 
Podkorena in Alena Šesta iz 
podjetja SIJ Acroni. 
Nagrade so jim podelili na 
slavnostni podelitvi v tovar-
ni Krka sredi meseca. Poleg 
Krkine nagrade so razisko-
valke prejele tudi srebrno 
priznanje na državnem sre-
čanju mladih raziskovalcev 
v Murski Soboti maja letos.

Krkina nagrada za 
mlade raziskovalke
Tri mlade raziskovalke z Gimnazije Jesenice Kaja Ličef, Katjuša Krupenko in Neža Ribnikar so za 
raziskovalno nalogo Smrekova kresilača (Fomitopsis pinicola) – zdravilna ali radioaktivna? prejele 
Krkino nagrado.

Mlade raziskovalke z mentorjema Katarino Trontelj in Alenom Šestom ter ravnateljico 
Gimnazije Jesenice Lidijo Dornig

Ob letošnji 70-letnici hokeja 
na Jesenicah so se v HDD 
SIJ Acroni odločili za nagra-
dni natečaj, namenjen otro-
kom. Predšolski otroci in 
učenci prve in druge triade 
osnovne šole bodo na likov-
nem natečaju ustvarjali iz-
virne risbice na temo pome-
na ukvarjanja s športom. 
Otroke od 4. do 9. razreda 
osnovne šole vabijo k 
ustvarjanju maskote jeseni-
ških hokejistov. Učence viš-
jih razredov pa vabijo tudi k 
stvaritvi izvirnih verzov ali 
pregovorov na temo jeseni-
škega hokeja. Natečaj (ra-
zen natečaja za maskoto) 
poteka do 15. novembra, 
najbolj izvirni izdelki bodo 
nagrajeni. Javna predstavi-
tev nagrajenih izdelkov bo v 
začetku decembra na eni od 
tekem HDD Jesenice, ogled 
te tekme bo za vse sodelujo-
če na natečaju brezplačen. 
Natečaj za predloge za ma-
skoto kluba pa poteka do 
konca leta, trije najboljši 
predlogi bodo nagrajeni in 
15. januarja 2019 javno obja-
vljeni, zatem pa bo do 31. 
januarja potekalo glasova-
nje za maskoto, ki jo bo mo-
goče občudovati pri vseh 
aktivnostih HDD Jesenice.

Otroci bodo soustvarjali 
maskoto kluba
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Urša Peternel

Zavod za šport Jesenice, 
Športna zveza Jesenice in 
Olimpijski komite Slovenije 
vsako leto pripravijo Mini 
cicibanovo olimpijado v 
Športnem parku Podmeža-
kla na Jesenicah. 

Na Mini cicibanovi olimpija-
di so sodelovali otroci iz 
jeseniških vrtcev in prve tri-
ade osnovnih šol, skupaj kar 
osemsto otrok, ki so bili raz-
deljeni v 37 vadbenih sku-
pin. Zanje so pripravili pravi 
olimpijski protokol s sveča-
nim  mimohodom olimpij-

ske bakle in zastave in olim-
pijsko zaprisego, različne 
športne preizkušnje in pred-
vsem zabavno športno 
dopoldne. Otroci so se dru-
žili, se zabavali, igrali in tek-
movali s samim seboj, in to 
pod geslom Vsi smo zmago-
valci.

Pri izpeljavi olimpijade so 
tudi letos sodelovali dijaki 
tretjih in četrtih letnikov 
programa predšolska vzgoja 
Srednje šole Jesenice v okvi-
ru izbirnega modula Šport 
za otroke, ki na ta način pri-
dobijo pomembne izkušnje 
za svoj bodoči poklic.

Mini cicibanova olimpijada
Kar osemsto otrok jeseniških vrtcev in šol je sodelovalo na Mini cicibanovi olimpijadi.

Udeleženci Mini cicibanove olimpijade / Foto: arhiv Srednje šole Jesenice

Urša Peternel

"Z igro je učenje lažje in 
predvsem bolj zabavno. To 
dejstvo je bilo povod za nas-
tanek kompleta iger igriva 
praštevanka in čista stotica, 
s katerima lahko na zabaven 
način utrjujemo snov z raz-
ličnih področij matematike, 
recimo poštevanko, račun-
ske operacije ..." pravi Gre-
gor Rabič, avtor kompleta 
didaktičnih iger za zabavno 
in igrivo učenje matematike 
za osnovnošolce. Gregor je 
Jeseničan, po izobrazbi uni-
verzitetni diplomirani inže-
nir elektrotehnike, sicer pa 
matematični navdušenec. V 
kranjskem Iskratelu, kjer je 
zaposlen, že vrsto let kot 
delovni mentor uvaja štu-
dente v svet informacij-
sko-komunikacijskih tehno-

logij, svoje znanje pa z vese-
ljem prenaša na mlajše tudi 
v prostem času. Pri nudenju 
inštrukcij je opažal, da ima-
jo mnogi osnovnošolci teža-
ve z učenjem matematike, 
mnogim predstavlja pravi 
bavbav in tega predmeta v 
šoli resnično ne marajo. 
Zato je dolgo časa razmiš-
ljal, kako bi jim matematiko 
približal na bolj lahkoten, 
drugačen, ne tako suhopa-
ren način. "Po navadi se 
otroci nočejo učiti, ker se pri 
tem dolgočasijo. Kako jih 

torej motivirati? Prava pot je 
preko igre!" je ugotovil Gre-
gor, ki je didaktično igro 
razvijal dobro leto dni. Pred 
dnevi je ugledala luč sveta, 
sestavljena pa je iz igralne 
plošče, na eni strani je 
mogoče igrati igro igriva 
praštevanka, na drugi strani 
pa igro čista stotica. K igri 
spadajo žetoni in posebej 
oblikovane kocke, Gregor pa 
je pripravil tudi natančna 
navodila o tem, kako eno ali 
drugo igro lahko igramo. 
Kot pravi, je v igri zajel 35 
poglavij iz osnovnošolske 
matematike, otroci pa prek 
igre vadijo predvsem pošte-
vanko, seštevanje in množe-
nje do sto, ulomke ... Enos-
tavno vržejo kocke in te jim 
pokažejo, kateri račun 
morajo izračunati ... Gregor 
je poskrbel tudi za več zani-
mivih "sladkorčkov", ki 
popestrijo igro. 
Gregorja je pri snovanju 
iger vodila misel, da je 

"matematiko treba videti". 
Zlasti v tujini je zelo priljub-
ljena tako imenovana vizual-
na matematika in tudi Gre-
gor je v igro vključil različne 
barve, oblike ... 
Komplet iger, ki jih lahko 
naenkrat igrajo štirje igral-
ci, je namenjen osnovnošol-
cem, s katerimi starši pogo-
sto cele popoldneve sedijo 

za mizo in se trudijo z 
matematiko. Z didaktično 
igro pa lahko učenje mate-
matike spremenijo v zaba-
vo, starši si lahko na ta 
način pomagajo pri prever-
janju znanja otrok pred tes-
tom v šoli, Gregor pa je pre-
pričan, da bi tudi učiteljice 
v šoli na ta način lahko 
popestrile pouk. 

