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OBČINSKE NOVICE

Na seji občinskega 
sveta o proračunih
Občinski svetniki so obrav-
navali šestnajst točk dnevne-
ga reda, med drugim so v 
prvi obravnavi sprejeli pre-
dloga proračunov za leti 
2022 in 2023 s pripombami.
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OBČINSKE NOVICE

Še enkrat o podražitvi 
ogrevanja
Napoved koncesionarja 
ENOS OTE, da se bodo stro-
ški ogrevanja na Jesenicah 
oktobra podražili za polovi-
co, so vzbudili veliko pozor-
nosti. 

stran 4

ŠPORT

Naslov državnega 
prvaka in osebni 
rekord
Janez Mulej z Blejske Dobra-
ve je Ljubljanski maraton 
pretekel z osebnim rekor-
dom in postal državni prvak 
v maratonu.
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ZANIMIVOSTI

Orkester z balerinami 
in violinami
Simfonični orkester Jesenice 
bo tokratni koncert popestril 
z nastopom baletnega oddel-
ka in violinistk Tine Bučar in 
Eve Kramar. Na Jesenicah bo 
na sporedu 26. novembra.
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Marjana Ahačič

Odbor Državnega zbora za 
notranje zadeve, javno upra-
vo in lokalno samoupravo 
namreč ni podprl novele za-
kona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij, 

ki bi Jesenicam omogočala 
pridobitev statusa mestne 
občine, kar pomeni, da pre-
dlog Jesenic, v nasprotju s 
predlogom Občine Krško in 
enako kot Brežice, ni nada-
ljeval poti v državni zbor.
»Občina Jesenice je po vse-
bini oziroma dejavnostih že 
dolga desetletja mestna ob-
čina. K temu položaju je bi-
stveno prispevalo močno 
gospodarstvo, utemeljeno 
na industrijski proizvodnji 
železa in jekla, poleg tega pa 
še številne druge dejavnosti, 
ki so se in se še razvijajo na 
Jesenicah. Pomen, vpliv in 
ugled občine že dolgo prese-
gajo zgolj lokalne okvire,« je 
sicer ob vložitvi predloga iz-
postavil župan Blaž Račič in 
poudaril, da pogoje, ki jih za 
mestno občino opredeljuje 
zakonodaja, Jesenice izpol-
njuje v celoti, razen pogoja 
glede števila delovnih mest, 

ki pa bi ga občina lahko iz-
polnila dolgoročno, z boljšo 
gospodarsko situacijo, ki je 
pogojena tudi s pridobitvijo 
statusa mestne občine.
"V obdobju po osamosvoji-
tvi Slovenije je Občina Jese-
nice ohranila vlogo gospo-

darskega središča, obenem 
pa se je utrdila tudi kot zdra-
vstveno, izobraževalno, pro-
metno, kulturno, športno, 
trgovsko središče zgornje 
Gorenjske. Ta položaj smo 
ohranili tudi v zadnjem ob-
dobju, s pridobitvijo statusa 
mestne občine pa bi ga lažje 
nadgradili," je še prepričan 
župan.
Prizadevanja Jesenic, da po-
stanejo mestna občina, se-
gajo že v leto 1994, ko je bil 
sprejet zakon, po katerem 
sta bili iz dotedanje velike 
občine ustanovljeni dve novi 
– Jesenice in Kranjska Gora, 
amandma za mestno občino 
pa ni dobil potrebne večine 
glasov. Aktivnosti za prido-
bitev statusa mestne občine 
je nato Občina Jesenice izve-
dla še v letu 1999 in leta 
2001, nazadnje pa je bila ta 
pobuda v državni zbor po-
sredovana leta 2005.

Ponovno za status 
mestne občine 
Konec meseca so v poslanski skupini Stranke 
Alenke Bratušek v državni zbor neuspešno vložili 
dopolnilo k zakonu o občinah, s katerim bi 
Jesenicam omogočili status mestne občine.

Župan Blaž Račič (v sredini) na predstavitvi pobude 

Janko Rabič

Na pragu največjega vsako-
letnega gledališkega prazni-
ka na Jesenicah v Gledališču 
Toneta Čufarja vsi stiskajo 
pesti, da bodo razmere ob 
spoštovanju vseh ukrepov in 
pogoju PTC dovoljevale ne-
moteno izvedbo 34. Čufarje-
vih dnevov od 14. do 19. no-
vembra. Ljubiteljska gledali-
šča in igralske skupine so na 
razpis prijavili 14 predstav. 
Selektor Jakob Jaša Kenda 
jih je izbral šest. Po pregle-
du je v oceni poudaril, da 
prijavljene predstave kljub 
drugačnim časom po kvali-
teti ne zaostajajo za izborom 
v preteklih letih. 

Letos si bo publika v dvora-
ni lahko ogledala predstave 
Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana, Loškega odra 
Škofja Loka, Prosvetnega 
društva Štandrež, Kultur-
no-umetniškega društva 

Zarja Trnovlje, Prosvetnega 
društva Vrhovo in gostite-
ljev, igralske skupine Gle-
dališča Toneta Čufarja Jese-
nice. 
Strokovno žirijo letos sesta-
vljajo igralec in režiser Iz-
tok Valič, direktorica Slo-
venskega gledališkega inšti-
tuta Mojca Jan Zoran in 
dramska igralka Alida Bevk.

Člani organizacijskega od-
bora so na oktobrski seji 
potrdili program predstav 
in spremljajoče dogodke, ki 
bodo tokrat še posebno pe-
stri in zanimivi. Na literar-
nih večerih bodo pod naslo-
vom Igralci ustvarjalci 
predstavili potopise Jakoba 
Jaše Kende, poezijo ljubi-
teljskih igralcev Mance Ber-

toncelj, Damijana Perneta 
in Elizabete Žnidaršič Ste-
fancioza, ter biografijo gle-
dališke in filmske igralke 
Milene Zupančič Kot bi 
luna padla na zemljo. 
V avli gledališča bo na ogled 
razstava o gledališkem in 
filmskem igralcu Mihi Ba-
lohu, ki je svojo kariero za-
čel na jeseniškem odru. 

Vse nared za največji 
gledališki praznik
Festival ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi 2021 bo, če bodo le epidemiološke razmere dopuščale, 
letos ponovno potekal v živo, v dvorani jeseniškega gledališča, in sicer od 14. do 19. novembra. Na 
ogled bo šest predstav.

Domače gledališče se bo predstavilo s komično dramo Fetiš na puter. / Foto: Aleš Košir
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Podroben program 
Čufarjevih dnevov 
objavljamo na strani 5.

Plaketa župana 
Luki Potočarju
Župan Blaž Račič je mlademu 
športnemu plezalcu, ki je na 
svetovnem prvenstvu v 
kategoriji težavnost osvojil 
srebrno medaljo, izročil 
občinsko priznanje.
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V glasbeni šoli  
je živahno
Pouk v Glasbeni šoli Jesenice poteka 
v živo, začeli so pripravljati nastope 
učencev, ki jih tudi neposredno 
prenašajo na kanalu šole na Youtubu. 
Na fotografiji ravnateljica šole 
Martina Valant.
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Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 5. novembra 2021

V zadnjem letu in pol smo 
vsi skupaj živeli drugačno, 
koronsko življenje. Čeprav 
so se vsakdanje navade ljudi 
spremenile, pa so nekatere 
stvari naših ljudi ostale stal-
nice. Ukvarjanje s športom 
(in rekreacijo) je za marsiko-
ga med nami (p)ostal nekak-
šen ventil za sprostitev; neka-
tere posameznike so okoliš-
čine spodbudile, da so bili 
pri vadbi še bolj zavzeti. To 
zavzetost in predanost so 
nekateri naši občani na naj-
pomembnejših tekmovanjih 
pokazali v najimenitnejši 
luči, saj so posegli po najviš-
jih uvrstitvah in dosegli 
odmevne uspehe. Spoznan-
je, da zmoremo, nas hrabri 
in navdaja z občutkom pono-
sa, pogled v skupno prihod-
nost je lahko smelejši. 
Letos spomladi smo se vese-
lili nove hokejske zvezdice. 
Dejstvo je, da na Jesenicah 
med ekipnimi športi hokej-
ski dosežki štejejo največ. 
Kljub temu verjamem, da 
dosežek hokejistov lahko 
spodbudi večje zanimanje 
javnosti ne le za hokej, 
ampak za celotno športno 
dogajanje in – kar je pomem-
bno – večje zanimanje tudi 
za rekreacijo, ki velja za ene-
ga najpomembnejših grad-
nikov zdravega življenjskega 
sloga. 

Nedavno nas je vse Slovence, 
še posebno pa Jeseničane, 
navdušil nastop našega 
sokrajana, mladega plezalca 
Luke Potočarja, ki je na sve-
tovnem prvenstvu na tekmi v 
težavnostnem plezanju pri-
plezal tik pod sam svetovni 
plezalni vrh. Osvojil je srebr-
no medaljo. 
Podobno nas je z dosežkom 
razveselil in navdihnil tekač 
Janez Mulej, ki je bil najhit-
rejši Slovenec na nedavnem 
maratonu, ki je potekal na uli-
cah slovenske prestolnice. Še 
en dokaz več, da se da. Seveda 
v našem okolju živijo še šte-
vilni drugi športniki, ki prav 
tako dosegajo uspehe in nas 
lahko navdihujejo in prav 
vsak dodaja kamenček v naš 
skupni mozaik močne, pove-
zane, zdrave, ponosne lokal-
ne skupnosti. 
Najbolj je za dosežek zaslužen 
vsak športnik sam, o tem ni 
dvoma, kljub temu pa lahko 
vsi, ki živimo z uspešnimi 
športniki, občutimo zadovolj-
stvo, ko dosežejo odmevne 
rezultate. Čeprav je k vsake-
mu dosežku največ prispeval 
športnik sam, me samo dejs-
tvo, da živimo skupaj v isti 
občini, navdihuje in mi vzbuja 

občutek ponosa. In priložnost 
za promocijo športa in rekrea-
cije, za promocijo zdravega 
načina življenja, ki se s tem 
ponudi, je treba izkoristiti.
Pa ne le zaradi promocije 
samega športa in rekreacije, 
torej telesnih dejavnosti, 
ampak tudi zaradi promocije 
vrednot, ki jih s športnim 
udejstvovanjem in (še posebej 
z uspehi) promovirajo šport-
niki. V nedavno izdani knjigi 
z naslovom Pogled veterana 
na življenjske in športne vre-
dnote športnega pedagoga in 
častnega občana občine Jese-
nice mag. Viktorja Krevsla je 
avtor jasno povedal, da se na 
športnih tekmovališčih ni 
mogoče uspešno dokazati 
brez spoštovanja in upošteva-
nja življenjskih (športnih) vre-
dnot. Šport (in rekreacija) 

niso le tekmovanja, niso le 
vidni dosežki, ampak so tudi 
vrednote.
V obdobju koronakrize se je 
telesna dejavnost otrok in 
mladine zmanjšala, opažajo 
zdravniki in šolniki. Dolgoro-
čno to dejstvo predstavlja 
skrb, da mladi ljudje v zgod-
njem obdobju svojega življe-
nja ne bodo razvili aktivnega, 
zdravega življenjskega sloga. 
Naša naloga je, da (mlade) lju-
di spodbujamo k telesni vad-
bi, k oblikovanju zdravega 
življenjskega sloga. Po svojih 
močeh se k doseganju tega 
cilja v lokalni skupnosti trudi-
mo različni deležniki, a šport-
niki z vidnimi dosežki večjo 
telesno dejavnost lahko spod-
budijo še bolj.
Športnikom smo lahko hva-
ležni za njihove dosežke, z 
njimi se lahko veselimo in 
upamo, da bodo na ta način k 
telesni vadbi in oblikovanju 
zdravega življenjskega sloga 
spodbudili še mnoge druge. 
Skratka, prispevek športni-
kov, ne le tistih, ki dosegajo 
največje uspehe, je veliko vre-
den in upam, da nas bodo s 
pozitivnim odnosom do 
športa in življenja nasploh 
navdihovali še naprej.

Navdih športnih 
dosežkov

Župan Blaž Račič

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na oktobrski seji potrdili 
predloga proračunov za leti 
2022 in 2023 v prvi obrav-
navi, dokončno pa naj bi ju 
predvidoma potrdili na 
decembrski seji.
Predlog proračuna za leto 
2022 predvideva 22,4 mili-
jona evrov prihodkov in pre-
jemkov, 25,5 milijona evrov 
odhodkov in izdatkov. Razli-
ko bodo pokrili z ostankom 
sredstev na računu iz leta 
2021 v višini 3,1 milijona 
evrov ter zadolževanjem v 
višini 2 milijona evrov. Med 
večjimi projekti, ki se bodo 
izvajali prihodnje leto, so 
obnova objekta Ruardova 
graščina, modernizacija 
cest, celostna prenova stav-
be na Cesti maršala Tita 
78a, sofinanciranje ureditve 
regionalne ceste R-2, nad-
gradnja prometne infrastru-
kture KS Sava–Hrušica, 
gradnja in vzdrževanje vro-
čevodnih sistemov, investi-
cijsko vzdrževanje Central-
ne čistilne naprave, rekons-
trukcija in adaptacija objek-
ta Hrušica 55a, sanacija Vrt-
ca Jesenice – Enote Julke 
Pibernik, subvencioniranje 
javnega mestnega prometa, 
obnova in nadzidava telova-
dnice OŠ Poldeta Stražišar-
ja, rekonstrukcija mostov v 
občini Jesenice, Poslovna 
cona Jesenice – 3. in 4. faza 
(nakup zemljišč in priprava 
projektne dokumentacije), 
izgradnja vodovoda Betel–
Planina pod Golico–Plavški 
Rovt, rušitev stavbe Hotel 
Pošta in sanacija zajetja 
Peričnik. 
Predlog proračuna za leto 
2023 pa predvideva 25,3 
milijona evrov prihodkov in 
prejemkov in vključuje 
zadolževanje v višini 2,7 
milijona evrov. Odhodki in 

izdatki so načrtovani v isti 
višini kot prihodki in pre-
jemki. Nadaljevali se bodo 
nekateri večji projekti iz leta 
2022, dodatni projekte pa 
bodo izgradnja komunalne 
opreme OPPN Partizan, 
nakup zemljišč za izgradnjo 
nove knjižnice (to naj bi gra-
dili na območju Hrenovice), 
postavitev avtobusne nad-
strešnice z izvedbo obračali-
šča v Javorniškem Rovtu, 
energetska sanacija pokopa-
liškega objekta na Blejski 
Dobravi ... 

Župan in občinski 
svetniki o proračunu

Župan Blaž Račič je ob tem 
poudaril, da je bil občinski 
proračun v preteklih letih 
zelo socialno naravnan, 
veliko denarja so namenjali 
področju sociale, od pred-
šolske vzgoje, pomoči na 
domu do stanovanjskih 
subvencij. Na ta način so po 
županovih besedah blažili 
stiske ljudi in zagotavljali 
večjo kakovost bivanja. Na 
drugi strani pa je dobršen 
del infrastrukture v občini 
dotrajan, potreb po vlagan-
jih je veliko, od cest, mos-
tov, knjižnice, bazena do 

vročevoda ... Župan je 
ponovil, da je denarja za vse 
potrebe enostavno premalo, 
proračunskih sredstev kljub 
načrtovanemu zadolževan-
ju ni dovolj, zato bo nujna 
pridobitev državnih in 
evropskih sredstev za sofi-
nanciranje. Račič je pouda-
ril, da bo prednost pred 
drugimi investicijami imela 
zagotavljanje kvalitetne pit-
ne vode. Tudi odkup in 
rušitev Hotela Pošta je po 
županovem prepričanju 
pomemben projekt, saj 

občina potrebuje prostor v 
tem delu mesta. V proraču-
nu bodo več denarja name-
nili tudi mladim in razvija-
nju zdravega življenjskega 
sloga, med drugim je ome-
nil ureditev zunanjega zim-
skega drsališča na Čufarje-
vem trgu. Glede obnove 
Ruardove graščine je pou-
daril, da gre za enega najza-
htevnejših projektov, ki ga 
bodo lahko zaključili samo 
s pomočjo državnih sred-
stev, saj občina z lastnimi 
sredstvi tako velikega pro-
jekta ne zmore več. Razpis 
za sofinanciranje naj bi bil 
objavljen do konca leta, pri-
pravljajo dokumentacijo za 

prijavo in upajo, da bodo na 
razpisu uspešni. 
Občinski svetniki so na pre-
dloga obeh proračunov poda-
li več pripomb in predlogov, 
zlasti glede nujnosti ureditve 
vodnega vira Peričnik, nada-
ljevanja obnove Ruardove 
graščine, višine sredstev za 
malo gospodarstvo, obnove 
bazena Ukova, načrtovanega 
zadolževanja ...
Do predlogov se bo opredeli-
la občinska uprava in jih po 
zmožnostih vključila v pre-
dlog proračunov v drugi 
obravnavi.

Odloki, načrti, poročilo ...
Na seji so začeli tudi posto-
pek sprejemanja odloka, ki 
bo omogočil občinsko sofi-
nanciranje ukrepov za odpra-
vo posledic zemeljskih pla-
zov na zemljiščih v zasebni 
lasti na območju občine Jese-
nice. Predlog odloka so potr-
dili v prvi obravnavi. Sprejeta 
sta bila tudi predlog Sklepa o 
določitvi vrednosti točke po 
Odloku o občinskih taksah v 
občini Jesenice in predlog 
Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni kvadratnega metra kori-
stne stanovanjske površine v 
občini Jesenice za leto 2022. 
Prva od 1. januarja 2022 zna-
ša 0,0622 evra (lani 0,0618 
evra), druga pa 1.024,42 evra 
(lani 924,40 evra). 
Na seji so sprejeli tudi pre-
dloga dveh načrtov za leti 
2022 in 2023: načrt pridobi-
vanja nepremičnega premo-
ženja v last Občine Jesenice 
in načrt razpolaganja z nep-
remičnim premoženjem v 
njeni lasti. 
Svetniki so se seznanili tudi 
s poročilom Nadzornega 
odbora Občine Jesenice o 
opravljenem nadzoru sofi-
nanciranja dejavnosti mest-
nega prometa in šolskih 
prevozov v občini v letih 
2019 in 2020. 

Na seji o proračunih
Občinski svetniki so na 21. redni seji obravnavali šestnajst točk dnevnega reda, med drugim so v prvi 
obravnavi sprejeli predloga proračunov Občine Jesenice za leti 2022 in 2023 s podanimi pripombami. 

Občinski svetniki so potrdili tudi dvig cen 
gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne 
vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo. 
Podjetje Jeko je spremembo cen predlagalo 
zaradi večjega obsega in vrednosti 
infrastrukture, ki povečuje del cene, ki se 
nanaša na javno infrastrukturo, medtem ko se 
del cene, ki se nanaša na storitev izvajanja 
gospodarskih javnih služb, ne spreminja. Vpliv 
spremembe cene se bo na položnici za 
štiričlansko družino odrazil v znesku 0,81 evra. 
Nove, višje cene bodo v veljavo stopile  
1. januarja 2022.

Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/2017), in 50. členom Statuta Občine 
Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP 
o razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve  
za individualno odstopanje od prostorskih  

izvedbenih pogojev na območju Zazidalnega načrta  
Poslovna cona Jesenice za gradnjo  

samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih  
s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice

I. člen

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev elaborata lokacijske 
preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev na območju zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za 
gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s 
parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice, ki ga je izdelalo podje-
tje: B-PROFFILE, Podjetje za projektiranje in oblikovanje, Bernarda 
Perić, s.p. Rogaška Slatina (avgust 2021, dopolnjeno september 
2021).

II. člen

Gradivo bo v dneh od ponedeljka 15. novembra 2021 do vključno 
ponedeljka 29. novembra 2021 javno razgrnjeno na spletni strani 
Občine Jesenice https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-naroci-

la-razpisi-objave/javne-objave, obvestilo o javni razgrnitvi pa se 
objavi tudi v časopisu Jeseniške novice.

III. člen

Med javno razgrnitvijo lahko na razgrnjen elaborata lokacijske pre-
veritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev na območju Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za 
gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s 
parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice dajo pripombe in pre-
dloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pri-
pombe in predloge se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve 
ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v 
rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska pre-
veritev 3507-1/2021«) do konca javne razgrnitve.

O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo Obči-
na Jesenice zavzela stališče. Stališče do pripomb iz javne razgrnitve 
je sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

IV. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.
si) ter v časopisu Jeseniške novice, ter stopi v veljavo naslednji dan 
po objavi. 

Številka: 3507-1/2021
Jesenice, dne 25. 10. 2021 
 Župan Občine Jesenice
 Blaž Račič

Čeprav je k vsakemu dosežku največ prispeval 
športnik sam, me samo dejstvo, da živimo 
skupaj v isti občini, navdihuje in mi vzbuja 
občutek ponosa. In priložnost za promocijo 
športa in rekreacije, za promocijo zdravega 
načina življenja, ki se s tem ponudi, je treba 
izkoristiti.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

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

Je se ni ške no vi ce, št. 19/let nik XVI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 88, ki je iz šel 5. novembra 2021.
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. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

Na Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske so z letošnjim 
letom ponovno začeli izvaja-
ti aktivnosti na področju lo-
kalne samooskrbe. S projek-
tom želijo povečati stopnjo 
samooskrbe s hrano na 
Zgornjem Gorenjskem, v 
njem pa sodeluje sedem 
zgornjegorenjskih občin, 
tudi jeseniška (projekt sofi-
nancira Občina Jesenice). 
Doslej so izvedli različne de-
lavnice, predavanja in druge 
dejavnosti, ki so se lani zara-
di epidemije večinoma pre-
selile na splet. 
Kot je povedal Klemen Kli-
nar z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, s pro-
jektom ne želijo samo spod-
bujati lokalne pridelave 
hrane pri kmetih, temveč 
pri prav vsakem prebivalcu 
Gorenjske. Tako so letos iz-
vedli več brezplačnih preda-
vanj po spletu, med drugim 
o vrtnarjenju, reji kokoši za 
začetnike, permakultur-
nem in regenerativnem 
kmetijstvu, pomenu pride-
lave ekoloških semen ... Ob 
tem so v sklopu projekta 
delili tudi brezplačne sadi-
ke, semena in celo – kokoši 
nesnice. 

Kot je povedal Klemen Kli-
nar, so razdelili 150 sadik 
malin, 129 sadik ribeza, 
174 sadik peteršilja, 128 sa-
dik drobnjaka, 133 sadik ro-
žmarina, skoraj petsto sa-
dik jagod, 140 semenskih 
vrečk fižola, 170 semen-
skih vrečk graha in 90 ko-
koši nesnic.
Obenem so spodbudili ude-
ležence delavnic, naj svoje 
zgodbe in fotografije na 
temo domače pridelave hra-

ne, reje domačih živali, ku-
hanja z lokalnimi sestavina-
mi in kupovanja lokalne 
hrane objavijo na Faceboo-
ku in Inastagramu s ključni-
kom #lokalnogor. Med so-
delujoče redno delijo tudi 
uporabne nagrade, kot je 
bila denimo nihajna motika 
za okopavanje in pletje.
Povezali pa so se tudi s sno-
valci mobilne aplikacije Op-
tifarm Smart, s katero pove-
zujejo lokalne pridelovalce 

in kupce, ki želijo kupovati 
domačo, lokalno pridelano 
hrano. Gre za neke vrste di-
gitalno tržnico, ki kupcem 
omogoča enostaven dostop 
do sveže, lokalno pridelane 
hrane, za kmete in druge lo-
kalne ponudnike živil pa 
predstavlja nov prodajni ka-
nal. Razvilo jo je podjetje 
Optifarm iz Radovljice, med 
ponudniki pa je tudi ekolo-
ška kmetija Pr' Lenčk iz Ja-
vorniškega Rovta.

Podarili so devetdeset 
kokoši nesnic
Udeleženci spletne delavnice o reji kokoši za začetnike so v dar prejeli vsak po tri kokoši nesnice. Cilj 
projekta Lokalna samooskrba je povečati stopnjo lokalne pridelave hrane na Zgornjem Gorenjskem.

V okviru projekta so udeležence delavnice Reja kokoši za začetnike presenetili tudi s kokošmi 
nesnicami. Razdelili so jih devetdeset (vsak udeleženec je v dar dobil tri) in zdaj se že 
lahko pohvalijo s svežimi domačimi jajci – kot Barbara iz Radovljice. / Foto: Facebook

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice so že začeli cepiti proti 
sezonski gripi, cepljenje je 
brezplačno, nanj pa se ni 
treba naročiti. Naslednja ter-
mina cepljenja proti gripi 
sta ponedeljek, 8. novem-
ber, med 8. in 13. uro, ter 
sreda, 10. november, med 
14. in 18. uro. Proti gripi 
bodo cepili še v ponedeljek, 
15. novembra, med 8. in 13. 
uro, ter v sredo, 17. novem-
bra, med 14. in 18. uro. Prav 

tako pa se je v Zdravstve-
nem domu Jesenice mogoče 
še vedno cepiti proti covi-
du-19, naslednja odprta ter-
mina sta v četrtek, 11. no-
vembra, in v četrtek, 18. no-
vembra, med 14. in 18. uro. 
Cepili bodo s cepivom proi-
zvajalca Pfizer-BioNTech, in 
sicer s prvim, drugim oziro-
ma tretjim odmerkom. Tako 
za cepljenje proti gripi kot 
covidu-19 naročanje ni po-
trebno, vhod v cepilni center 
pa je z zadnje strani zdra-
vstvenega doma.

Cepljenje proti gripi  
in covidu-19

V sklopu volitev in imenovanj so občinski svetniki na oktobr-
ski seji kot nove predstavnike Občine Jesenice v Svetu javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška 
Bela Jesenice imenovali Marijo Heberle Perat in Marka Pleč-
nika. Tretjega predstavnika, za katerega Komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela predloga, bo 
ta poiskala s ponovnim pozivom in ga v sprejem občinske-
mu svetu predlagala na eni od prihodnjih sej.  

Volitve in imenovanja

Fotografsko društvo Jesenice že vrsto let sodeluje s fotograf-
skim društvom iz pobratenega Nagolda, Foto klubom Na-
gold. Na spletnih straneh obeh občin sta na ogled virtualni 
fotogaleriji obeh društev; Foto klub Nagold se predstavlja s 
serijo 25 fotografij svojih članov.

Virtualna fotogalerija Foto kluba Nagold
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V mesecu septembru je javno ko-
munalno podjetje JEKO izvedlo 
sanacijo zunanje hidro in termo 
izolacije vodohrana Kočna. Sana-
cija je bila potrebna, da se prepre-
či možnost vdora meteorne vode 
v vodohran, saj je bila v predpro-
storu že zaznana razpoka in so bili 
vidni sledovi zamakanja vode. Vo-
dohran so sodelavci podjetja JEKO 
najprej v celoti odkopali, očistili in 
odstrani staro, dotrajano hidroizo-
lacijo. Sledili so izolacijski premazi, 
vgraditev hidro in termo izolacije 
ter končno zasutje vodohrana z 
zemljino. V sklopu sanacije so nad 
vhodnimi vrati podaljšali nadstre-
šek ter zamenjali poškodovano 
ograjo okoli objekta.

SANACIJA VODOHRANA KOČNA

Vodohran Kočna, s kapaciteto 54 kubičnih metrov, oskrbuje okrog 257 prebival-
cev v naselju Kočna. Napajanje se vrši iz drenažno zajetega izvira Kočna. Pitna 
voda iz tega vodnega vira ni obdelana. Glede na pretekle analize je pitna voda 
iz vodovodnega sistema Kočna zdravstveno ustrezna, oskrba pa varna. 
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Urša Peternel

»Dijaki in študenti zdravs-
tvene nege, potrebujemo 
vašo pomoč. Vaše roke 
nam bodo v pomoč pri delu 
na bolniških oddelkih, vi pa 
boste prejeli mnogo novih 
znanj in izkušenj.« Tako se 
glasi poziv, ki so ga v Splo-
šni bolnišnici Jesenice 
nedavno objavili na svojih 
družbenih omrežjih in s 
katerim k sodelovanju vabi-
jo dijake višjih letnikov in 
študente zdravstvene nege. 
V bolnišnici jim namreč že 
dalj časa kronično primanj-
kuje kadra, ta čas imajo 
objavljene razpise za pribli-
žno petdeset prostih delov-
nih mest, večino prav v 
zdravstveni negi. Kot so 
pojasnili, bi ob trenutnih 
340 potrebovali še štiride-
set medicinskih sester. 
Dalj časa že opažajo, da so 
medicinske sestre izčrpa-
ne, zato mnoge zapuščajo 
bolnišnico in odhajajo v 
ambulante, kjer imajo dru-

žinam prijaznejši delovnik, 
brez dela ponoči, ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih. 

Mnoge celo zapustijo svoj 
poklic in se zaposlijo v pod-
jetjih, trgovskih centrih ...

V bolnišnici želijo bodoče 
sodelavce privabiti tudi s 
kadrovskimi štipendijami, ta 
čas štipendirajo devet dija-
kov in šest študentov, ves čas 
pa imajo odprte razpise za 
nove štipendije. Mesečna šti-
pendija za dijake znaša od 75 
do 125 evrov, za študente pa 
od 160 do 320 evrov, odvisno 
od ocen. Nudijo jim tudi 
opravljanje prakse in interna 
izobraževanja.
Da bi privabili nove, zlasti 
mlade sodelavce, se v bolni-
šnici trudijo tudi na različne 
inovativne načine, tako so 
pred časom posneli zabaven 
videospot z glavno sestro 
Branetom v glavni vlogi, 
pred kratkim pa so filmček 
o delu medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v bol-
nišnici snemali tudi dijaki 
Srednje šole Jesenice. Na ta 
način želijo poklic približati 
že osnovnošolcem, da se 
bodo lažje odločili za nadal-
jevanje šolanja v programu 
zdravstvene nege na Srednji 
šoli Jesenice.