Igro je ob koncu poletnih 
počitnic uspešno predstavil 
tudi na Ljudski univerzi 
Jesenice na Poletni šoli uče-
nja matematike in z njo nav-
dušil štirinajst udeležencev. 
Gregor v šali doda: »Kdo ve, 
mogoče pa enkrat na prakso 
dobim študenta, ki ga bo za 
študij elektrotehnike navdu-
šila prav moja igra ..."

Matematika je lahko zabavna
Jeseničan Gregor Rabič je izdelal komplet didaktičnih iger za zabavno in igrivo učenje matematike. 

Didaktični igri igriva praštevanka in čista stotica sta namenjeni osnovnošolcem. Avtor 
Gregor Rabič (na sliki desno) tako matematiko na zabaven način uči tudi sina Erika in 
nečakinjo Emo. Erik je denimo že pri šestih letih znal celotno poštevanko, ki se jo sicer 
učijo šele v četrtem razredu osnovne šole.

Gregor je matematične orehe najprej začel treti 
na spletu; na Facebook profilu, Instagramu in 
Twitterju objavlja zanimive trike in nasvete, ki 
olajšajo učenje. Med drugim si je izmislil 
pesmico, s katero se otroci lažje naučijo kotne 
funkcije; Pitagorov izrek je denimo ponazoril s 
podobami živali, da si ga učenci zapomnijo na 
bolj vizualen način. 

Gregor je prepričan, da bo sposobnost 
razumevanja števil in dela z njimi v nekaj letih 
postala nepogrešljiva za poklice prihodnosti, po 
njegovem bo tako pomembna, kot sta danes 
branje in pisanje.

V torek, 2. oktobra, na Jesenice spet prihaja Ta prav' živžav. 
Zdaj že tradicionalna prireditev za otroke od tednu otroka 
bo potekala v banketni dvorani Kolperna na Stari Savi, zače-
la se bo ob 17. uri, za najmlajše pa pripravljajo pester pro-
gram: etnološke delavnice za starše in otroke Z igro do dedi-
ščine (žehta, sortiranje žit), lutkovno predstavo skupine 
Ringoraja Narobe dan, vragolije Klovna Jaka in njegove dru-
žine z ustvarjalnico, obisk maskote, kotiček za starše z Zin-
ko Ručigaj. Kako so nekoč živele delavske družine, pa si bo 
mogoče brezplačno ogledati na stalni etnološki zbirki v 
Kasarni. Organizatorja sta Mladinski center Jesenice in Gor-
njesavski muzej Jesenice.

Ta prav' živžav
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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 
s spremembami), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Ur. list RS, št. 62/10 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s sprememba-
mi) in Zakona o splošnem upravnem postopku – UPB2 (Ur. list RS, 
št. 24/06 s spremembami) objavlja Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice

JAVNI RAZPIS 
ZA ODDAJO NEPROFITNIH 

STANOVANJ V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA

1.1 Predmet razpisa

Občina Jesenice razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste 
izpraznjena ali na novo pridobljena v letih 2019, 2020 in 2021. 
Občina Jesenice ali lastnik stanovanj, na katerih pridobi Občina 
Jesenice razpolagalno pravico, bosta ob oddaji stanovanj z upravi-
čenci s prednostne liste sklenila najemne pogodbe za neprofitno 
najemnino za nedoločen čas.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 
–   lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 

ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s 
spremembami – v nadaljevanju pravilnik) oproščeni plačila var-
ščine; 

–    lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 
ki so glede na določila 9. člena pravilnika zavezani plačati var-
ščino. 

Števila prostih stanovanj v letih 2019, 2020 in 2021 ni mogoče vna-
prej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive mo-
žnosti (izpraznjena; na novo pridobljena stanovanja) in število 
prosilcev na prednostni listi.

1.2 Varščina

Varščina za uporabo stanovanja so denarna sredstva, ki so ob 
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzposta-
vitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne 
rabe stanovanja. Varščina za uporabo stanovanja znaša tri meseč-
ne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem, na dan do-
delitve stanovanja. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev najemne 
pogodbe.

Primer: Za povprečno stanovanje v izmeri 59,80 m2, točkovano  
z 278 točkami, znaša varščina v mesecu septembru 2018  
533,34 EUR.

Varščina se najemniku neprofitnega stanovanja vrne ob preneha-
nju najemnega razmerja. Varščina se zadrži in se ne vrne, če naje-
mnik neprofitnega stanovanja ob izselitvi ni vzpostavil prvotnega 
stanja v stanovanju oz. stanja, ki bi omogočalo normalno bivanje, 
ali če ni poravnal najemnine ali obratovalnih stroškov. Podrobnejši 
pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v naje-
mni pogodbi.

1.3 Neprofitna najemnina

Najemnina neprofitnih stanovanj je določena in se spreminja na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofi-
tnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvenci-
oniranih najemnin (Ur. l. RS št. 131/03 s spremembami – v nadalje-
vanju: uredba) oziroma na podlagi ustreznega predpisa, ki bo ve-
ljal v času oddaje stanovanja v najem.

Primer: Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,45 m2, 
ki je točkovano z 328 točkami, znaša najemnina v mesecu  
septembru 2018, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, 
177,78 EUR.

Občina Jesenice ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, 
da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev nepro-
fitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega 
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno po-
godbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, in sicer po ve-
ljavnem pravilniku na dan preverjanja. Če se socialno stanje naje-
mnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje, spremeni, lahko 
najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno 
spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.

1.4 Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji po-
vršinski normativi:

Tabela št. 1:

Razred
Število članov  
gospodinjstva

Površina  
stanovanja –  

lista A

Površina  
stanovanja –  

lista B

1. 1-člansko
od 20 m2  
do 30 m2

od 20 m2  
do 45 m2

2. 2-člansko
nad 30 m2  
do 45 m2

nad 30 m2  
do 55 m2

3. 3-člansko
nad 45 m2  
do 55 m2

nad 45 m2  
do 70 m2

4. 4-člansko
nad 55 m2  
do 65 m2

nad 55 m2  
do 82 m2

5. 5-člansko
nad 65 m2  
do 75 m2

nad 65 m2  
do 95 m2

6. 6-člansko
nad 75 m2  
do 85 m2

 nad 75 m2  
do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnje-
ga in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1 Splošni pogoji

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do 
dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
–   državljanstvo Republike Slovenije in ob upoštevanju vzaje

mnosti državljani ostalih članic Evropske unije;
–    stalno prebivališče na območju Občine Jesenice;
–   prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporab

ljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni 
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo
čen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki  presega 
vrednosti 40 % primernega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike 
stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za 
nedoločen čas za neprofitno najemnino. V navedenem primeru 
se za gospodinjstvo štejejo prosilec in vse osebe, ki se bodo 
skupaj s prosilcem javile na razpis oz. bodo navedene v vlogi 
prosilca;

–   da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik 
»drugega premoženja«, ki presega 40 % vrednosti primer
nega stanovanja. V navedenem primeru se za gospodinjstvo 
štejejo prosilec in vse osebe, ki se bodo skupaj s prosilcem javi-
le na razpis oz. bodo navedene v vlogi prosilca. Vrednost 40 % 
primernega stanovanja glede na velikost prosilčevega gospo-
dinjstva je razvidna iz tabele št.: 3 v točki 2.3.; 

–   da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v kole-
darskem letu pred letom razpisa oz. v letu 2017 za dodeljeva-
nje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu 
pravilnika oz. ne presegajo meje dohodka, opredeljenega v 
tabeli 2 – dohodkovni kriterij:;

–   da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega sta-
novanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega ne
profitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške so
dnega postopka.