Na pomoč kličejo  
tudi dijake in študente
V jeseniški bolnišnici se spopadajo s hudo kadrovsko stisko, zato so nujen klic na pomoč naslovili na 
dijake in študente zdravstvene nege.

Dijaki Srednje šole Jesenice so v bolnišnici snemali filmček 
o poklicu medicinske sestre, ki bo namenjen 
osnovnošolcem, da se bodo lažje odločili za šolanje pri 
njih. / Foto: arhiv Splošne bolnišnice Jesenice

Urša Peternel

V prejšnji številki smo obja-
vili članek, v katerem je dire-
ktor podjetja ENOS OTE 
Robert Pajk napovedal, da 
bodo oktobrski stroški ogre-
vanja za polovico višji od 
septembrskih. Napoved je 
vzbudila veliko pozornosti, 
tudi na družbenih omrežjih, 
kjer so nekateri občani 
menili, da izračun napove-
dane podražitve ni pravilen. 
Eden od njih je denimo 
napisal: "V mesecu maju, 
torej zadnji mesec ogrevan-
ja v prejšnji sezoni, je bila 
cena ogrevanja 74,359 evra 
za MWh, od 1. oktobra, torej 
od začetka nove ogrevalne 
sezone, pa je cena 145,363 
evra za MWh. To je podraži-
tev za 95,4 odstotka, kar ni 
niti približno v članku ome-
njenih 50 odstotkov ..."
Za nekaj dodatnih pojasnil 
smo prosili direktorja 
Roberta Pajka, ki je povedal, 
da navedba občana drži le v 

delu, ki se nanaša na podra-
žitev variabilnega dela cene 
toplote. Celotni strošek 
toplote, ki ga plačujejo obča-
ni, namreč vsebuje tudi fik-
sni del, števnino ter dodatek 
za Eko sklad in prispevek za 
obnovljive vire energije, ki 
pa se niso podražili. 

Pajk je pojasnil: "Cena 
toplote je sestavljena iz fik-
snega dela, ki predstavlja 
ceno za enoto obračunske 
moči v EUR/MW/leto (obra-
čunska moč je letni strošek, 
ki se plačuje enakomerno 

mesečno skozi celo leto), iz 
variabilnega dela, ki pred-
stavlja ceno za enoto dobav-
ljene količine toplote v 
EUR/MWh, ter števnine (ta 
se računa v EUR/m2/
mesec). Fiksni in variabilni 
del cene za namen ogrevan-
ja prostorov in pripravo 

sanitarne tople vode ter štev-
nino distributer toplote obli-
kuje in določi v skladu s tari-
fnim sistemom, opredelje-
nim v Sistemskih obratoval-
nih navodilih za distribucij-
ski sistem toplote na geo-

grafskem območju občine 
Jesenice in Aktom o meto-
dologiji za oblikovanje cene 
toplote za daljinsko ogreva-
nje. Oba predpisa sta bila 
izdana na podlagi energet-
skega zakona. Na podlagi 
drugih predpisov pa se zara-
čunavata tudi dodatek za 
Eko sklad in prispevek 
OVE."
Glede podražitve je direktor 
pojasnil: "Fiksni del cene 
(obračunska moč – 1,1289 
EUR/kW/mesec) ter števni-
na (0,0542 EUR/m2/mesec) 
se za razliko od ostalih distri-
buterjev toplote v Sloveniji 
na Jesenicah nista spremeni-
la že dvajset let, medtem ko 
se variabilni del cene spre-
minja vsak mesec. Povpreč-
na cena toplote (EUR/
MWh), ki med drugim vse-
buje tako fiksni kot variabil-
ni del cene toplote, se ravno 
tako oblikuje in določi vsak 
mesec, v skladu z Aktom o 
metodologiji za oblikovanje 
cene toplote za daljinsko 
ogrevanje, in predstavlja 
izračunano celotno ceno 
toplote. Tako je povprečna 
cena toplote v septembru 
2021 znašala 97,81 EUR/
MWh, oktobra 2021 pa 
146,096 EUR/MWh, kar 
pomeni 49,4-odstotno pove-
čanje. Navedba občana je za 
variabilni del cene toplote 
(EUR/MWh z DDV) pravil-
na, vendar ne predstavlja 
celotne cene toplote kot tudi 
ne ustrezne primerjave za 
posameznega odjemalca," je 
še pojasnil direktor.

Še enkrat o 
podražitvi ogrevanja
Napoved koncesionarja ENOS OTE, da se bodo stroški ogrevanja na 
Jesenicah za vse, ki so priključeni na vročevod, oktobra podražili za 
polovico, so vzbudili veliko pozornost. Za nekaj dodatnih pojasnil smo 
prosili direktorja podjetja Roberta Pajka.

V aktualnem članku v 18. šte-
vilki Jeseniških novic dekanja 
jeseniške Fakultete za zdravs-
tvo doc. dr. Sanela Pivač pozi-
va k povečanju števila vpisnih 
mest za program Zdravstvena 
nega (VS) ter podelitev ustrez-
nih koncesij. Pravilno ugotav-
lja, da se je kadrovska kriza s 
pomanjkanjem negovalnega 
osebja prelevila v širši zdravs-
tveni problem, ki lahko privede 
do zloma celotnega sistema. 
Njeno prizadevanje je vredno 
vse pohvale, vendar bom sku-
šal pojasniti svojo trditev iz 
naslova.
Na Facebooku sem 13. septem-
bra objavil poziv vladi, da naj 
korigirajo poziv predsednika 
Janeza Janše na zasedanju 
odbora WHO, kjer je med dru-
gim dejal, da »zdravstveni sis-
temi potrebujejo znatne nalo-
žbe in inovacije …«
Pred dnevi je vrhunski, svetov-
no priznani srčni kirurg in 
sokrajan prof. dr. Marko Noč 
opozoril odgovorne, da je že 
sedaj, brez novega velikega 
vala okužb s koronavirusom, 
v UKC okrog sto postelj neza-
sedenih zaradi pomanjkanja 
negovalnega kadra, to je 
medicinskih sester in zdravs-
tvenikov. Ti zaradi naporne-
ga, večizmenskega in stresne-
ga dela pa še pod skafandrom 
zaščitne opreme zaradi slabe-
ga plačila odhajajo iz prvih 
bojnih vrst – tudi v Hofer ali 
Lidl. Rešitev je enostavna – 
treba jih je bolje plačati. Tukaj 
nastopita dve težavi: 1. Javni 
plačni sistem ne dovoljuje nji-
hove izločitve iz našega rigid-
nega in preživelega sistema za 
vpeljavo nove oblike dodatne-
ga nagrajevanja. To bi sproži-
lo verižne reakcije drugih 
strok, med njimi tudi zdravni-

Polnjenje 
strgane vreče

kov. Končna rešitev je privati-
zacija javnega zdravstva, ki 
bi pripeljala do sodobnega, 
zahodnoevropskega modela, 
ki vključuje zasebno iniciativo 
in jo uporabi v korist bolnikov 
in davkoplačevalcev. 2. Doda-
tni denar za plačilo tega kad-
ra in za znatne naložbe, ki 
jih omenja Janša, ima rep 
najmanj do 17. oktobra 2019, 
ko je Diana Zajec objavila 
intervju na Zdravniški zbor-
nici z naslovom Sistemske 
napake slovenskega zdravstva 
in kako jih odpraviti. V njem 
11 vrhunskih zdravnikov in 
dva pravnika podpirajo petici-
jo prof. dr. Blaža Mrevljeta 
»Prednost v zdravstvu ima 
organiziran kriminal in koru-
pcija zdravniško-dobaviteljske 
mafije, vse ostalo je temu pod-
rejeno.« Z njo so pred dvema 
letoma pozvali tedanjo vlado, 
opozicijo, medije, policijo in 
tožilstvo, da ustavijo vsakolet-
no večstomilijonsko oškodova-
nje davkoplačevalcev v zdrav-
stvu. V tridesetih letih naj bi 
to oškodovanje zneslo trideset 
milijard evrov! Za predstavo 
je avtor navedel, da nov UKC, 
ustrezno velik in moderno 
opremljen, stane eno mili-
jardo. Do danes je bilo o tem 
– vse tiho.
Prof. dr. Marko Noč navaja še 
eno grenko spoznanje. Ko je v 
parlamentarnem odboru pred-
lagal sprejem Zakona o jav-
nem naročanju v zdravstvu, ki 
bi cene zdravil, materiala in 
aparatur spravil blizu povpre-
čnih cen v poštenih zahodnoe-
vropskih državah, je ugotovil, 
da to nikomur ne diši.
Dokler pristojne institucije, ki 
so bile pred dvema letoma poz-
vane, da vrečo zašijejo, ne 
bodo ukrepale, samo šolanje 
novega negovalnega kadra ne 
bo rešilo zloma zdravstva. 

France Smolej

Jesenice – Župan Blaž Račič je v petek v svojem kabinetu 
gostil 19-letnega Jeseničana Luko Potočarja, ki je minuli 
mesec na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v kate-
goriji težavnost v Rusiji osvojil srebrno medaljo. Mlademu 
športniku je župan za omenjeni dosežek čestital ter mu zanj 
izročil občinsko priznanje – plaketo župana.

Plaketa župana Luki Potočarju

Svetovni podprvak v športnem plezanju Luka Potočar in 
jeseniški župan Blaž Račič

Kot izhaja s spletne strani ENOS OTE, je 
variabilni del cene MWh za končnega odjemalca 
maja znašal 74,359 evra. Avgusta se je cena 
dvignila za okrog pet odstotkov, septembra za 
okrog enajst odstotkov in oktobra za skoraj 68 
odstotkov na sedanjo ceno 145,363 evra za 
MWh. Od maja do oktobra se je torej variabilni 
del res podražil za več kot 95 odstotkov.
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PS Paketomat

SPLETNI NAKUPI SEDAJ ŠE ENOSTAVNEJŠI Z  
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ ODGOVARJA

Letos se lahko ob razprodajah in praznikih izogneš gneči ob prevzemu 
svojega paketa. Izberi enega od 24 PS Paketomatov, s sledilnikom/aplikacijo 
“Sledenje pošiljk” spremljaj, kako blizu je tvoj paket, in razveseli sebe ali 
svoje najbližje.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na 
www.posta.si/enostavna-dostava

Letos ne čakaj v vrsti,

izberi dostavo

24 prevzemnih mest

v PS Paketomat!

V Svetu Krajevne skupnosti Plavž med različnimi dejavnost-
mi skrbijo tudi za boljše zdravje krajanov. Po enoletnem 
premoru zaradi znanih ukrepov so v oktobru ponovno orga-
nizirali brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in hole-
sterola. Udeležilo se jih je 63 krajanov. Pri skorajda vseh so 
se vrednosti gibale v normalnih mejah ali so bile rahlo povi-
šane. Pri petih so bile vrednosti krvnega sladkorja in hole-
sterola bistveno povečane, zato so jih napotili k zdravniku. 
Po besedah predsednice sveta KS Plavž Ivanke Zupančič so 
bili ponovno veseli dobrega odziva in bodo takšne akcije še 
nadaljevali. Za strokovno izvedbo so poskrbeli v Društvu 
diabetikov Jesenice skupaj dijakinjami zdravstvene nege na 
Srednji šoli Jesenice. 

Spet dobra udeležba na meritvah

Meritev se je udeležilo 63 krajanov.

festival
ljubiteljskih
gledališč

34. DNEVI
2021

ČUFARJEVI 

www.gledalisce-tc.si

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

PROGRAM

19.30

PONEDELJEK

15.
NOVEMBER

19.00

19.30

NEDELJA

14.
NOVEMBER

Polaganje cvetja ob spomeniku Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu
Spremljava: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

ODPRTJE 34. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

19.30

TOREK

16.
NOVEMBER

Janusz Glowacki: 

ANTIGONA V NEW YORKU (komična drama)

KD Loški oder Škofja Loka

19.30

SREDA

17.
NOVEMBER

19.30

ČETRTEK

18.
NOVEMBER

August Strindberg: 

PELIKAN (drama)

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

18.30

PETEK

19.
NOVEMBER

John Chapman, Michael Pertwee: 

VOHUNI (komedija)

Prosvetno društvo Štandrež

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO NAGRADE 
IN PLAKET TONETA ČUFARJA

Brgant, Dudič, Robič: 

FETIŠ NA PUTER (komična drama)

Igralska skupina pri GTČ Jesenice

20.30

Roman Sikora:

IZPOVED MAZOHISTA (črna komedija)

Žaba gleda&išče, Prosvetno društvo Vrhovo

Tone Partljič: 

ČAJ ZA DVE (komedija)

KUD Zarja Trnovlje Celje

trajanje: 50 min

trajanje: 120 min

trajanje: 95 min

trajanje: 100 min

trajanje: 60 min

trajanje: 120 min

»IGRALCI USTVARJALCI«

spremljevalni program

POTOPISI JAKOBA J. KENDE
vodi: Monika Sušanj.

ob 18.00 v dvorani KINA

»IGRALCI USTVARJALCI«

spremljevalni program

NAŠI IGRALCI PIŠEJO 
Manca Bertoncelj, Damjan Perne, 
Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa
vodi: Branka Smole.

ob 18.00 v dvorani KINA

»IGRALCI USTVARJALCI«

spremljevalni program

KOT BI LUNA PADLA NA ZEMLJO
predstavitev biografije Milene Zupančič
vodi: Janez Dolinar.

ob 19.30 v dvorani GTČ

Za vstop v dvorano je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.
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Janko Rabič

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin Občine Jese-
nice, ki ga sestavljajo pred-
sedniki vseh sedmih jeseni-
ških krajevnih skupnosti 
(Ivanka Zupančič, Janez 
Marinčič, Alma Rekić, Mitja 
Branc, Matej Brus, Anton 
Hribar in Tina Repovž), je 
na oktobrski seji skupaj z 
županom Občine Jesenice 
Blažem Račičem in strokov-
nimi službami občine obrav-
naval več aktualnih tem, ki 
zadevajo delo in razvoj kra-
jevnih skupnosti. 

O srečanjih za starejše
Najprej so pozornost name-
nili vsakoletnim novoletnim 
srečanjem za starejše, ki jih 

organizirajo vodstva posa-
meznih krajevnih skupno-
sti. Imajo različno starostno 
mejo vabljenih, starejših od 
sedemdeset let. Izvedba pra-
zničnih programov z obdari-
tvami je podobna. Po zbra-
nih podatkih v občini Jese-
nice živi 1166 občanov, sta-
rejših od osemdeset let, in 
3163 občanov, starejših od 
sedemdeset let. 
Izvedbo srečanj sedaj že 
drugo leto otežuje koronavi-
rus in na seji je med sodelu-
jočimi prevladalo mnenje, 
da kljub zagotovilom o iz-
polnjevanju pogoja PCT ni 
smiselno organizirati sre-
čanj, kjer se zbere večje šte-
vilo starejših ljudi. Dogovo-
rili so se, da bodo tudi v pri-
hodnje krajevne skupnosti 

same določale starostno 
mejo občanov, ki jih povabi-
jo na vsakoletno srečanje 
starejših. 
Sklenili so, da bodo letos po 
teh kriterijih vsem na domo-
ve poslali enotno čestitko, 
vse najboljše v novem letu 
2022 bodo vodstva krajev-
nih skupnosti skupaj z Ob-
čino Jesenice starejšim ob-
čanom zaželela tudi na valo-
vih Radia Triglav.

Glavni komunalni projekti
V nadaljevanju seje je direk-
tor Komunalne direkcije 
Občine Jesenice Marko 
Markelj predstavil glavne 
komunalne projekte za leto 
2022 v občini Jesenice. 
Predhodno so sicer vse in-
formacije o njih prejeli na 
sedežih krajevnih skupno-
sti. 

Proračun in vrtički
Župan Blaž Račič in Valen-
tina Šumi sta predstavila 
proračuna Občine Jesenice 
za prihodnji dve leti, 2022 
in 2023. 
Na seji so tudi sprejeli sklep, 
da cena za najem vrtičkov za 
prihodnje leto ostane ne-
spremenjena, 0,40 evra za 
kvadratni meter zemljišča.

Predsedniki KS  
o aktualnih temah
Zaradi aktualne situacije novoletnih srečanj za starejše letos ne bodo pripravili, bodo pa vsem poslali 
čestitko, vse najboljše v novem letu 2022 bodo vodstva krajevnih skupnosti skupaj z Občino Jesenice 
starejšim občanom zaželela tudi na valovih Radia Triglav. 

Po podatkih v občini 
Jesenice živi 1166 
občanov, starejših od 
osemdeset let, in 3163 
občanov, starejših nad 
sedemdeset let.

V ponedeljek, 8. novembra, ob 16. uri bodo v prostorih 
doma Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slo-
venskem Javorniku odprli razstavo ročnih del članic krožka 
ročnih del, ki so ji dale naslov Negujemo staro, ustvarjamo 
novo. 

Negujemo staro, ustvarjamo novo
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Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora so 
bili v oktobru polno zaposleni 
s snemanjem skladb za zgo-
ščenko oziroma glasbeni 
arhiv svojega obsežnega glas-
benega projekta Ljudska (z)
godba. Pred petimi leti ga je 
zasnoval umetniški vodja in 
dirigent Dejan Rihtarič. Skla-
dbe sta posebej za orkester 
napisala Anže Rozman in 
Aleksander Čonč na temo 

slovenskih ljudskih pesmi. 
Projekt je bil med šeststo pro-
jekti izbran v ožji krog stro-
kovne programske komisije 
in sofinanciran s strani Jav-
nega sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti. 
Orkester je skladbe večkrat 
uspešno izvajal na treh 
odmevnih festivalih po Slove-
niji, na koncertih in na otoku 
Pag na Hrvaškem. Deležen je 
bil številnih pohval, s projek-
tom pa je orkester poskrbel 
za pomemben napredek in 

kvalitetno rast v tej glasbeni 
zvrsti. Poleg orkestra pri izva-
janju skladb nastopata solista 
Monika Bohinec in Klemen 
Torkar. Na snemanju, ki je tri 
dni potekalo v Dvorani Vit-
ranc v Kranjski Gori, omogo-
čilo pa ga je Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, 
je zbor Vox Carniola (prene-
hal je delovati) nadomestil 
Mešani pevski zbor Odmev iz 
Kamnika. 
Sedaj se orkester že pripra-
vlja na tradicionalni božič-

no-novoletni koncert, ki bo 
najprej 26. decembra v 
Dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori in 27. decembra v 
Športni dvorani Podmeža-
kla na Jesenicah. Gostja bo 
pevka Eva Boto. Jeseniški 
koncert bo drugačen kot 
običajno, saj bodo izvedbo 
prazničnega programa god-
benikov obogatile drsalke 
Drsalnega kluba Jesenice, 
ki bodo obiskovalcem priča-
rale zimsko pravljico na 
ledu. 

Ljudska (z)godba  
in priprave na koncert 
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je posnel skladbe za zgoščenko v okviru svojega projekta 
Ljudska (z)godba. Sodelovali so tudi solista Monika Bohinec in Klemen Torkar ter Mešani pevski zbor 
Odmev. Orkester pa se že pripravlja tudi na tradicionalni božično-novoletni koncert.

Snemanje zgoščenke je potekalo v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori. / Foto: Blaž Vogelnik

Janko Rabič

Člani Moškega pevskega 
zbora Društva upokojencev 
Jesenice so šestdesetletni 
jubilej zaokrožili 22. oktob-
ra s slavnostno akademijo v 
dvorani Kolpern na Stari 

Savi na Jesenicah. Pod vod-
stvom zborovodje Petra 
Novaka so zapeli predvsem 
znane ljudske pesmi ter pes-
mi slovenskih skladateljev. 
Čeprav se je zbor zaradi 
bolezni petih pevcev prav 
pred koncertom znašel v 
resnih težavah, so program 
ob pomoči pevcev iz Kranj-
ske Gore uspešno izpeljali v 
zadovoljstvo vseh v dvorani, 
ki so jih za izvedbo nagradili 
z lepim aplavzom. Jubilanti 
so za obogatitev jubileja v 
goste povabili člane Meša-
nega pevskega zbora Kultur-
nega društva Odmev iz 

Kranjske Gore, plesalce Fol-
klorne skupine Juliana s 
Hrušice in učence Glasbene 
šole Jesenice. 
V pozdravnih besedah sta 
jubilantom čestitke izrekla 
podpredsednica Društva 
upokojencev Jesenice Ivan-

ka Zupančič in župan Obči-
ne Jesenice Blaž Račič. 
Predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Janez 
Sušnik je pevcem izročil 
plaketo Zveze za njihov dol-
goletni prispevek pri ohran-
janju in negovanju pevske 
tradicije med upokojenci. 
Francu Jelencu, najstarejše-
mu članu zbora in pevcu z 
največ leti prepevanja, so 
podelili naziv častni član 
Društva upokojencev Jeseni-
ce. 
Zahvalo so izrekli nekdanji 
zborovodkinji Miri Mesarič, 
ki je zbor vodila 25 let. 

Jubilejni koncert 
pevskega zbora 
Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice 
je s slavnostno akademijo in koncertom 
zaznamoval šestdesetletnico delovanja.

Maša Likosar

Draga Soklič je bila rojena na 
Blejski Dobravi, dom pa si je 
ustvarila na Bledu. Pred sla-
bimi petdesetimi leti se je 
pridružila slikarskemu klubu 
Dolik. "Poleg številnih raz-
stav se je Dolik povezoval z 
drugimi slikarskimi klubi. 
Srečevali smo se na slikar-
skih kolonijah in razstavah. 
Organizirano je bilo izobra-
ževanje pod vodstvom priz-
nanega akademskega slikarja 
Jaka Torkarja in Jožeta Dak-
skoflerja," je povedala Sokli-
čeva, ki je že kot osnovnošol-
ka občudovala razstavljene 
slike pri Jelenu. "Najpogoste-

je slikam v naravi, in sicer 
gorski svet, natančneje svet 
pod Triglavom. S to temo se 
predstavljam tudi na tokratni 
razstavi. Slike so nastajale v 
zadnjih desetih letih, pretež-
no v slikarskih kolonijah, v 
oljni tehniki. Na tokratni raz-
stavi je 25 slik, ki so na ogled 
do 24. novembra. Žareča 
paleta barv jeseni in nežnost 
prvih pomladnih dni mi daje-
ta navdih in veselje, da 
ustvarjam podobe narave, ki 
me osrečuje," je pojasnila 
Sokličeva, ki je prejela že veli-
ko priznanj in nekaj odkup-
nih nagrad na ekstemporih, v 
svoji zbirki pa ima več kot 
petdeset samostojnih razstav. 

Svet pod Triglavom
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Matjaž Klemenc

Doma ste z Jesenic, odločili 
pa ste se za veslanje. Kako 
se je sploh začela vaša vesla-
ška zgodba?
Do poletja 2018 sem trenirala 
odbojko na Jesenicah. Poleti 
istega leta smo šle odbojkari-
ce pomagat na veslaško rega-
to na Bled. Ta regata je "kri-
va", da sem spremenila šport 
in namesto odbojke začela 
trenirati veslanje. Zdaj vidim, 
da je bila to prava odločitev, 
saj v veslanju uživam. 

Je treniranje odbojke kaj pri-
pomoglo, da ste se lažje 
vključili v veslanje?
Imela sem osnovo za moto-
riko in bila sem dobro kon-
dicijsko pripravljena. Dru-
gih podobnosti ni, saj je od-
bojka ekipni, veslanje pa 
bolj individualni šport. 

V veslaški čoln se ni najlažje 
usesti. Ste imeli kakšne te-
žave?
Bilo mi je zanimivo, kako se 
usesti v tako ozek čoln, in v 
začetku je bilo kar nekaj 
strahu. Na srečo sem se hi-
tro navadila in videla, da to 
sploh ni neka umetnost.

Kdo so bili vaši veslaški tre-
nerji?
Trenirala sem pri Mihi Piri-
hu in Robertu Kraševcu. V 
zadnjem obdobju sva z 

Ruby Čop, partnerico v dvoj-
nem dvojcu, trenirali pri 
Mihu Pirihu.

Omenili ste dvojni dvojec. V 
njem verjetno niste od sa-
mega začetka?
V začetku veslaš v malo šir-
šem čolnu, da dobiš neke 
osnove. Pri mlajših kategori-
jah ni stalnih parov ali če-
tvork. V začetku je vsak sam. 
Kasneje se na treningih pre-
izkuša različne kombinacije. 
Ko si enkrat v reprezentanci, 
se opravijo testi in se glede 
na rezultate v enojcih postavi 
posadke. Zelo pomembno je, 
kako se dvojec oziroma če-
tverec skupaj ujame. 

Zelo velika razlika je, ali po-
sameznik uporablja eno ali 
dve vesli. Se strinjate?
Se popolnoma strinjam. 
Sama sem z enim veslom 
veslala kakih petkrat. V veli-
ki večini veslamo z dvema 
vesloma, saj je, predvsem za 
mlajše, bolje, saj obe polovi-
ci telesa delata enako.

Mlajši veslači imajo krajšo 
progo.
Z veslanjem sem začela sre-
di sezone. To je bila za moj 
letnik zadnja sezona v pio-
nirski kategoriji in s tem za-
dnja sezona tekmovanja na 
tisoč metrov. Naslednje leto 
sem že tekmovala na dva ti-
soč metrov. Nisem sprinter-

ka, tako da mi bolj ustreza 
2000-metrska proga. 

Kdaj ste bili prvič v repre-
zentanci?
Prvič sem bila vpoklicana v 
reprezentanco v lanski sezo-
ni. Nastopila sem v četvercu 
na evropskem mladinskem 
prvenstvu v Beogradu. Letos 
avgusta sem z Ruby Čop na-
stopila v Plovdivu v Bolgariji 
na svetovnem mladinskem 
prvenstvu, kjer sva bili četrti.

Je bila v Bolgariji medalja 
blizu?
Če bi bila proga malenkost 
daljša, bi jo osvojili. Taktika 

je bila, da skozi progo po-
spešujeva. Na koncu se je 
izkazalo, da bi morali že 
prej še bolj pospeševati.

V Münchnu sta z Ruby Čop 
osvojili srebrno medaljo na 
evropskem mladinskem pr-
venstvu v dvojnem dvojcu. S 
kakšnimi pričakovanji sta šli 
v Nemčijo?
Iz Bolgarije sva šla v Nemči-
jo z eno podlago in dobro 
izkušnjo. Konkurenco sva 
poznali. V München sva šli 
s skrito željo, da osvojiva 
medaljo. Na srečo so se skri-
te želje izpolnile z osvojeno 
srebrno medaljo.

Sta za Nemčijo kaj spreme-
nili taktiko?
Svetovno prvenstvo je bila 
dobra šola. V Nemčiji sva 
taktiko malce spremenili in 
že v začetku startali močneje.

Je medalja z minulega prven-
stva vaš največji uspeh doslej?
Četrto mesto v Bolgariji in 
drugo mesto v Nemčiji sta 
zagotovo moj največji vesla-
ški uspeh do zdaj.

Koliko treningov opravite te-
densko?
Na teden ob koncu sezone 
opravim nekje šest do se-
dem treningov, ki trajajo ne-
kaj več kot dve uri. Ko je se-
zona na vrhuncu, opravim 
dodatno še dva do tri trenin-
ge dvakrat dnevno. 

Pozimi na Blejskem jezeru 
ni mogoče vedno trenirati. 
Kako se znajdete na ergo-
metru?
Ergometer med veslači ni 
najbolj priljubljen, a je naj-
boljši nadomestek, če se tre-
ninga ne da opraviti na vodi. 
Na ergometru na različnih 
razdaljah opravimo različne 
teste, tako v klubu kot v re-
prezentanci. 

So tudi kakšne tekme v er-
gometru?
V Sloveniji niti ne. Po nava-
di se udeležimo mednaro-
dne tekme na Hrvaškem.  

Se bojite preskoka v član-
sko kategorijo?
Po pravici povedano, se bo-
jim. Še eno leto imam sta-
tus mladinke. Velik pre-
skok je že med mlajše čla-
nice (do 23 let, op. p.), še 
večji pa med članice.

Prva večja tekma, ki je pred 
vami?
Prva večja tekma bo evrop-
sko mladinsko prvenstvo v 
Sabaudii v Italiji. Prihodnje 
leto Ruby ne bo več mladin-
ka, tako da še ne vem, kako 
bo prihodnjo sezono. Ko 
bom tudi sama prešla v 
mlajše članice, pa bi rada še 
naprej veslala z Ruby.

Kako usklajujete veslanje in 
šolo?
Obiskujem športni oddelek 
Gimnazije na Jesenicah, 
tretji letnik. Večji del naše 
sezone je med počitnicam. 
Pred prvenstvom v Nemčiji 
naju z Ruby ni bilo v šoli 
mesec dni. Oboje je bilo na-
porno usklajevati, a se je na 
koncu izšlo. 

Kakšne cilje ste si postavili 
v veslanju?
Ena od opcij je, da bi šla 
študirat v Ameriko, kjer bi 
lažje usklajevala študij in 
veslanje. Vsekakor bi še na-
prej rada veslala in dosegla 
še kakšen odmeven rezul-
tat.

Iz odbojke presedlala v veslanje
Jana Dremelj, 17-letna Jeseničanka, članica Veslaškega kluba Bled, je skupaj z Ruby Čop na evropskem mladinskem prvenstvu v Münchnu v dvojnem 
dvojcu osvojila srebrno medaljo.