Upravičeni do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

–   žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih do-
movih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj na območju občine Jesenice;

–   invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega pre-
bivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja, če 
imajo v občini Jesenice možnosti za zaposlitev ali imajo 
zagotov ljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

–   najemniki občinskih službenih stanovanj, ki se lahko prijavi-
jo na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem; v primeru 
dodelitve neprofitnih stanovanj v najem preneha pravica do 
najema službenega stanovanja;

–   najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržav
ljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo 
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega sta-
novanja po pravilniku;

–   osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pri
dobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu o tujcih (Ur. 
list RS, št. 1/19-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US), Za-
konu o tujcih (Ur. list RS, št. 64/09 – UPB), Zakonu o tujcih (Ur. 
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr), Zakonu o urejanju statusa dr-
žavljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji (Ur. list RS, št. 76/10 – UPB) ali Zakonu o začasnem za-
točišču (Ur. list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPN-
NVSM IN 65/05 – ZZZRO).

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj ne morejo sodelovati 
prosilci in člani gospodinjstva:
–   ki so dolžniki do Občine Jesenice iz kateregakoli naslova, med 

drugim iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
oziroma katerekoli druge davščine, ki je izvirni prihodek občine.

2.2 Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če do-
hodki prosilca in vseh članov gospodinjstva v koledarskem letu pred 
letom razpisa, t. j. v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ne prese-
gajo gornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v 
državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.062,00 EUR mesečno. 
Maksimalne vrednosti so določene v spodnji razpredelnici.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno iz spodnje 
razpredelnice, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – niso 
zavezani za plačilo varščine ali listi B – zavezani za plačilo varščine.

Tabela št. 2:

Velikost 
gospodinj-

stva

LISTA A LISTA B

%
maks. neto 

dohodek  
v EUR

%
maks. neto 

dohodek  
v EUR

1-člansko 90 do 955,80 90–200
od 955,80  

do 2.124,00

2-člansko 135 do 1.433,70 135–250
od 1.433,70 
do 2.655,00

3-člansko 165 do 1.752,30 165–315
od 1.752,30 
do 3.345,30

4-člansko 195 do 2.070,90 195–370
od 2.070,90 
do 3.929,40

5-člansko 225 do 2.389,50 225–425
od 2.389,50 
do 4.513,50

6-člansko 255 do 2.708,10 255–470
od 2.708,10 
do 4.991,40

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s 
prištevanjem 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in spodnjo 
mejo liste B in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo liste B.

2.3 Določitev vrednosti premoženja prosilca

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upo-
števa stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 € 
in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stano-
vanja v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plači-
lom varščine. 

Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse drugo 
premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upošte-
vanju števila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih 
zneskov:

Tabela št. 3:

Število članov  
gospodinjstva

Površina  
stanovanja  

v m2

Vrednost premoženja,  
ki ne sme presegati  

40 % vrednosti  
primernega stanovanja

1-člansko 45 15.148,80 €

2-člansko 55 18.515,20 €

3-člansko 70 23.564,80 €

4-člansko 82 27.604,48 €

5-člansko 95 31.980,80 €

6-člansko 105 35.347,20 €

Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega stanovanja 
poveča za 6 m2, najvišja vrednost drugega premoženja pa se po-
veča za 2.019,84 €.

Glede lastništva premoženja prosilca in ostalih članov gospodinj-
stva, ki z njim stalno prebivajo, se v premoženje ne všteva vrednost 
poslovnih prostorov in opreme do celotne vrednosti primernega 
zneska, kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja.

V primeru, da je prosilec invalid oziroma družina z invalidnim čla-
nov, se ob predložitvi ustreznih dokazil od celotnih dohodkov go-
spodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid namenja za nakup dolo-
čenih pripomočkov, ki jih potrebuje zaradi invalidnosti.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN 
SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialno zdravstvene razmere prosilca bodo oce-
njene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pravilnik, 
ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij 
upravičencev, kot so določene s tem razpisom.

3.1 Prednostne kategorije prosilcev 

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade druži-
ne in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z 
invalidnim članov, družine z manjšim številom zaposlenih, držav-
ljani z daljšo delovno dobo brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve 
nasilja v družini ter osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je 
izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.2.1.
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3.2. Dodatne prednostne kategorije

Občina Jesenice glede na 87. člen Stanovanjskega zakona (v nada-
ljevanju: SZ-1) in 6. člena pravilnika določa dodatne prednostne 
kategorije prosilcev, in sicer:
–   doba bivanja v Občini Jesenice – upošteva se število let, dopol-

njenih v letu razpisa. Doba stalnega bivanja se točkuje na po-
dlagi potrdila Upravne enote Jesenice. V primeru prekinitve bi-
vanja se leta ne seštevajo (upošteva se zadnja neprekinjena 
doba bivanja v Občini Jesenice);

–   prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na javnem razpisu za dode-
litev neprofitnega stanovanja v lasti Občine Jesenice v najem in 
so bili uvrščeni na prednostno listo, vendar jim stanovanje,  gle-
de na število razpisanih in dodatno izpraznjenih stanovanj, ni 
bilo dodeljeno.

3.2.1 Točkovalne vrednosti

Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2., se točkujejo 
z naslednjim številom točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
ŠTEVILO 

TOČK

1. Mlade družine, mladi:
    –  Starost družine do 35 let
    –  Starost prosilca do 30 let

100
100

2. Družina z večjim številom otrok:
    –  najmanj trije mladoletni otroci
    –  za vsakega nadaljnjega otroka
     op. upošteva se tudi zdravniško potrdilo o nosečnosti

50
50

3. Invalidi in družine z invalidnim članom: 
    –   (otrok z zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 

telesno motnjo – izvid in mnenje specialistične pe-
diatrične službe), (družina, katere prosilec ali odra-
sli družinski član je invalid), (družina, katere odrasli 
družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico)

50

4. Družina z manjšim številom zaposlenih:
   –   družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen 

samo en družinski član oz. nihče od družinskih 
članov ni zaposlen

50

5.  Državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez  stano-
vanja ali podnajemniki (moški min. 13 let, ženske 
min. 12 let):

50

6. Žrtve nasilja v družini  (strokovno mnenje) 100

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV na  
podlagi 6. člena Pravilnika

ŠTEVILO 
TOČK

1.  Uvrstitev prosilca na prednostno listo na  prejšnjih 
javnih razpisih Občine Jesenice in  mu stanovanje 
ni bilo dodeljeno

    –  uvrstitev na listo v letih 2012 in 2015
    –  uvrstitev na listo v letu 2012
    –  uvrstitev na listo v letu 2015

100
50
50

2. Stalno bivanje v Občini Jesenice:
    –  nad 5–10 let
    –  nad 10–15 let
    –  nad 15–36 let
    –  nad 36 let

50
70
90

110

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno 
stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrsti-
tev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju 
naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo čakanja na stano-
vanje, dejanskim zadnjim neprekinjenim stalnim bivanjem v Obči-
ni Jesenice, mlade družine, družine z večjim številom otrok, invali-
di in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom za-
poslenih, prosilci z daljšo delovno dobo.