Jana Dremelj

Matjaž Klemenc

Vstopnico za Kontinentalni 
pokal so Jeseničani pridobili 
z naslovom državnega prva-
ka v sezoni 2020/2021. Pote-
kal je v Franciji, v Amiensu, 
v treh dneh pa se je treba sre-
čati s tremi tekmeci. Varo-
vanci trenerja Nika Zupanči-
ča so se v uvodu pomerili s 
starimi znanci iz Alpske lige, 
z ekipo Asiago. V izenačeni 
tekmi so na koncu slavili Ita-
lijani s 4 : 3. Za Jesenice so v 
polno zadeli P. Rajsar, Brus 
in Svetina. V tekmo z gostite-
lji so šli železarji optimistič-
no, saj so bile možnosti za 
prvo mesto, ki vodi v nadalje-
vanje turnirja, še povsem od-
prte. Žal je optimizem hitro 
zbledel, saj so gostitelji že po 

13 minutah vodili s 3 : 0, na 
koncu pa zmagali z 9 : 1. Za 
zaključek turnirja bi se mo-
rali pomeriti z romunsko 
ekipo Brasov, a so ti tekmo 
odpovedali, saj so imeli v 
svojih vrstah kar nekaj igral-
cev pozitivnih na covid-19. 
»Žal pride taka tekma, a to ni 
nobena tragedija, saj smo se 
v Alpski ligi hitro vrnili v sta-
re tirnice. Na tekmi z Asia-
gom, ki je na koncu turnir 
dobil, smo igrali dobro. Ško-
da, da nismo bili uspešni v 
igri z igralcem več. V naspro-
tnem primeru bi se tekma 
lahko obrnila drugače,« je 
turnir v Amiensu ocenil tre-
ner Nik Zupančič. 
Zadovoljstvo v Alpski ligi ne 
popušča, saj so Jeseničani še 
naprej rezultatsko uspešni. 

Edini spodrsljaj so doživeli v 
Zell am Seeju, kjer so v leto-
šnji sezoni prvič ostali brez 
ene same točke. Gostitelji so 
tekmo dobili s 5 : 4 (Urukalo 
2, Elo, S. Rajsar). Spodrsljaj je 
bil popravljen na gostovanju v 
Val Gardeni, kjer so zmagali s 
3 : 0 (Elo 2, P. Rajsar). 
Prejšnji četrtek so doma pre-
magali drugo ekipo KAC s 5 
: 2 (Viikila, Svetina, Elo, Kr-
melj, Pance), v soboto pa po 
kazenskih strelih s 4 : 3 dru-
go ekipo Salzburga (Pance, 
Viikila, S. Rajsar). Po sobo-
tnih tekmah Jeseničani osta-
jajo na vrhu lestvice. V 14 
tekmah so zbrali 35 točk. 
Drugi Asiago jih ima 33, a s 
tekmo več. 
November bo v Alpski ligi 
zelo pomemben in naporen 

za jeseniške hokejiste, saj 
bodo kar pet tekem odigrali v 
gosteh. Danes gostujejo v Fe-
ldkirchnu, jutri pa v Kitzbü-
hlu. 16. novembra gostujejo 
pri Rittnu, 26. novembra v 
Lustenauu in 27. novembra v 
Bregezerwaldu. Edina doma-
ča tekma v Alpski ligi bo 18. 
novembra, ko v Podmežaklo 
prihaja Zell am See. 
Velja omeniti še reprezen-
tančni turnir na Jesenicah. 
Risi se bodo 11. novembra 
pomerili s Francijo, 12. no-
vembra z Belorusijo in 13. 
novembra z Avstrijo. Na re-
prezentančnem spisku so 
tudi štirje igralci HDD SIJ 
Acroni Jesenice: branilci 
Aljoša Crnovič, Nejc Stojan 
in Žiga Urukalo ter napada-
lec Erik Svetina.

Naporen november v Alpski ligi

Matjaž Klemenc

Predzadnjo nedeljo v oktobru 
je v Ljubljani potekal tradicio-
nalni Ljubljanski maraton, 
25. po vrsti. Pri moških je v 
maratonu (42,195 kilometra) 
slavil Kenijec Ernest Kibert 
Turus s časom 2 uri, 22 mi-
nut in 39 sekund, drugi je bil 
Srb Marko Rakovič s časom 2 
uri, 27 minut in 9 sekund. 

Odličen tretji je bil Jani Mulej 
z Blejske Dobrave, član Atlet-
skega kluba Radovljica. Za 
maratonsko progo je potrebo-
val 2 uri, 28 minut in 7 se-
kund, kar je njegov osebni 
rekord. Mulej kot najboljši 
Slovenec je postal tudi držav-
ni prvak v maratonu. 
Pogovor z njim bomo obja-
vili v naslednji številki Jese-
niških novic.

Naslov državnega 
prvaka in osebni rekord
Janez Mulej z Blejske Dobrave je Ljubljanski 
maraton pretekel z osebnim rekordom in postal 
državni prvak v maratonu.

Nogomet 

Zmaga, poraz, remi
Nogometaši kluba SIJ Acroni Jesenice so bili na zadnjih treh 
tekmah polovično uspešni. Doma so z 2 : 1 izgubili s Predd-
vorom, v gosteh so z 2 : 0 premagali Naklo, v osmem kolu 
pa so doma igrali 1 : 1 z Bitnjami. Tekma devetega kola Bled-
-Bohinj Hirter – SIJ Acroni Jesenice je bila prestavljena na 13. 
november. Pretekli konec tedna so bili Jeseničani prosti. Ju-
tri doma gostijo Kranjsko Goro.

Hokej

Dve zmagi in poraz
Hokejisti Hidrie Jesenice so bili na zadnjih treh tekmah dva-
krat uspešni, eno tekmo pa so izgubili. Doma so premagali 
Maribor z 8 : 1. Istega tekmeca so premagali tudi v gosteh, 
in sicer s 5 : 2. V gosteh so izgubili z ekipo Slavija Junior s 5 
: 1. Vse tri tekme so štele za državno prvenstvo in mednaro-
dno ligo. Jutri Hidria Jesenice gosti ekipo Slovenske železni-
ce Olimpija.
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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 272
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

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 objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih sta-
novanj v najem v letih 2022, 2023 in 2024. 

Občina Jesenice ali lastnik stanovanj, na katerih pridobi Občina 
Jesenice razpolagalno pravico, bosta ob oddaji stanovanj z upra-
vičenci s prednostne liste sklenila najemne pogodbe za neprofit-
no najemnino za nedoločen čas.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 
-  lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-

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

-  lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-
cem, ki so glede na določila 9. člena pravilnika zavezani pla-
čati varščino. 

Števila prostih stanovanj v letih 2022, 2023 in 2024 ni mogoče 
vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive 
možnosti.

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 
dodelitve stanovanja. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev naje-
mne pogodbe.

Primer: Za povprečno stanovanje v izmeri 59,80 m2, točkovano z 
278 točkami in ima lokacijski faktor 1,03, znaša varščina v mesecu 
novembru 2021 584,99 EUR.

Varščina se najemniku neprofitnega stanovanja vrne ob prene-
hanju najemnega razmerja. Varščina se zadrži in se ne vrne, če 
najemnik neprofitnega stanovanja ob izselitvi ni vzpostavil prvo-
tnega 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 najemni pogodbi.

1.3 Neprofitna najemnina

Najemnina neprofitnih stanovanj je določena in se spreminja na 
podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 s spremem-
bami), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najem-
nine in določitvi višine subvencije (Ur.l. RS št. 153/21 – v nadalje-
vanju: uredba) oziroma na podlagi drugega ustreznega predpisa, 
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Primer: Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,45 
m2,ki je točkovano z 328 točkami in ima lokacijski faktor 1,03, 
znaša najemnina v mesecu novembru 2021, izračunana na pod-
lagi veljavnih predpisov, 213,33 EUR.

Občina Jesenice ima pravico vsakih pet let od najemnika zahte-
vati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do nep-
rofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v 
najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, in 
sicer po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Če se socialno 
stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje spre-
meni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega sta-
nja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno naje-
mnino.

1.4 Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski 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 spod-
njega 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 vza-

jemnosti, 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 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki  
presega vrednosti 40% primernega stanovanja ali stano-
vanjske stavbe. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali 
solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddaja-
ti v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino. V nave-
denem 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 pri-
mernega stanovanja. V navedenem primeru se za gospo-
dinjstvo štejejo prosilec in vse osebe, ki se bodo skupaj s pro-
silcem javile na razpis oz. bodo navedene v vlogi prosilca. 
Vrednost 40% primernega stanovanja glede na velikost pro-
silčevega gospodinjstva je razvidna iz tabele št.: 3 v točki 2.3.;

-  da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v 
koledarskem letu pred letom razpisa za dodeljevanje nepro-
fitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu pravil-
nika oz. ne presegajo mejo dohodka opredeljenega v tabeli 2 
- dohodkovni kriterij;

-  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega 
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške 
sodnega postopka.

Upravičeni do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

-  žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih 
domovih 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 stalne-
ga prebivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanova-
nja, če imajo v občini Jesenice možnosti za zaposlitev ali ima-
jo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

-  najemniki občinskih službenih stanovanj, ki se lahko prija-
vijo na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. V pri-
meru dodelitve neprofitnih stanovanj v najem preneha pravi-
ca do najema službenega stanovanja;

-  najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podr-
žavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpol-
njujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve nepro-
fitnega stanovanja po pravilniku,

-  osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva 
pridobile 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), 
Zakonu 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 sta-
tusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 76/10 – UPB) ali Zakonu o 
začasnem zatočišču (Ur. list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 
67/02, 2/04 – ZPNNVSM 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 pri-
hodek občine.

2.2 Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki prosilca in vseh članov gospodinjstva v koledarskem 
letu pred letom razpisa, t.j. v obdobju 1.1.2020 do 31.12.2020 ne 
presegajo meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v 
državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.208,65 EUR meseč-
no. Maksimalne vrednosti so določene v spodnji razpredelnici.

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

Tabela št. 2:

Velikost 
gospo-

dinjstva
LISTA A LISTA B

%
max neto 
dohodek  

v EUR
% max neto  

dohodek v EUR

1-člansko 90 do 1.087,79 90 - 200 od 1.087,79 do 
2.417,30

2-člansko 135 do 1.631,68 135 - 250 od 1.631,68 do 
3.021,63

3-člansko 165 do 1.994,27 165 - 315 od 1.994,27 do 
3.807,25

4-člansko 195 do 2.356,87 195 - 370 od 2.356,87 do 
4.472,01

5-člansko 225 do 2.719,46 225 - 425 od 2.719,46 do 
5.136,76

6-člansko 255 do 3.082,06 255 - 470 od 3.082,06 do 
5.680,66

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje 
s prištevanjem 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in spod-
njo 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 
upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,92 EUR, lokacijskim faktorjem 1,03 in površina stanovanja v 
povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih raz-
ponov, predvidenih za stanovanja s plačilom varščine. 

Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse drugo 
premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upoš-
tevanju 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 17.323,78 EUR

2-člansko 55 21.173,50 EUR

3-člansko 70 26.948,10 EUR

4-člansko 82 31.874,25 EUR

5-člansko 95 36.572,42 EUR

6-člansko 105 40.422,14 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega stanovanja 
poveča za 6m2, najvišja vrednost drugega premoženja pa se 
poveča za 2.309,84 EUR.

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

V primeru, da je prosilec invalid oziroma družina z invalidnim čla-
nom, se ob predložitvi ustreznih dokazil od celotnih dohodkov 
gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid namenja za nakup 
določenih 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 dru-
žine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine 
z invalidnim članov, družine z manjšim številom zaposlenih, drža-
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vljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so pod-
najemniki, žrtve nasilja v družini, ter osebe s statusom žrtve voj-
nega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod 
točko 3.2.1.

3.2. Dodatne prednostne kategorije

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

dopolnjenih v letu razpisa. Doba stalnega bivanja se točkuje 
na podlagi potrdila Upravne enote Jesenice. V primeru preki-
nitve bivanja se leta ne seštevajo (upošteva se zadnja nepre-
kinjena doba bivanja v Občini Jesenice);

-  prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na javnem razpisu za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v lasti Občine Jesenice v 
najem in so bili uvrščeni na prednostno listo, vendar jim sta-
novanje, glede na število razpisanih in dodatno izpraznjenih 
stanovanj, ni bilo dodeljeno ali pa ni sklenil najemne pogod-
be za dodeljeno stanovanje.

3.2.1 Točkovalne vrednosti

Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se točkuje-
jo 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 speci-
alistične pediatrične službe), (družina, katere 
prosilec ali odrasli 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 zapo-

slen samo en družinski član oz. nihče od dru-
žinskih članov ni zaposlen

50

5.  Državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez sta-
novanja 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 prejš-
njih javnih razpisih Občine Jesenice in mu sta-
novanje ni bilo dodeljeno ali pa ni sklenil naje-
mne pogodbe za dodeljeno stanovanje.

    -   uvrstitev na listo v letih 2015 in 2018
    -   uvrstitev na listo v letu 2015
    -   uvrstitev na listo v letu 2018

100
50
50

2. Stalno bivanje v Občini Jesenice:
    -   nad 5 – 10 let
    -   nad 10 – 20 let
    -   nad 20 – 36 let
    -   nad 36 let

50
80
90

100

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oce-
no stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na 
uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upošte-
vanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo čakanja 
na stanovanje, daljšim dejanskim zadnjim neprekinjenim stalnim 
bivanjem v Občini Jesenice, mlade družine, družine z večjim šte-
vilom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z 
manjšim številom zaposlenih, 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 
stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice (www.
jesenice.si) ali v avli Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 

dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od petka, 5. 
11. 2021, do vključno ponedeljka, 6. 12. 2021, in sicer tako, da 
izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami s priporočeno 
pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in 
prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o 
plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v viši-
ni 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 
taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 
s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na račun 
Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na 
št. SI11 75400-7111002 - upravne takse. Fotokopijo potrdila 
o plačilu je potrebno 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 zavezan-
ca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi prav-
nomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni 
socialni pomoči.  

4.2  DOKAZILA O STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMERAH 
PROSILCA

4.2.1 Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo pro-
silec in polnoletni člani gospodinjstva obvezno priložiti nas-
lednje listine:

1.  potrdilo o skupnem neto dohodku prosilca in članov gospo-
dinjstva od januarja 2020 do decembra 2020 (dohodninska 
odločba potrdilo delodajalca ali izplačevalca pokojnine),

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

3.  potrdilo o vseh izplačanih neto plačah v obdobju od 1.1.2021 
do 30.09.2021 (izpolniti le v primeru, da je bil prosilec ali član 
gospodinjstva v letu 2020 ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja),

4. izjavo o premoženjskem stanju, 
5.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že 

imel v najemu neprofitno stanovanje
6.  najemno oz. podjemno pogodbo (če pogodba ni sklenjena, 

izjava, zakaj ni sklenjena), oz. izjavo prosilca, da živi pri starših 
ali sorodnikih.