Občina Jesenice bo imenovala komisijo, ki bo ugotavljala stano-
vanjske in socialne razmere prosilcev ter izpolnila obrazec za oce-
njevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje 
prednostnih kategorij prosilcev. 

4. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ  
V NAJEM

4.1 VLOGA in UPRAVNA TAKSA

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.
si ali v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jese-
nice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od 28. 9. 
2018 do vključno 29. 10. 2018, in sicer tako, da v sprejemni pisar-
ni Občine Jesenice ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 
14.30, ob sredah do 16.30 in ob petkih do 12.30 vložijo izpolnjeni 
obrazec vloge z ustreznimi prilogami ali pa jih s priporočeno po-
šiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in pro-
stor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plača-
ni upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 
22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne ta-
rife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s sprememba-
mi). Vlagatelji plačajo upravno takso na blagajni sprejemne pisar-
ne Občine Jesenice ali s plačilnim nalogom na račun Občine Jese-
nice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-
7111002 – upravne takse, katerega fotokopijo je treba priložiti k 
vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. 
členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spre-
membami) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca 
v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravno-
močne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni soci-
alni pomoči.  

4.2 DOKAZILA O STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMERAH 
PROSILCA

4.2.1 Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo prosi
lec in polnoletni člani gospodinjstva obvezno priložiti nasled
nje listine:
1.  potrdilo o skupnem neto dohodku prosilca in članov gospo-

dinjstva od januarja 2017 do decembra 2017 (dohodninska od-
ločba potrdilo delodajalca ali izplačevalca pokojnine),

2.  izjavo prosilca in članov gospodinjstva o obdavčljivih in neob-
davčljivih dohodkih in prejemkih,

3.  potrdilo o vseh izplačanih neto plačah v obdobju od 1. 1. 2018 
do 30. 8. 2018 (izpolniti le v primeru, da bil prosilec ali član 
gospodinjstva v letu 2017 ni imel dohodkov iz delovnega raz-
merja),

4.  izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. 
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

5.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, če je prosilec že imel v na-
jemu neprofitno stanovanje

6.  najemno oz. podjemno pogodbo (če pogodba ni sklenjena, iz-
java, zakaj ni sklenjena) oz. izjavo prosilca, da živi pri starših ali 
sorodnikih.

4.2.2 V kolikor prosilec uveljavlja dodatne točke, mora  
predložiti:

1.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohra-
nilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločbo 
o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;

2.  odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev 
in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer, 
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere (rejni-
štvo, oskrba v tuji družini, zavodu);

3. potrdilo zdravnika o nosečnosti; 
4.  izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma od-

ločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mlados-
tnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju;

5.  dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda 
za zaposlovanje); 

6.  strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevla-
dnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, 
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo 
žrtvam nasilja psihosocialno pomoč;

7. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
8. dokazilo o statusu družinskega nasilja;
9.  dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vo-

zička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe;
10.  Dokazilo o kakovosti bivanja – stanovanje ovrednoteno z naj-

več 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih 
in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spre-
membami) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pra-
vilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami): zapi-
snik o točkovanju stanovanja, s katerim načeloma razpolaga 
upravnik objekta. Če objekt nima upravnika, je treba zapisnik 
pridobiti pri pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti nepremič-
nin, sodno zapriseženem cenilcu gradbene stroke oziroma fi-
zični osebi, ki je opravila ustrezno izobraževanje ter ima 
pridob ljeno potrdilo, ki dokazuje njeno usposobljenost za toč-
kovanje po citiranem pravilniku iz leta 2004;

11.  dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vo-
zička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe;

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosil-
ci obvezno predložiti dokazila, navedena pod točko 4.2.1, listine 
pod točko 4.2.2 pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne toč-
ke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih 
kriterijih, ustrezne priloge pa ni predložil, bo pozvan k dopolnitvi. 
Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljav-
ljal dodatnih točk.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 
30 dni od objave razpisa.

Občina Jesenice k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku raz-
pisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

4.3 DOPOLNITEV VLOGE

Prosilci, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu z Zakonom 
o splošnem upravnem postopku - UPB2 (Ur. list RS, št. 24/20 s spre-
membami) pozvani k dopolnitvi vloge v določenem roku. Vloge 
prosilcev, ki bodo oddane po zaključku razpisnega roka, kot tudi 
vloge, ki v 15 (petnajstih) dneh od prejema poziva za dopolnitev 
ne bodo dopolnjene, bo pristojni organ zavrgel s sklepom, prav 
tako bodo zavržene tudi vloge, ki jih bodo oddali prosilci, ki ne iz-
polnjujejo splošnih in dodatnih splošnih pogojev.

5. KONČNE DOLOČBE

5.1 PRISTOJNOST

Strokovna služba Občine Jesenice bo ugotavljala pravočasnost, 
popolnost in utemeljenost prispelih vlog. 

5.2 RELEVANTNE RAZMERE

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času 
razpisa in so navedene v vlogi. 
Prosilec je dolžan Občino Jesenice v roku 8 dni od spremembe pi-
sno obvestiti o spremembi podatkov, ki jih je navedel v vlogi.

Če se v postopku ugotovi, da so prosilec in člani gospodinjstva, 
ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje, navedli neresnične 
podatke z namenom pridobitve pravice do neprofitnega stanova-
nja, se vloga zavrže. Prosilec in člani gospodinjstva, ki bodo skupaj 
z njim uporabljali stanovanje, so za svoje priložene izjave mate-
rialno in kazensko odgovorni.

5.3 ODLOČBE

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi na pred-
nostno listo upravičencev oz. sklepi o zavržbi oz. odločbe zavrni-
tvi vloge. Zoper odločbo kot tudi sklepe je dovoljena pritožba na 
župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v 15 (pet-
najstih) dneh od vročitve odločbe oz. sklepa. Pritožba se vloži 
pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapi-
snik pri organu, ki je izdal to odločbo. Ob vložitvi pritožbe morajo 
prosilci plačati upravno takso po tarifni št. 2 taksne tarife Zakona 
o upravnih tahksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami), kar 
skupaj znaša 18,10 EUR. Prosilci plačajo upravno takso v spreje-
mni pisarni Občine Jesenice ali s plačilnim nalogom na račun 
Občine Jesenice.

5.4 PREDNOSTNA LISTA ZA ODDAJO NEPROFITNIH  
STANOVANJ V NAJEM

Dokončni seznam upravičencev, ki bodo uvrščeni na prednostni 
listi za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen 
na oglasni deski Oddelka za okolje in prostor, na spletni strani Ob-
čine Jesenice ter v Jeseniških novicah najkasneje v roku 6 mesecev 
po zaključku roka za prijavo na razpis. Seznama upravičencev, ki so 
oproščeni plačila varščine, ter upravičencev, ki morajo plačati var-
ščino, bosta objavljena ločeno.

Z dnem objave prednostne liste upravičencev po tem razpisu pre-
neha veljati prednostna lista upravičencev po razpisu iz leta 2015. 
Dokončni seznam upravičencev po tem razpisu velja do objave 
prednostne liste upravičencev naslednjega razpisa. 

Občina Jesenice bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednos-
tni vrstni red po posameznih seznamih in glede na razpoložljivost 
prostih stanovanj, ki so v njeni lasti, oziroma stanovanj, na katerih 
bo občina pridobila razpolagalno pravico.

Z upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas 
z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki zavrne dodeljeno 
primerno stanovanje ali se na poziv k sklenitvi najemne pogodbe 
ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo Občina Jesenice ponovno 
preverila, če prosilec še izpolnjuje merila za upravičenost do dode-
litve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih spre-
memb, ki vplivajo na upravičenost, se postopek obnovi in prosilec 
črta iz seznama upravičencev.

5.5 INFORMACIJE

Več informacij lahko vsak dan med poslovnim časom dobite v 
sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v 
času uradnih ur pa tudi v sobi P10 Oddelka za okolje in prostor ter  
na naslednjih telefonskih številkah: 04/586 92 72 ga. Simona Ferčej 
(simona.fercej@jesenice.si) in 04/586 92 08 ga. Anamarija Rot  
(anamarija.rot@jesenice.si). 

 Župan Občine Jesenice
 Tomaž Tom Mencinger

Datum: 28. 9. 2018
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič

V prostorih Kulturnega hra-
ma na Koroški Beli je do 4. 
oktobra na ogled dokumen-
tarna razstava z naslovom 
Vaško jedro Koroška Bela. 
Predstavljeno je bogato in 
dragoceno gradivo etnolo-
ške in kulturne dediščine 
kraja. Farno kulturno dru-
štvo Koroška Bela je razsta-
vo uvrstilo med letošnje štiri 
dogodke, ki jih organizira v 
okviru Dni evropske kultur-
ne dediščine. Je del projekta 
V mozaiku spomina, ki ga 
sofinancira Občina Jesenice. 
Veliko in pomembno delo je 
v sodelovanju z domačini 
opravila avtorica Petra Alič. 
"Razstava obsega predstavi-
tev naselbinske dediščine, 
vaško jedro s pripadajočimi 
enotami nepremične kul-
turne dediščine, gradivo iz 
zasebnih arhivov krajanov, 
reprodukcije iz skicirke po-
kojnega Branka Čušina st., 
avtentične predmete zbira-
telja, pokojnega Martina 
Noča, uro in nekaj predme-

tov z Brancelnove domačije. 
Nadalje je na ogled še doku-
mentacija Zavoda za var-
stvo naravne in kulturne 
dediščine in knjižica utrin-
kov, ki jo je leta 2007 izdal 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce," je na odprtju poudarila 
Petra Alič. 
Ob navzočnosti številnih 
krajanov so odprtje popestri-
li z bogatim programom. 
Dragoceni so bili videopo-
snetki kot etnološko gradivo 
Cirila Svetine, dokumentar-
ni posnetek domačih hišnih 
vrat TV Slovenija in video 
prizori, ki sta jih Žan in Jani 
Kolman posnela na različ-
nih mestih, povezani z zgo-
dovine kraja. Kot igralci so 
nastopali domači otroci in 
Ivan Berlot. S fotoaparatom 
je vse skupaj spremljal Nik 
Bertoncelj. 
Za kulturni program so po-
skrbeli: citrarka Danica Bu-
tinar in otroška folklorna 
skupina Breznica, za pogo-
stitev pa Društvo podežel-
skih žensk pot Golico in 
Stolom.  

Bogastvo etnološke  
in kulturne dediščine

Na Koroški Beli je na ogled razstava Vaško jedro 
Koroška Bela.

Z odprtja razstave

Janko Rabič

Člani Planinskega društva 
Javornik - Koroška Bela ima-
jo že vrsto let v upravljanju 
Dom Valentina Staniča pod 
Triglavom na nadmorski vi-
šini 2332 metrov. Visoko-
gorska postojanka je za šte-
vilne poletne planince vme-
sna točka na poti na najvišji 
slovenski očak. Letošnjo se-
zono so v domu zaključili 
23. septembra in prvi vtisi o 
uspešnosti po obsežnem 
delu so dobri. To sta nam ob 
našem obisku zagotovila 
oskrbnik Brane Huzjak in 
Marina Pogačar. 
"S sezono smo v domu za-
gotovo lahko zadovoljni. 
Dela je bilo res veliko in 

upava, da smo vsi naredili 
največ, kar je mogoče, da so 
bili planinci z našimi stori-
tvami zadovoljni in so odne-
sli lepe vtise. Nekaj koncev 
tedna je bilo slabše vreme, 
kar je seveda vplivalo na 
manjši obisk. Planinska 
druščina je bila kot vedno 
pestra, lahko rečeva, da je 
bilo skoraj več tujih planin-
cev kot naših, predvsem več 
Belgijcev, Nizozemcev in 
Nemcev." 
Brane, doma s Ptuja, je letos 
drugič oskrbnik v tem 
domu, Marina z Jesenic je 

prvo sezono, sicer pa že se-
demnajst let dela po planin-
skih kočah. Poleti sta jima 
pomagali dve študentki, v 
prvi polovici septembra pa 
sta ob res velikem obisku 
vse opravila sama. Da je bilo 
res vse v redu, je tudi dokaz, 
da se je postojanka uvrstila v 
finale akcije Planinske zve-
ze Slovenije in medija Siol.
net za najbolj priljubljeno 
visokogorsko postojanko in 
zasedla peto mesto.
"Prijaznost, čistoča, dobra 
hrana, to je pri nas vedno na 
prvem mestu. Lani smo v 

domu postavili temelje za 
res največjo skrb za planin-
ce in večjo prepoznavnost. 
Letos smo veseli tega dosež-
ka, v prihodnje pa si želimo 
še višje na lestvici najbolj 
priljubljenih visokogorskih 
postojank," sta poudarila 
Brane in Marina.
PD Javornik - Koroška Bela 
že več let za obiskovalce 
doma pripravlja zanimivo 
pohodniško akcijo. Kdor 
osvoji pet okoliških vrhov, 
prejme priznanje in za prak-
tično nagrado nogavice s po-
dobo doma.

Priljubljen Staničev 
dom pod Triglavom
V akciji izbiranja najbolj priljubljene visokogorske postojanke je Dom Valentina Staniča zasedel peto 
mesto. "Prijaznost, čistoča, dobra hrana, to je pri nas vedno na prvem mestu," pravita oskrbnika 
Brane in Marina.