4.2.2 V kolikor prosilec uveljavlja dodatne točke, mora pred-
ložiti:

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

2.  odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditel-
jev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razme-
re (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu);

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

odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mla-
dostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju;

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

6.  strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nev-
ladnih 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 

vozička 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 meri-
lih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 
s spremembami) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami 
po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s sprememba-
mi): zapisnik o točkovanju stanovanja, s katerim načeloma 
razpolaga upravnik objekta. V kolikor objekt nima upravnika, 
je zapisnik potrebno pridobiti pri pooblaščenemu ocenjeval-
cu vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženem cenilcu grad-
bene stroke oziroma fizični osebi, ki je opravila ustrezno izo-
braževanje ter ima pridobljeno potrdilo, ki dokazuje njeno 
usposobljenost za točkovanje po citiranem pravilniku iz leta 
2004;

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo pro-
silci obvezno predložiti dokazila navedena pod točko 4.2.1, listi-
ne pod točko 4.2.2 pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne 
točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posa-
meznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni predložil, bo pozvan k 
dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot 
da ni uveljavljal 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 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

4.3 DOPOLNITEV VLOGE

Prosilci, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu z Zako-
nom o splošnem upravnem postopku - UPB2 (Ur. list RS, št. 24/06 
s spremembami) 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 izpolnjujejo 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 
pisno 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 stano-
vanja, se vloga zavrže. Prosilec in člani gospodinjstva, ki bodo 
skupaj z njim uporabljali stanovanje, so za svoje priložene izjave 
materialno 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 taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami), kar sku-
paj znaša 18,10 EUR. Prosilci plačajo upravno takso 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 
Občine Jesenice ter v Jeseniških novicah najkasneje v roku 6 
mesecev po zaključku roka za prijavo na razpis. Seznama upravi-
čencev, ki so oproščeni plačila varščine, ter upravičencev, ki 
morajo plačati varščino, bosta objavljena ločeno.

Z dnem objave prednostne liste upravičencev po tem razpisu 
preneha veljati prednostna lista upravičencev po razpisu iz leta 
2018. Dokončni seznam upravičencev po tem razpisu velja do 
objave prednostne liste upravičencev naslednjega razpisa. 

Občina Jesenice bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč predno-
stni vrstni red po posameznih seznamih in glede na razpoložlji-
vost 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 dode-
ljeno 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 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se prosilca črta iz sezna-
ma upravičencev.

5.5 INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko stranke pridobijo v času uradnih ur 
izključno po telefonu oz. po elektronski pošti: 
ga. Simona Ferčej (simona.fercej@jesenice.si) 04/586-92-72
in ga. Anamarija Rot (anamarija.rot@jesenice.si). 04/586-92-08

 Župan Občine Jesenice
 Blaž Račič
Datum: 5.11.2021
Številka: 352-9/2021
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Urša Peternel

Ruby Čop, dijakinja četrtega 
letnika športnega oddelka, in 
Jana Dremelj, dijakinja tret-
jega letnika športnega oddel-
ka Gimnazije Jesenice, sta 
postali evropski mladinski 
podprvakinji v veslanju v 
dvojnem dvojcu. Mladinsko 
evropsko prvenstvo je pote-
kalo v Münchnu, v velikem 

finalu pa sta suvereno prišli 
do srebrne medalje, zaostali 
sta le za Grčijo, bron pa je 
pripadel Belorusiji. V letoš-
nji sezoni sta bili že zelo 
uspešni na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu v Bolgari-
ji, kje sta zasedli četrto mes-
to. Ruby Čop se sedaj seli v 
konkurenco članic do 23 let, 
medtem ko Jana Dremelj 
ostaja v mladinskih vrstah.

Na Gimnaziji Jesenice so za 
uspešni športnici pripravili 
poseben sprejem, ravnatelji-
ca Lidija Dornig pa jima je 
za njun uspeh podelila sre-
brni znak Gimnazije Jeseni-
ce. Kot je ob tem dejala, je 
izjemno vesela, da lahko pri-
rejajo takšne sprejeme za 
svoje dijake, saj tudi taki 
dogodki polepšajo te čudne 
čase. 

"Zelo sem ponosna na 
Jano in Ruby, naj bo njun 
uspeh spodbuda tudi za 
druge športnike na naši 
šoli," je dodala in poudari-
la, da je srebrni znak najvi-
šje priznanje, ki ga lahko 
prejmejo dijaki, in sicer le 
za najvišje dosežke na 
maturi, tekmovanjih iz 
znanja in športnih tekmo-
vanjih. 

Srebrni znak za 
veslačici Jano in Ruby
Na Gimnaziji Jesenice so pripravili sprejem za dijakinji Jano Dremelj in Ruby Čop, ki sta na 
evropskem mladinskem prvenstvu v veslanju osvojili srebrno medaljo. Ravnateljica Lidija Dornig jima 
je za uspeh podelila srebrni znak gimnazije.

Z Jano in Ruby so se veselili sošolci in profesorji. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Srednja šola Jesenice sode-
luje z Javno agencijo SPI-
RIT Slovenija, ki v okviru 
programa Mladi želi mlade 
spodbuditi k ustvarjalnosti, 
inovativnosti in podjetnosti. 
Tako so sredi oktobra na šoli 
pripravili tako imenovani 
Start up vikend, dvodnevni 
mladinski podjetniški dogo-
dek, na katerem dijaki razvi-
jajo svoje prve poslovne ide-

je. Sodelovalo je trideset 
dijakov strojne in zdravstve-
ne usmeritve, dogodek pa je 
vodil Blaž Branc.
Dijaki so se pod mentors-
tvom Petre Naglič iskali pro-
bleme, s katerimi se srečuje-
jo v življenju, in možne reši-
tve zanje. Tako so predstavi-
li zanimive poslovne ideje: 
podvodna očala z dioptrijo, 
zlagalnik za majice, smart 
koš z zvokom, klicno napra-
vo za paciente in 24-urno 

oskrbo na domu za starejše. 
Dijaki so v dveh dneh spoz-
nali tudi metodo poslovnega 
načrtovanja lean canvas, s 
katero v kratkem času lahko 
prideš od ideje do prototipa 
izdelka. Tako so dijaki stroj-
ne usmeritve iz ideje koša 
za smeti ustvarili prototip 
produkta, ki je inovativen in 
tržno zanimiv. 
Dijaki zdravstvene usmerit-
ve pa so iz problema, s kate-
rim so se srečali na praktič-

nem usposabljanju v bolni-
šnici, izoblikovali idejo o 
izboljšani klicni napravi za 
paciente. 
"Dijaki so se naučili podjet-
nega razmišljanja in javne-
ga nastopanja, kar jim bo 
koristilo na vseh področjih 
življenja. Mogoče pa kateri 
od dijakov v prihodnosti 
postane tudi podjetnik in 
uresniči katero od nastalih 
idej," je povedala mentorica 
Petra Naglič.

Vikend podjetništva na šoli
Dijaki so predstavili zanimive poslovne ideje: podvodna očala z dioptrijo, zlagalnik za majice, smart 
koš z zvokom, klicno napravo za paciente in 24-urno oskrbo na domu za starejše. 

Dijaki, ki so sodelovali na Vikendu podjetništva, s svojimi poslovnimi idejami

LAS JESENICE
Predavanje ZASVOJENOST Z ZASLONI – mag. Martin Lisec
17. november ob 17. uri, kraj: Kolpern na Stari Savi, ciljna 
skupina: starši, širša zainteresirana javnost

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
REKREACIJSKO DRSANJE
vsako soboto in nedeljo ob 15. uri, kraj: Športna dvorana 
Podmežakla, ciljna skupina: otroci, mladostniki in odrasli

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
ČAJANKA – pogovor o temah zasvojenosti
9. november ob 17. uri, kraj: Sprejemni center Skupnosti 
Žarek, ciljna skupina: odrasli

ZŠJ – MLADINSKI CENTER JESENICE
STIK Jesenice – podporna skupina za LGBT+ osebe,  
v sodelovanju z Društvom Legebitra
11. november in vsak drugi četrtek v mesecu, kraj: Mladinski 
center Jesenice, ciljna skupina: mladi v občini Jesenice

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
Pogovorna delavnica in izdelava plakata na temo 
NEVARNOSTI DIGITALNEGA SVETA
16. november ob 16. uri, kraj: Dnevni center Naj mladih ne 
vzgaja ulica, ciljna skupina: otroci in mladostniki

ZŠJ – MLADINSKI CENTER JESENICE
Predavanja in delavnice VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN 
NENASILJE – Društvo za nenasilno komunikacijo
20. in 27. november, kraj: Mladinski center Jesenice, ciljna 
skupina: dijaki 3. letnika Gimnazije Jesenice

CSD GORENJSKA, ENOTA JESENICE
Delavnica ŠKODLJIVO IN TVEGANO UŽIVANJE ALKOHOLA 
– strokovna delavka Kristina Koražija
23. november, kraj: CSD Gorenjska, enota Jesenice, ciljna 
skupina: Skupina za pridobivanje novih veščin

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA
Predstavitev klubov zdravljenih alkoholikov –  
strokovna sodelavka Tanja Bregant
petek v novembru, kraj: PB Begunje, ciljna skupina: osebe, 
odvisne od alkohola, na zdravljenju v PB Begunje

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA
Predavanje in delavnica POTREBNE SPREMEMBE V  
ŽIVLJENJU ZA ZMOŽNOST DOLGOTRAJNE ABSTINENCE 
– strokovna sodelavka Zora Košir Zupan
sobota v novembru, kraj: CSD Gorenjska, enota Jesenice, 
ciljna skupina: zdravljeni alkoholiki in njihovi družinski člani

GIMNAZIJA JESENICE
IZZIVALEC ULICE 2 – Neodvisen.si, Bojan Kodelja
9. december ob 18. uri, kraj: spletna platforma Zoom, ciljna 
skupina: starši dijakov Gimnazije Jesenice

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
PRETIRANA RABA TEHNOLOGIJE – socialni pedagoginji 
Neja Komočar in Klavdija Novak
januar in februar 2022, kraj: OŠ Prežihovega Voranca, ciljna 
skupina: starši učencev 3. in 4. razredov

November, mesec  
boja proti odvisnosti,  
v občini Jesenice

Tema 2021:  
SKUPAJ ZMOREMO – VEČ ČASA ZA ODKLOP!

Tudi letos bodo v novembru potekale različne aktivnosti v 
okviru meseca boja proti odvisnosti. Lokalna akcijska skupi-
na – LAS Jesenice bo že tradicionalno pripravila tematsko 
predavanje v Kolpernu, in sicer v sredo, 17. novembra, ob 17. 
uri. Predaval bo mag. Martin Lisec na temo zasvojenosti z 
zasloni. Predavanje je brezplačno in namenjeno staršem in 
širši zainteresirani javnosti. Mesecu se pridružujejo tudi vse 
osnovne šole, Srednja šola Jesenice in Gimnazija Jesenice, 
ki bodo za učence in dijake pripravile več predavanj in dela-
vnic, ter drugi organizatorji.

Tudi predavanje o zasvojenosti z zasloni
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"Kot upokojenca uživava, še 
nikoli nama ni bilo tako 
lepo!" Zares kot balzam za 
dušo in srce v teh vse prej 
kot prijaznih časih zvenijo 
besede 88-letnega Leona in 
79-letne Mire Mesarič. 
Medsebojna naklonjenost 
in spoštovanje ju družita in 
krepita že 58 zakonskih let. 
Imata hčerko Leo, po njeni 
strani vnukinjo Teo in vnu-
ka Lovra, ter sina Tomaža. 
O bogatih življenjskih po-
teh razlagata doživeto, z na-
smehom, od njiju se širi 
sproščenost, čeprav ni šlo 
vedno po načrtih in željah, 
se ovir nista ustrašila in sta 
jih pogumno premagovala. 
Po rodu sta z vzhodnega 
konca Slovenije, Mira iz Kr-
škega, Leon s Ptuja. Po štu-
dijskih letih in prvih poklic-
nih izzivih ju je pot pripe-
ljala na Jesenice, kjer sta 
živela več kot 25 let, od leta 
1989 sta v svoji hiši v Smo-
kuču. Na Jesenicah sta pu-
stila pomembne sledi na 
več področjih. 
Pri Miri je bilo življenje ves 
čas povezano z glasbo. Kot 
glasbena pedagoginja je 
največ poučevala na Osnov-

ni šoli Toneta Čufarja, pet 
let je bila ravnateljica Glas-
bene šole Jesenice. Po-
membne so njene zasluge, 
čeprav tega posebej ne pou-
darja, da je občina nekda-
njo kasarno na Stari Savi 
preuredila za potrebe glas-
bene šole, ki je danes velik 
ponos mesta. Z glasbo je 
bilo ves čas povezano zbo-
rovsko petje. 
"Nabralo se je kar petdeset 
let mojega ukvarjanja z vo-
denjem zborov. Najprej z 
mladinskimi na šolah, po-
tem sem vodila odrasle, 25 
let moški pevski zbor Dru-
štva upokojencev Jesenice. 
Ostajajo lepi spomini, pose-
bej z upokojenskimi zbori. 
Ponosna sem, da sem z nji-
mi postala širše prepoznav-
na zborovodkinja. V Šentvi-
du pri Stični sem dirigirala 
pred zbori, ko je pesem za-
donela iz štiri tisoč grl, na-
stopali smo v Ljubljani in 
Zagrebu."
Pri naštevanju vsega, kar je 
počel in še počne Leon, pa 
se človek znajde v zadregi. 
Lažje bi bilo zapisati, česa 
še ni počel, zato le nekaj po-
datkov v telegrafskem stilu. 

Kot diplomirani inženir 
metalurgije ima velike za-
sluge za proizvodne uspe-
he, tehnološki razvoj, pri 
inovacijah v Železarni Jese-
nice. Vodil je obrate, bil 
glavni pri načrtovanju nove 
hladne valjarne na Beli in 
pri uvajanju in posodobitvi 
Žebljarne. Doživljal je tur-
bulentne čase. Čeprav vr-
hunski strokovnjak z ideja-
mi in delom vedno ni ugajal 
vodilnim. Ni se uklonil, če 
ni šlo drugače, je izšel iz 
bitk kot moralni zmagova-
lec. Izjemna je njegova 
športa pot, najprej kot aktiv-
nega telovadca, reprezen-
tanta, kjer je na prvenstvih 
osvajal najžlahtnejše kolaj-
ne. Več kot šestdeset let je 
bil trener gimnastike in 
akrobatike v športnih dru-
štvih in na osnovnih šolah. 
Vedno so prišle do izraza 
njegove telesne in organiza-
cijske sposobnosti, podkre-
pljene z neverjetno energi-
jo. Treninge mladih akro-
batk je vodil do svojega 86. 
leta, kar je dano le redkim. 
Bil je jadralni pilot, opra-
vljal je odgovorne funkcije v 
letalstvu in drugih društvih, 

bil je tudi fotograf in pisec 
člankov. Tudi resne bole-
zenske izkušnje ga niso zlo-
mile. "Moj dom, delo v vrtu, 
sprehodi na bližnji hrib – 
zaradi tega je moje življenje 
še vedno aktivno in živo." 
Razlog, da sta se zakonca 
Mesarič znašla med ustvar-
jalci časa, je Leonov novi 
življenjski dosežek. Luč 
sveta je namreč ugledala za-
jetna knjiga na 225 straneh. 
Z njo se je vrnil k svojim 
koreninam. Pri teh letih le 
poklon in spoštovanje! 

"Dolgo sem se pripravljal in 
razmišljal, da bi napisal zgo-
dovino svojih prednikov, 
rodbine Frangež po mamini 
strani in rodbine Mesarič po 
očetovi. V knjigo je vtkanega 
dvajset let dela, zapisovanj, 
raziskovanj. Veliko delo je 
opravila hčerka Lea, pred-
vsem z oblikovanjem. 
Upam, da mi je uspelo zapi-
sati tisto, kar bo zanimivo za 
vse naše živeče sorodnike."
In Leon se ne da. "Imam že 
pripravljeno novo knjigo. To 
pa je moja biografija."