Staničev dom na nadmorski višini 2332 metrov

Oskrbnika Brane in Marina

Janko Rabič

Na Društvu upokojencev Je-
senice se z družabnimi sre-
čanji z znanimi ljudmi in 
družinami iz domačega oko-
lja bližajo okroglemu, stote-
mu. Voditeljica Albina Ser-
šen je v septembru na 97. 
srečanju v spekter številnih 
družinskih zgodb dodala še 
eno. Tokrat je povabila člane 
družine Rebolj z Jesenic in 
znova z iskrivimi vprašanji 
odstrla tančice tipične jese-
niške družine. Najprej sta o 
svojih poklicnih poteh, o 
vzgoji in skrbi za sinova 
Miha in Luko prepletala mi-
sli Franc Rebolj in žena 
Vida. Starševstvo sta oba 
vzela zelo resno, otrokoma 
sta namenjala vso skrb, če-
prav ni bilo vedno lahko. 

Vse je odtehtalo, le da sta 
bila zdrava in vesela.
Obiskovalci so izvedeli mar-
sikatero zanimivost o nju-
nem otroštvu. Tudi to, da je 

starejši sin Miha ob rojstvu 
tehtal 4100 gramov, nekoli-
ko mlajši Luka pa 3600 gra-
mov. Dobro sta se razumela 
med seboj. Tipična jeseni-

ška družina so Reboljevi 
tudi zato, ker sta se sinova 
odločila za hokejsko pot in 
imela lepo kariero. 
Miha je bil sedemnajst let 
profesionalni hokejist Acro-
nija Jesenice in več klubov 
po Evropi. Bil je član držav-
ne hokejske reprezentance 
in udeleženec osmih svetov-
nih prvenstev. Sedaj je v ho-
kej aktivno vpet predvsem 
kot predsednik Hokejskega 
kluba Mladi Jesenice, po-
klicno pa je podžupan Obči-
ne Jesenice. Luka je bil de-
set let profesionalni hoke-
jist, sedaj je zaposlen v za-
sebni lesarski družbi. Rod 
družine Rebolj gre naprej. 
Miha ima desetletnega sina 
Erazma in petletno hčerko 
Vito, Luka pa sedemletno 
hčerko Ano.   

Zgodbe tipične jeseniške družine
Gostje Albine Seršen v Društvu upokojencev Jesenice so bili člani družine Rebolj, oče Franc in mama 
Vida ter sinova Miha in Luka.

Družina Rebolj v klepetu z Albino Seršen
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Sestavil: Cveto Erman

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, 8. oktobra 2018, na Go
renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni 
na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

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=P, 2=K, 3=O 4=N, 5=I, 6=E 7=S, 8=R, 9=D), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto 
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je POSTREŽBA.

Pravilno geslo je GOSTILNA IN PIZZERIJA TURIST. Spon
zor križanke je Gostilna in pizzerija Turist na Cesti Borisa 
Kidriča 37c; dnevna izbira malic, kosil, tudi po naročilu, 
bogata izbira pic in jedi z žara. Hrano, naročeno po telefonu 
05 9252 290, vam dostavijo na vaš naslov. Nagrajenci so: 1. 
dve pici: Manca Trampuš, Jesenice; 2. dve pici: Branko Kori-
tnik, Jesenice; 3. ena pica: Petra Dežman, Ribno. Za nagrade 
se oglasite v Gostilni in pizzeriji Turist!

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik, gotovinski odkup vozil, prodaja 
vozil in prepisi vozil vse na enem mestu. Več informacij na www.avtosvetina.com, tel.: 041 639 288. Podarjajo tri nagrade: 1. nagra
da: pranje os. vozila + majica z logotipom 2. nagrada: pranje os. vozila + okvirčki za reg. tablice, 3. nagrada: pranje os. vozila.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

SAMICA
SKOBCA

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

MOGOČNA
GORA ODMEV

BELJAKOVINA
KI JE PO SVO-

JI FUNKCIJI
KATALIZATOR

ANTON
SLODNJAK

IZTOK
SVETINA S.P.
KIDRIČEVA 26
SL. JAVORNIK

041 639 288 

VINOGRAD-
NIŠTVO

MINERALNA
ZMES IZ
URALA

USTANOVA 
ZA GOJENJE 

IN OPAZO-
VANJE

RASTLIN

ŽELATINA
IZ MORKIH

ALG 
GESLO

12

PRIPRAVA
ZA SPAJANJE

4 SPIRALA,
VIJAČNICA

SOBNA 
RASTLINA,
ŠKRNICELJ

1 12

GOZDNATO
HRIBOVJE

NA 
KOČEVSKEM

1 2 13

DRUGO
NAJVEČJE
JAPONSKO

MESTO

IME NAŠE 
AKTIVISTKE

OGULIN
PESEM

HVALNICA

8 3 4

DLAKA
POD NOSOM

13 KDOR 
PRODAJA
SOLATO
HLADEN

LETNI ČAS

4 9

POGOJNI
VEZNIK

DELAVEC V
GRADBE-
NIŠTVU

NERODNA
ŽENSKA

NEDA
ARNERIĆ

ZAPOREDNI
ČRKI

ABECEDE

5 8

SLOVNIČNO
ŠTEVILO

7 IME NEKD.
ŠVED. SMUČ.

STRANDA
SKANDINAV-
SKI DROBIŽ

6 14

DELOVNI
POLET

ANG. JEZIKO.
(WALTER
WILLIAM)

PONIKALNICA
NA GRAČA-

ŠKEM POLJU
TUJE ŽENSKO

IME

7 8

AVTO SVETI-
NA PREPISI, 

ODKUP IN 
PRODAJA

VOZIL

NEKDANJA
OBČINA,

SOSESKA

INDIJSKA
VOLOVSKA
ANTILOPA

VRTNA
HIŠICA

BERTA
AMBROŽ

PRASKA
(REDKO)

IME
DANSKEGA

KNJIŽEVNIKA
MUNKA

PRANJE,
VOSKANJE IN 

NOTRANJE 
ČIŠČENJE

VOZIL

MARKO
OKORN

OTROŠKO
VOZILO

ITALIJANSKO
PRISTAN. V
JADRANU

6 NAŠ SKLADA-
TELJ (OSKAR)

MANJŠI
GLODAVEC

NINO
ROBIĆ

OSREDNJI
DEL TEMPLJA

8 5

SNUBEC
(NAREČNO)

11 10 AZIJSKA
OPICA

DIVJI
MERJASEC

VRSTA
KOSTANJA

KONIČAST
BORILNI MEČ

IME 
AMERIŠKE
IGRALKE
CARRERA

2 4

IME IN PRI-
IMEK ITAL.

POPULARNE
PEVKE IZ
1960 LETA

2 NEMŠKO-
AMERIŠKI

SKLAATELJ
(LUKAS,

1922-2009)

PRITOK
REKE 

VIJOSE V
ALBANIJI

MNOŽIČNI
NASTOP

TELOVADNIH
DRUŠTEV

ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA

OVCA

5 9 15

IME
PISATELJICE

PEROCI

OBVEZNI
RASTLINSKI
ZAJEDAVCI
IME SKLAD.
DELIBESA

MARIBORSKI
JEZIKOSLOV.
(OROSLAV)

AM. OTOČJE
V ALEUTIH

NAŠA REVIJA
ZA ZBOROV-
SKO PETJE

EGIPČANSKI
BOG MESECA

15 10 6

NIKO
GORŠIČ

KEMIJSKI
ZNAK ZA
LANTAN

MITO
TREFALT

POSKUSNI,
PRVI

IZDELEK
PRITRDILNI-

CA

12 3 GL. MESTO
REPUBLIKE
KALMIKIJE

ANDREJ
INKRET

11 16

IME IN PRII. 
AM.IGRALCA, 

“UPORNIK  
BREZ 

RAZLOGA”

14 9
SOCIALIST
(ZASTAR.)

16
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ZEMLJEVID
PRIREJEN ZA

AVTOMO-
BILISTE

OD OČETA 
OČE, DED

SLOVARČEK: MAKAKO: azijska opica,  TIA: ime ameriške igralke Carrera,     NILGAV: indijska volovska antilopa,   ELISTA: gl. mesto Kalmikije, Ruska Federacija
OTUČA: ponikalnica na Gračaškem polju,   IRIT: mineralna zmes iz Urala,    AGARAGAR: želatina iz morski alg,   FOSS: ameriški skladatelj (Lukas)

Jelka Koselj

Namaz v buči maslenki
(za 4 osebe; za narezke, 
malice ali dodatek glavnim 
jedem)
Potrebujemo: 1 bučo maslen-
ko (dolžine 20 cm), iz katere 
izdolbemo 30 dag bučnega 
mesa, 1 dl okisane vode z dve-
ma žlicama kisa ali limonine-
ga soka, 25 dag skute (priporo-
čam kozjo), 2 žlici kisle smeta-
ne, 1 sesekljano šalotko, 3 žlice 
bučnega olja in 2 pesti nareza-
nih bučnih semen.

Priprava: Bučo po dolgem 
razpolovimo, odstranimo 
osemenje in jo izdolbemo z 
žlico tako, da ostane tanek 
rob. Bučno meso narežemo 
na koščke in podušimo v 
okisani vodi na majhnem 
ognju cca 8 minut. Pretlači-
mo in ohladimo. Vmešamo 
nato skuto, smetano in šalo-
tko. Vse to nadevamo v 
bučo. Po nadevu naredimo 

kanal in vanj vlijemo bučno 
olje. Po vrhu nadeva in buči 
potresemo semena. Za 
malice ponudimo še solato 
(paradižnikovo) in domač 
ali polnozrnat kruh. 
Obod buče, ki je surov, in pre-
ostalo polovico buče lahko 
porabimo za druge bučne jedi.

Nadevane in pečene buče 
maslenke
(za 4 osebe; za prilogo h 
glavnim jedem ali kot samo-
stojno jed)
Potrebujemo: 2 manjši buči 
maslenki (dolžine do 20 cm), 
del sredice oz. bučnega mesa 
(okoli 40 dag), 1 staro žemljo, 
3 žlice olja ali za oreh masla, 
2 žlici sesekljane čebule, 1 žlico 
sesekljanega česna, 2 žlici sese-
kljanega peteršilja, 1 jajce, 4 
žlice ribanega sira, 2–4 žlice 
kisle smetane, ščepec muškat-
nega oreška, sol in poper.

Priprava: Buči po dolgem 
razpolovimo, odstranimo 

osemenje in jih izdolbemo 
tako, da ostane še 1 cm debel 
obod z robom. Te štiri obo-
de damo kuhati v vrelo slano 
vodo, da se malo zmehčajo. 
Nato jih odcedimo. Na olju 
ali maslu malo prepražimo 
čebulo in česen ter na koncu 
dodamo še peteršilj in izdol-
bene bučne odrezke. Vse 
malo podušimo. Žemljo 
zrežemo na kocke. V multi-

praktiku zmeljemo vse ses-
tavine, razen obodov. Zmes 
napolnimo v bučne obode in 
jih damo na pekač, pokrit s 
peki papirjem. Pečemo jih 
pri 200 stopnjah C toliko 
časa, da se nadev zlato 
rumeno zapeče.
To je okusna jed, ki mene 
spominja na nekoč zelo pri-
ljubljeno jed »možgani z jaj-
cem«.

Nadevane buče maslenke
Zaradi neštetih zdravilnih lastnosti buč je v latinskem izreku »Medicus curat, natura sanat« 
(Zdravnik zdravi, vendar narava ozdravi) veliko resnice. Rumena hruškasta buča maslenka ni samo 
zdrava in okusna, je tudi zelo dekorativna, ker polepša in obogati še druge jedi. 
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni  
spomin izrazite z objavo zahvale 
v Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Petek, 28. septembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18.30

Slavnostna prireditev ob praznovanju 70-letnice Društva upokojencev 
Jesenice

Sobota, 29. septembra
KOPALIŠČE UKOVA, ob 9. uri

Zbor pohodnikov KS Sava in pohod čez Dole na Pristavo

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 11.30
Družabno srečanje na Pristavi z družabnimi igrami. Za razvedrilo in 
ples bo poskrbel ansambel »Ex trio 3«

Torek, 2. oktobra
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 17. uri

Ta prav' živ žav … z igro do dediščine: DRUŽINA, lutkovna predstava 
skupine Ringoraja: Narobe dan, vragolije Klovna Jake in njegove dru-
žine z ustvarjalnico, obisk maskote, kotiček za starše z Zinko Ručigaj, 
Kako so nekoč živele delavske družine – Brezplačen ogled stalne etno-
loške zbirke v Kasarni 

Četrtek, 4. oktobra 
IGRIŠČE DOMA DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA 
SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 9. uri

Društveno tekmovanje trojk v prstometu

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 
JESENICE, DOMSKA DVORANA, ob 16. uri

Čudovite barve jeseni življenja: prireditev ob mednarodnem dnevu 
starejših z gostom Aleksandrom Mežkom

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, ob 17. uri
Prva ura pravljic v novem šolskem letu. Grofica bo povedala pravljico: 
Ne moreš zaspati mali medo.