Mira in Leon Mesarič: splet 
uspehov in življenjskih izkušenj

Mira in Leon Mesarič s hčerko Leo na predstavitvi knjige

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 5 5 .  d e l )

Urša Peternel

Glasbeno šolo Jesenice v 
tem šolskem letu obiskuje 
482 učencev, je povedala 
ravnateljica Martina Valant. 
Pouk poteka v šoli, česar so 
po besedah ravnateljice zelo 
veseli, tako pa so načrtovali 
tudi celotno šolsko leto. 
Glasbeno šolo lahko začnejo 
obiskovati že otroci od tre-
tjega leta starosti dalje, njim 
je namenjen Glasbeni vrtec. 
Sledi program predšolske 
glasbene vzgoje in glasbene 
pripravnice, oba programa 
se izvajata v skupini, vpis pa 
je še mogoč. Individualni 
pouk inštrumentov pa pote-
ka za otroke od sedmega leta 
dalje. 
"Poučujemo klavir, harmo-
niko, violino, violo, violon-
čelo, kontrabas, kljunasto 
flavto, flavto, klarinet, sakso-
fon, oboo, fagot, kitaro, har-

fo, citre, tolkala, trobento, 
rog, pozavno, tubo, petje in 
orgle," je povedala ravnate-
ljica. Poleg programa glasbe 
izvajajo tudi program plesa, 
v sklopu katerega izvajajo 
pouk plesne pripravnice in 
baleta, najmlajšim od četrte-
ga leta dalje pa je namenjen 
Baletni vrtec.
Že oktobra so začeli tudi pri-
pravljati nastope učencev, 
vse javne nastope, ki poteka-
jo v Dvorani Lorenz, pa tudi 
neposredno prenašamo na 
kanalu šole na Youtubu, na 
spletni strani imajo nepo-
sredno povezavo – napis 
Vhod v dvorano.
Prav tako so že uspešno iz-
vedli projekt Od tona do 
glasbe, ki je bil namenjen 
učencem osnovnih šol v 
vseh treh občinah. 
"V Kinu Železar smo v sklo-
pu projekta izvedli koncert z 
naslovom Slovenska roman-

tična in narodna glasba ter 
baletno predstavo. S koncer-
tom smo zaznamovali stoto 
obletnico smrti skladatelja 
Josipa Ipavca, ne nazadnje 
je tudi ministrstvo za kultu-
ro letošnje leto razglasilo za 
leto Josipa Ipavca. Na kon-
certu so poleg učencev na-
stopili tudi učitelji v zasedbi 
simfoničnega orkestra in 
nas skupaj s plesalkami ba-
letne skupine navdušili z 
Ipavčevim Možičkom," je 
povedala ravnateljica.
Ta mesec bodo izvedli prvi 
abonmajski koncert – Kon-
cert učiteljev, ki bo potekal 

11. novembra v Kolpernu. 
"Veselimo se tudi dveh kon-
certov Simfoničnega orke-
stra Jesenice, ki bosta 19. in 
26. novembra. Tovrstna za-
sedba simfoničnega orke-
stra je edina na Gorenjskem 
in vabim vse, ki še vzdržuje-
jo stik z inštrumentom, da 
se nam pridružijo pri vajah, 
starost ni omejitev, saj orke-
ster združuje vse generaci-
je." Praznični december pa 
bo obarvan z božično-novo-
letnimi koncerti šole. 
Spomladi bo šola praznova-
la 75-letnico delovanja. "Ob 
tej priložnosti bomo gostili 

učence in učitelji glasbene 
šole iz Nagolda in izvedli 
skupni koncert. S šolo sode-
lujemo vse od leta 2006. 
Obletnico bomo zaznamo-
vali tudi z izdajo Priročnika 
za balet učiteljice Jerneje 
Omahen Razpotnik ter izda-
jo skladbe Možiček iz suite 
Ples deklet skladatelja Josi-
pa Ipavca, katere notografijo 
je naredil naš nekdanji uče-
nec Matej Zupančič," je na-
povedala ravnateljica in do-
dala, da si želijo, da bi vse 
projekte lahko izvedli v živo, 
še posebno Festival družin 
in Glasbeno tržnico. 

V glasbeni šoli je živahno
Pouk v Glasbeni šoli Jesenice poteka v živo, začeli so tudi pripravljati nastope učencev, ki jih tudi neposredno prenašajo na 
kanalu šole na Youtubu. Ta mesec bodo izvedli prvi abonmajski koncert – Koncert učiteljev.

V sklopu projekta Od tona do glasbe so v Kinu Železar izvedli koncert z naslovom 
Slovenska romantična in narodna glasba ter baletno predstavo. / Foto: arhiv šole

Letošnja novost je bila, da so že avgusta začeli 
projekt Urniki po meri učencev in staršev. 
"Učencem in staršem smo želeli prihraniti čas 
in dodatno pot v šolo in tako smo otrokom iz 
iste družine želeli hkrati nuditi pouk 
inštrumenta pri različnih učiteljih ter jim 
navezati urnik inštrumenta na druge predmete 
v glasbeni šoli," je povedala ravnateljica.

Člani Društva diabetikov Je-
senice so v lanskem letu za-
okrožili 35 let uspešnega de-
lovanja. Načrtovali so, da 
bodo prireditev pripravili 
skupaj z Zvezo društev dia-
betikov Slovenije kot osre-
dnjo državno, vendar so jo 
zaradi razglašene epidemije 
in ukrepov proti širjenju ko-
ronavirusa morali prestaviti 
na kasnejši čas. Novi datum 
je sedaj sobota, 13. novem-
ber, ob 10. uri v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah. 
Izvedli jo bodo ob upošteva-
nju pogoja PCT in vseh aktu-
alnih ukrepov. Udeležili se je 
bodo predstavniki Zveze di-
abetikov Slovenije, drugih 
društev in člani domačega 
društva. S prireditvijo bodo 
tudi zaznamovali vsakoletni 
svetovni dan sladkorne bole-
zni, ki je 14. novembra. To 
bo spet priložnost za sezna-
njanje širše javnosti o bole-
zni, za ozaveščanje o njej in 
preprečevanju širjenja. 

Praznična prireditev 
Društva diabetikov 
Jesenice

V četrtek, 18. novembra, ob 
18. uri bo v Banketni dvorani 
Kolperna potekal muzejski 
večer, posvečen dramske-
mu in filmskemu igralcu Je-
seničanu Mihi Balohu. Ve-
čer bo vodil kustos Aljaž 
Pogačnik iz Gornjesavskega 
muzeja Jesenice. Baloh, ki je 
tudi jeseniški častni občan, 
je bil rojen 21. maja 1928, 
torej je letos dopolnil 93 let.

Muzejski večer  
o Mihi Balohu
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Urša Peternel

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je začel prvo 
nacionalno kampanjo proti 
stigmatizaciji duševnega 
zdravja, ki poteka pod geslom 
Nisi okej? Povej naprej. Cilj 
kampanje je zmanjšati stig-
matizacijo težav v duševnem 
zdravju in spodbuditi ljudi k 
iskanju strokovne pomoči. 
Kampanjo so usmerili predv-
sem v mlade, saj so trenutne 
razmere še posebno negativ-
no vplivale na njihov vsakdan 
in posledično tudi na njihovo 
duševno zdravje. 
Eden od dveh ambasadorjev 
kampanje je tudi Sašo 
Dudić, tetovator, igralec v 

Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice, glasbenik, gorski 
reševalec, ki ima tudi sam 
izkušnjo težav v duševnem 
zdravju. 

Kot je iskreno povedal na 
uvodnem dogodku kampa-
nje v Ljubljani, so se njego-
ve težave začele v mladosti, 
ko je imel najprej težave s 
preveliko telesno težo, kar 
pa je kasneje vodilo v ano-

reksijo. To je vplivalo na 
njegovo samopodobo in 
samozavest, težave pa so se 
kopičile in ker jih nikoli ni 
predelal na ustrezen način 

– kljub pomoči psihologov 
in psihiatrov, pri katerih pa 
ni nikoli našel prave rešitve 
– je z njimi vstopil tudi v 
odraslost. Težave so se zdaj 
kazale drugače, čutil je 
nenehno potrebo, da se 

mora dokazovati, kar ga je 
pripeljalo do izčrpanosti, 
vse skupaj pa se je odrazilo 
tudi na fizičnem zdravju. 
Pomoč je najprej poiskal 
pri zdravnikih, po operaciji 
pa je začel obiskovati psiho-
terapijo, v kateri se je konč-
no našel, in z njeno pomo-
čjo je začel predelovati svo-
je stiske. Kot je opozoril, pri 
tem ne gre samo za to, da 

posamezniku nudimo 
pomoč; pomembno je, da je 
pomoč prava. Ob tem je 
tudi poudaril, da je o dušev-
nih težavah treba govoriti 
in premagovati stigmo, ki 
jih spremlja. Tudi zato se je 
odločil, da bo sprejel vlogo 
ambasadorja kampanje.
"A dokler ne bodo ljudje s 
težavami v duševnem zdra-
vju v družbi obravnavani 

enako, kot če imajo zlomlje-
no roko, v družbi na tem 
področju ne bo napredka," 
je dejal. Ob tem pa je pouda-
ril tudi veliko vlogo, ki jo pri 
zdravljenju igrajo posamez-
nikovi bližnji.
Drugi ambasador kampanje 
je Aljoša Bagola, oglaševal-
ski kreativni direktor, ki se 
je srečal z izgorelostjo in o 
tem tudi napisal knjigo.

Nisi okej?  
Povej naprej.
Ambasador kampanje, s katero skušajo spodbuditi posameznike s težavami 
v duševnem zdravju, naj poiščejo pomoč, je tudi Sašo Dudić.

Eden od ambasadorjev kampanje je tudi Gorenjec Sašo Dudić (na sliki v sredini). 
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S kampanjo želijo doseči, da bi vsak od nas 
pripomogel k izgradnji družbe, ki ne 
stigmatizira, temveč ustvarja posamezniku 
zavetje in podporo, ko se ta znajde v stiski.

Urša Peternel

Ob petdeseti obletnici matu-
re so se srečali nekdanji 
dijaki Gimnazije Jesenice. 
Leta 1971 so bili na gimnazi-
ji trije zaključni razredi, je 
povedala ena od takratnih 
maturantk Rina Klinar.
Maturanti 4. a so se zbrali 
18. junija in si najprej ogle-
dali stavbo gimnazije, kjer 
jim je ravnateljica Lidija 
Dornig razkazala prostore, 
jih pospremila v razred, kjer 
so obiskovali zadnji letnik, 
in na kratko opisala današ-
njo gimnazijo, njen utrip. 
Sošolca pa sta jih z video 
predstavitvijo popeljala v čas 
pred petdesetimi leti. Popol-
dne in večer pa so preživeli 
na sprehodu skozi Zoisov 
park in v druženju na trati 
pred Domom na Pristavi. 
Maturanti 4. b razreda so se 
srečali 17. septembra v Vili 
Podvin. Jure Ravnik, organi-
zator srečanja, je med dru-
gim zapisal: »Dobili smo se, 
kar je po dolgem času in gle-
de na trenutne razmere kar 
neke vrste dosežek. Upam, 
da se ne motim preveč, če 
rečem, da smo preživeli pri-
jeten večer. Nobenih težkih 

tem, sproščen klepet, malo 
smo napasli radovednost, 
skoraj nič opravljali in dobro 
jedli.«
Maturanti 4. c razreda pa so 
se zbrali 23. septembra v 
Ribčevem Lazu v Bohinju. Z 
ladjico so se odpeljali do 

kampa, nazaj odšli peš in 
sprehod namenili obujanju 
spominov na gimnazijske 
dni, potem pa nadaljevali 
druženje in klepet v Hotelu 
Jezero. Vsakemu je Iztok 
Noč izročil tudi izvod brošu-
re izpred petdesetih let in 
finančno poročilo o tedaj 
zbranem in porabljenem 
denarju.
Razred je namreč leta 1971 
izdal brošuro 26 let gim-
nazije Jesenice s podnaslo-
vom Mladi in njihovo 
sodelovanje v razvoju gor-
njesavske in bohinjske 
doline, s prodajo katere ter 

z oglasi so pokrili del stro-
škov maturantskega izleta 
na Brač. Glavni in odgo-
vorni urednik brošure na 
62 straneh je bil Iztok 
Noč, v uredniškem odboru 
sta bila še Darko Zorman 
in Sašo Rev (tudi avtor 
fotografij na prvi in zadnji 
strani). Zbrali so 18.970 
dinarjev, od tega 15.920 z 
reklamami, preostalo pa s 
prodajo brošur. V brošuri 
so tudi podatki o učiteljih 
in profesorjih od leta 1945 
do 1971, o ravnateljih in 
maturantih, je še povedala 
Rina Klinar.

Pol stoletja od mature
Leta 1971 so bili na Gimnaziji Jesenice trije zaključni razredi, ki so se ob petdeseti obletnici mature 
ponovno srečali.

Maturanti 4. c razreda so se srečali v Bohinju.

Razrednik 4. a razreda je bil Franc Terseglav, 4. b 
razreda Srečko Krč, 4. c razreda pa Silva Ukmar. 
V razredih a in c so bili dijaki predvsem z 
območja sedanje Upravne enote Jesenice, v 
razredu b pa z območja Upravne enote Radovljica.

Primer »otroci na avtocesti«
Gorenjski prometni policisti so sporočili, da so zaključili 
preverjanje nespametnega in nevarnega zadrževanja treh 
otrok na gorenjski avtocesti pri Jesenicah, ki se je dogajalo 
5. septembra letos, zabeležile pa so ga kamere DARS-a. 
"Vsi vpleteni so mlajši od 14 let, na avtocesto pa so "vstopi-
li" skozi prehod do bencinskega servisa na Spodnjem Plav-
žu. Na območju je bila tisti čas stoječa kolona vozil, pri 
čemer so otroci hojo in zadrževanje na avtocesti nadaljeva-
li tudi na delu, kjer kolone ni bilo več. Znakov kaznivega 
dejanja policisti niso ugotovili, so pa v dejanju otrok podani 
elementi prometnega prekrška – hoja po avtocesti. Ker pa 
proti otrokom prekrškovnega postopka ni mogoče voditi, 
bo o njihovem početju obveščen pristojni center za social-
no delo. Policisti so govorili tudi s starši in jih opozorili na 
ustrezno skrb za otroke. Ne glede na to, ali je bil to 'izziv' 
ali ne, je tako početje izredno nevarno, prepovedano in vpli-
va na varnost v širšem kontekstu," je povedal Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj.

Kriminaliteta
Jeseniški policisti so obravnavali tatvino več kosov dražjih 
parfumov. Na Lipcah je bilo vlomljeno v bivalni objekt in 
odtujen agregat ter orodje. 

Požari
Jeseniški policisti so obravnavali tudi dimniški požar. Vnele 
so se saje v dimniku. Škoda ni nastala. "Pozivamo k strokovni 
vgradnji ter vzdrževanju kurilnih naprav in njihovih delov. 
Škoda v požarih je namreč lahko neprimerljivo večja, kot je 
strošek rednega strokovnega pregleda, strokovne vgradnje in 
servisov," ob tem opozarjajo na Policijski upravi Kranj. 