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop učencev

Petek, 5. oktobra
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 
JESENICE, DOMSKA DVORANA, ob 10.30

Sveta maša

Dogodki od 28. septembra  
do 12. oktobra

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
TEČEM SKOZI ČAS, koncert Aleksandra Mežka z gosti

Ponedeljek, 8. oktobra 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 9. oktobra 
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Krajevna odmevna akcija zbiranja starega papirja in odpadnega žele-
za v organizaciji OŠ Koroška Bela 

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30
Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

Sreda, 10. oktobra 
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Krajevna odmevna akcija zbiranja starega papirja in odpadnega žele-
za v organizaciji OŠ Koroška Bela

Četrtek, 11. oktobra 
OSNOVNA ŠOLA BLEJSKA DOBRAVA, od 7.30 do 16. ure

Krajevna odmevna akcija zbiranja starega papirja in odpadnega žele-
za v organizaciji OŠ Koroška Bela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
SiTi teater, ČAKALNICA, komedija (Janez Hočevar Rifle, Lado Bizovičar)

Petek, 12. oktobra 
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, od 18. ure do 19.30

Prvo srečanje bralnega kluba, ki ga bo vodila Monika Sušanj

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice

Torki ob 16. uri: Cirkuška šola klovna Jaka; Več informacij po e-pošti: 
jaka.srpcic@gmail.com ali na 040 635 549

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek v mesecu, od 14.30 – Nemške igralne urice
Vsak torek v mesecu, od 16.00 – Angleške igralne urice
Vsaka sreda v mesecu, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45 – Ure pravljic
Zadnji četrtek v mesecu, od 18.00 do 18.45 – Lepo je biti bralec 
Vsak petek v mesecu, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela 
Zadnji petek v mesecu, ob 17.00 – Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu, od 15.00 do 16.00 – Družabne igre
Zadnji torek v mesecu, od 15.00 do 16.00 – Ustvarjalne delavnice
Zadnji torek v mesecu, ob 16.00 – Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu, od 16.00 do 17.00 – Ustvarjalne delavnice
Zadnji četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic z grofico
Zadnji četrtek v mesecu, ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke

DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice – 
vhod zadaj

12. 10. 2018 ob 17. uri – Filmski večer

28. 9. 2018 ob 16. uri – Kuharska delavnica – torta za vse mlade, roje-
ne septembra

2. in 9. 10. 2018 ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica 

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVI KLUB MCJ – Nami-
zne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

Razstave

Do 2. 11. 2018, Galerija Kosova graščina, v času uradnih ur: Likovna 
razstava Klementina Golja, Skozi prostor in čas (2013–2018).

Do 22. 11. 2018, Banketna dvorana Kolpern, od ponedeljka do petka, 
od 9. do 15. ure in ob javnih prireditvah: Medinstitucionalna razstava: 
Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali

Do nadaljnjega, Mladinski center Jesenice, od ponedeljka do petka, 
od 11. do 15. ure,  

Fotografska razstava Matjaža Vidmarja: "AQUA VIVA" (v objektiv je 
ujel podvodna bitja – meduze). Vodja galerije Nik Bertoncelj. 
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti 
kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glav-
nega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski 
rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi
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GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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Urša Peternel

»Tega nisem počela nikoli v 
življenju! Vem pa, kako 
manekenke hodijo, elegant-
no postavljajo eno nogo pred 
drugo,« je tik pred začetkom 
petkove modne revije pripo-

vedovala ena od stanovalk 
Doma upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenicah, 
86-letna gospa Rozalija. Sku-
paj s Stanko, Ljudmilo, Mari-
jo, Angelo, Anamarijo, Jože-
tom, Ivanom in drugimi 
sostanovalci se je pogumno 
dvakrat sprehodila po modni 
pisti v domski dvorani in 
predstavila jesensko-zimsko 
kolekcijo oblačil za seniorje, 
ki so jih za to priložnost pri-
peljali iz Senior trgovine iz 
Domžal. Manekenke in 
manekeni so jih predstavili 
sostanovalkam in sostanoval-
cem, ki so vsak nastop pos-
premili z navdušenim aplav-
zom. V prvem delu so pred-
stavili puloverje, bluze in 
hlače, v drugem delu pa jak-
ne, jopice in brezrokavnike. 

Kot je dejala Tamara Ovnik 
iz Senior trgovine, tovrstne 
modne revije prirejajo v 
domovih za starostnike po 
vsej državi, odzivi pa so vse-
lej odlični. »Nikakor ni 
namen samo prodaja obla-
čil, temveč v prvi vrsti prip-
ravimo zanimiv dogodek za 
stanovalce,« je povedala. Kot 
je dodala, pa so stanovalci 
vedno veseli, da lahko kar v 
domu izberejo oblačila, saj 
večina od njih v trgovine ne 
zahaja več. S tem ne nazad-
nje olajšajo delo tudi svoj-
cem. 
Ovnikova je poudarila, da je 
zelo pomembno, da so obla-
čila za starejše iz kakovost-
nih, naravnih materialov, ki 
»dihajo«, saj so zlasti stano-
valci domov večinoma v 
zaprtih, zakurjenih prosto-
rih. Prav tako je pomem-
bno, da so oblačila udobna, 
z elastikami v pasu, prilago-
jena tudi morebitnim pleni-
cam. 
Delovna terapevtka iz doma 
Natalija Jovanovič je ob tem 
povedala, da je bila modna 

revija nekaj novega za stano-
valce, ki so se odlično vživeli 
in so bili navdušeni nad 
dogodkom, ki je pomenil 
tudi popestritev vsakdanji-

ka. Glede na odlične odzive 
bodo modno revijo spet pri-
pravili spomladi, takrat s 
predstavitvijo pomladno-po-
letne kolekcije oblačil.

Seniorji na modni pisti
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah so pripravili modno revijo oblačil za seniorje, v vlogi manekenk in manekenov pa so nastopili 
stanovalci. Predstavili so jesensko-zimsko kolekcijo oblačil za seniorje.

Stanovalci kot manekeni / Foto: Gorazd Kavčič

Gospa Rozalija je pri 86 letih prvič stala na modni pisti. 
»Ampak potrebovala bi tudi visoke pete, ne pa tele 
'škrpete',« je v šali pokazala na udobne copate na nogah, 
zatem pa se je samozavestno sprehodila med gledalci in 
celo pozirala fotografu. 

Z elegantnim pletenim puloverjem in šalom 
okrog vratu je bil med manekeni tudi 83-letni 
gospod Ivan. »Bilo je dobro, ampak bi bilo pa 
treba še malo trenirati,« je dejal po svojem 
manekenskem »krstu«.

Urša Peternel

V sklopu Festeelvala so pre-
dlani začeli s projektom 
poslikave sten oziroma izde-
lovanjem velikih uličnih 
poslikav, imenovanih mura-
li. V preteklih dveh letih je 

tako nastalo pet muralov, 
večina na območju Stare 
Save, letos pa je mural pole-
pšal steno stavbe, v kateri 
deluje tudi jeseniška enota 
Rdečega križa (včasih je bila 
to stavba policije) ob glavni 
prometnici skozi mesto. 

Avtorica tokratne poslikave 
ustvarja pod umetniškim 
imenom Tifani Rubi. Je leta 
1984 v Beogradu rojena 
umetnica, ki je diplomirala 
na Akademiji uporabnih 
umetnosti na Reki, živi pa 
na Reki in v Berlinu.

Šesti jeseniški mural
Jesenice so dobile že šesto veliko ulično poslikavo, tokrat na stavbi Rdečega 
križa ob glavni prometnici skozi mesto.

Novi jeseniški mural na stavbi, kjer ima prostore tudi Rdeči križ. / Foto: Gorazd Kavčič