Igra na srečo
Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so na avtocestnem 
počivališču obravnavali dva tujca, pri katerih so našli pripo-
močke za igro na srečo, to je škatlice za vžigalice in kroglice, 
s katerimi neznanci vabijo naivneže, da preizkusijo srečo. 
Gre za klasično obliko rokohitrstva, v kateri sodeluje več 
goljufov. Ti med seboj sodelujejo, v igri pa vsi najprej navi-
dezno dobivajo, zato da pritegnejo še zanimanje drugih. Na 
začetku je igralcem "sreča" naklonjena, na koncu pa jim 
vedno obrne hrbet, zato izgubijo vloženi denar. "Pozivamo 
k previdnosti. Tovrstna dejanja na Gorenjskem že dlje časa 
niso bila zaznana in tudi tokrat ni bil prijavljen noben sum 
kaznivega dejanja. Tujca – gre za državljana Srbije in Hrva-
ške – sta bila odkrita pri preverjanju informacije o sumu 
tovrstnega početja," je povedal Bojan Kos s kranjske policij-
ske uprave.

Policijska kronika
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Urša Peternel

Javni sklad za kulturne de-
javnosti (JSKD) Jesenice je v 
sodelovanju s Fotografskim 
društvom Jesenice pripravil 
deveto Območno fotograf-
sko razstavo. Na njej je so-
delovalo 44 avtorjev, ki so 
prispevali 406 fotografij, od 
tega je bilo na razstavo spre-
jetih 271. Razpisani sta bili 
dve temi, Prosta in Morje/
jezero. V Prosti temi je prvo 
nagrado prejela Petra Kalan 
za fotografijo Utišana, dru-
go Marjan Debelak za foto-
grafijo Tekma, tretjo pa Gre-
ga Slivnik za fotografijo z 
naslovom Neon. 
V temi Morje/jezero pa je 
žirijo najbolj prepričala foto-
grafija Pogled v preteklost 
avtorja Gabra Koširja. Dru-
go nagrado je prejel Marjan 
Debelak za fotografijo Str-
gan, tretjo pa Lojzi Avsenik 
za fotografijo Zelenci.

Nagrajene in sprejete foto-
grafije je izbrala žirija v se-
stavi Andreja Ravnak, Alen-
ka Klinar in Gabrijel (Elo) 
Mihevc.
Posebno nagrado za mlade-
ga avtorja je v obeh kategori-
jah prejel Jeseničan Matic 
Vidmar za fotografiji Martin 
15 in Sončni zahod; na raz-
stavi je sicer sodelovalo 
enajst avtorjev, mlajših od 
18 let.
Kot je povedala Petra Ravni-
har iz jeseniške območne 
izpostave JSKD, so na nate-
čaju sodelovali člani društev 
ali klubov, ki delujejo na ob-
močju izpostave, torej iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica, ter samostojni 
avtorji, ki na tem območju 
obiskujejo šole oziroma 
imajo stalno prebivališče. 
Največ sodelujočih avtorjev 
je sicer članov Fotografske-
ga društva Jesenice in Foto-
kluba Jesenice. 

Nagrajene fotografije so do 
29. novembra na ogled v 
Banketni dvorani Kolperna 

na Stari Savi, odprtje razsta-
ve s projekcijo fotografij pa 
je potekalo konec oktobra. 

Za kulturni program je z 
glasbo poskrbel Kvintet 
Vintgar.

Območna fotografska razstava  
v Kolpernu
V Prosti temi je prvo nagrado prejela Petra Kalan za fotografijo Utišana, v temi Morje/jezero pa je žirijo najbolj prepričala 
fotografija Pogled v preteklost avtorja Gabra Koširja. 

Petra Kalan: Utišana

Gaber Košir: Pogled v preteklost

Matic Vidmar: Sončni zahod

V Fotografskem društvu Je-
senice bogatijo bero pri-
znanj, ki jih dobivajo za so-
delovanje na razstavah, za 
organizacijske dosežke in 
dolgoletno uspešno delo. 
Nov uspeh so dosegli na 52. 
Slovenski pregledni fotograf-
ski razstavi. Barbara Toman 
je za fotografijo Urbana geo-
metrija prejela najvišje pri-
znanje, zlato plaketo Foto-
grafske zveze Slovenije. Di-
plome so prejeli: Enes Pivač, 
Stane Vidmar, Matic Vidmar 
(kategorija do 16 let), Nik 
Bertoncelj (kategorija do 21 
let) in Gaber Košir. Poleg 
tega je na domači pregledni 
razstavi 21 članov prejelo Až-
betove značke, ki jih Javni 
sklad RS za kulturne dejav-
nosti podeljuje za večletno 
aktivno udejstvovanje. Ča-
stne jubilejne značke so pre-
jeli Aleksander Novak, Jani 
Novak, Vitomir Pretnar, 
Stanka Torkar in Aleksander 
Čufar, zlate Bogdan Bricelj, 
Klemen Klemenc, in Ivan Še-
nveter, srebrne Danila Bri-
celj, Jelka Mihajlovska, Pia 
Morič, Danica Novak, Ja-
smin Suljanović, Matjaž Vid-
mar in Stanko Vidmar ter 
bronaste Lojzi Avsenik, Nik 
Bertoncelj, Gaber Košir, Bar-
bara Toman, Jožica Trste-
njak in Sonja Zupanc.

Priznanja fotografom

Hokejisti HDD Sij Acroni Je-
senic nadaljujejo z izjemni-
mi predstavami v alpski ligi. 
V omenjenem tekmovanju 
zasedajo prvo mesto in ima-
jo na vrhu lestvice kljub tek-
mi manj dve točki prednosti 
pred italijanskim Asiagom. 
Prav stari znanec slovenskih 
prvakov je bil konec oktobra 
eden od tekmecev Jesenic na 
celinskem pokalu. Ta se sicer 
ni končal po željah varovan-
cev Nika Zupančiča. Na tur-
nirju drugega kroga v Amien-
su so Jeseničani ostali pra-
znih rok. Na prvi tekmi jih je 
Asiago na tesni tekmi polni 
preobratov z golom v zadnjih 
minutah premagal s 4-3 in se 
s tem maščeval za predhodni 
poraz v alpski ligi. Domači 
hokejisti pa so Železarje ujeli 
na slab dan in zmagali s kar 
9-1. Tretji obračun Železarjev 
proti romunski ekipi pa je bil 
žal odpovedan, zato so Jese-
ničani tekmovanje končali na 
tretjem mestu. 
Ob ponovnem nadaljevanju 
alpske lige pa so slovenski 
prvaki takoj dokazali, da so 
sposobni precej več, kot so 
prikazali v Franciji. Na dveh 
domačih tekmah so najprej s 
5-2 premagali KAC Future 
Team, dva dni pozneje pa po 
izvajanju kazenskih strelov 
še Red Bull Juniors. Tako so 
skupno na uvodnih 14 tek-

mah zmagali kar dvanajst-
krat, brez točk pa ostali le 
enkrat. 
Železarji z izjemnim izkupič-
kom iz kroga v krog dokazu-
jejo, zakaj v letošnji sezoni 
veljajo za glavne favorite za 
osvojitev alpske lige. Obe-
nem pa še vedno ne poznajo 
poraza v državnem prven-
stvu. S svojim nizanjem 
zmag tako v domačo Pod-
mežaklo privabljajo tudi vse 

več zvestih navijačev in go-
renjskih ljubiteljev hokeja. 
Pri klubu prav tako pripravlja-
jo novo posebnost. Potem ko 
so v oktobru drsalke jeseni-
ških hokejistov z namenom 
osveščanja raka dojk krasile 
roza vezalke, bodo Železarji v 
mesecu novembru osveščali 
tudi o raku prostate. In sicer s 
tem, da bodo celoten mesec 
značilne rdeče drese zame-
njali za modre oprave.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

V NOVEMBER Z NOVOSTJO  
IN PRVIM MESTOM V ALPSKI LIGI
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
ponedeljka, 15. novembra 2021, na Go renj ski glas, Nazorje
va ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi
ral nik.

Geslo je KAKOVOSTNO POPRAVILO NAKITA. Sponzor kri
žanke je ZLATARSTVO LAVTIŽAR, Franci Lavtižar, s. p., 
Cesta maršala Tita 10, Jesenice 4270, telefon 04 29 42 270 
in 041 508 408, epošta franci.lavtižar@siol.net. Podarjajo 
tri nagrade – storitev v vrednosti 20 evrov v Zlatarstvu Lav
tižar. Nagrajenci so: Danijel Klemenc, Jesenice; Metka Rutar 
Piber, Bled; Andreja Mlakar, Jesenice. Čestitamo! Za nagra
de se oglasite v Zlatarstvu Lavtižar.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Gobova juha 
Avtorica recepta: Lenčka 
Primc, Poljšica pri Podnar-
tu; Društvo žensk z dežele 
občine Radovljica
Sestavine: 25–30 dag svežih 
ali zamrznjenih gob, lahko 
tudi nekaj suhih; 1 žlica 
masti, 1 manjša čebula, 2 
stroka česna, lovorov list, 2 
debela krompirja, 1 koren-
ček. Začimbe: majaron, šet-
raj, peteršilj, domača vegeta, 
poper, malo soli.
Priprava: Krompir olupimo, 
razrežemo na kocke in ga v 
enem litru malo osoljene 
vode z lovorovim listom 
vred skuhamo. V posodi na 
masti prepražimo čebulo, 
da postekleni. Dodamo sese-
kljan česen, na kolobarje 
narezan korenček in na listi-
če narezane gobe. Pražimo 
kakih 15 min in vmes več-
krat premešamo. Nato doda-
mo žlico domače vegete, 
ščepec šetraja, ščepec maja-

rona in poper. Zalijemo z 
litrom vode (ali manj) in 
kuhamo še kake pol ure. 
Polovico kuhanega krompir-
ja z žlico pridenemo juhi, 
drugo polovico pa s palič-
nim mešalnikom spasiramo 
in dodamo juhi. Premeša-
mo in vremo še 5 minut. 
Nazadnje dodamo še ščepec 
sesekljanega svežega peter-
šilja.
Zraven gobove juhe se bodo 
najbolj prilegli ajdovi žganci 
ali domači kruh.

Gobova pašteta 
Avtorica recepta: Vida Roz-
man Habinc, Poljšica pri 
Podnartu; Društvo žensk z 
dežele občine Radovljica 
Sestavine: 60 dag gob, 30 
dag piščančjega mesa (file), 
2 žlici olja, 15–20 dag drob-
no sesekljane čebule, 3 stro-
ki drobno sesekljanega čes-
na, 1 mala žlička sesekljane-
ga svežega peteršilja, 1 mala 
žlička sesekljanega svežega 
drobnjaka, ščep timijana, 

1–3 male žličke sladke mlete 
paprike, pol velike žlice gor-
čice, 1,5 velike žlice (ali tri 
male žličke) majoneze (lah-
ko kupljene, še bolje pa je, 
če naredimo domačo), sol in 
poper po okusu, lahko 
namesto tega tudi domača 
vegeta.
Priprava: Vnaprej pripravi-
mo piščanca: v vodi in jušni 
zelenjavi v približno pol ure 
skuhamo piščančji file. 
Počakamo, da se meso v 
juhi ohladi, nato ga zmelje-
mo v multipraktiku.
Če želimo, da je gobova paš-
teta okusna, je vanjo treba 
dati čim več (8–10) različnih 
vrst užitnih gob, kot so: jur-
ček, borov glivec, črna tro-
benta, kostanjevka, golobice 
… Osnova naj bodo jurčki. 
Ti dajo pašteti najboljši 
okus. Čebulo čim bolj drob-
no sesekljamo in jo na olju 
prepražimo. Pražimo počasi 
in na manjšem ognju. Na 
lističe narežemo gobe, jih 
dodajamo čebuli, nadaljuje-
mo praženje. Dodajamo sol 

in/ali domačo vegeto po 
okusu. Druge začimbe 
bomo dodajali na koncu, ko 
bomo mešali vse sestavine 
skupaj. Pražimo približno 
15 min. Ko so gobe dovolj 
popražene, počakamo, da se 
vse skupaj ohladi na sobni 
temperaturi. Nato mešanico 
gob in čebule zmeljemo v 
multipraktiku. Mešanici piš-
čanca in gob združimo v 
skledi. Mešamo z leseno 
kuhalnico. Postopoma ob 
sprotnem pokušanju doda-
jamo preostale sestavine: 
sesekljan česen, drobnjak, 
peteršilj, poper, sladko pap-
riko, gorčico in majonezo. 
Lahko dodamo tudi malo 
domače vegete. Močno pre-
mešamo, da se vse sestavine 
med seboj povežejo.
Ko je pašteta izdelana, jo 
damo v hladilnik vsaj za 2 
uri. Shranimo jo v hladilni-
ku. Pojejmo jo v dveh do 
treh dneh. Odlična je na 
popečenem toastu (podobno 
kot tatarski biftek) ali pa na 
svežem domačem kruhu.

Ko zadiši po gobah ...
Na kuharski delavnici v sklopu projekta KUHAM DOMAče, ki poteka pri Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske, so tokrat kuhali z gobami.
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SLOVARČEK: STRŽEK: manjša ptica pevka,  TUBITNOST: obstoj v svetu,  AMATO: ital. politik (Giuliano),     KETON: org. skupina s karbolno skupino v molekuli,
HANGAR: velika lopa za letala,     LATAK: madžarski pesnik (Ištvan),     OJDIP: sin Jokaste,     PAVOLA: bombažna preja, AJO: rt v severni Španiji

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=T, 3=D, 4=S, 5=E, 6=O, 7=A, 8=R, 9=N), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je PRSTANČEK.

          SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO
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črkami (1=P, 2=T, 3=D, 4=S, 5=E, 6=O, 7=A, 8=R, 9=N), od

leve proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v

križanko. Rešitev iz prejšnje številke je PRSTANČEK.

9 7      2 5
8   2  3   1
   1 9 7    
  7 4  6 8   
         
6  3 5  2 1   
   7 2 1    
5   6  8   4
7 1      3 8

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Sponzor križanke sta dimnikarja Grega Hajne in Rok Debelak, člana Zadruge Zadim, ki svoje storitve nudita po vsej Gorenjski. Z izvedbo 
dimnikarskih storitev lahko uporabniki brezskrbno uporabljajo svoje kurilne naprave. Strokovno opravljena dela licenciranih dimnikarjev 
varujejo okolje, zagotavljajo požarno in zdravstveno varnost ter manjšo porabo goriva. Pokličite ju po telefonu: Grega – 041 484 733, Rok 
– 040 319 905. Zahvaljujeta se za zaupanje. Za reševalce križank sta prispevala pet enakovrednih praktičnih nagrad ali popust pri storitvi.
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Petek, 5. november
Ples besed – literarno-glasbeni večer

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17. uri

Bralni klub z vodenjem Monike Sušanj
Občinska knjižnica Jesenice (ter na aplikaciji Zoom), ob 19. uri

Sobota, 6. november
Premiera M. Mazzini, ZA VSE SEM SAMA, komedija

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Nedelja, 7. november
VAŠA NAŠA MATINEJA: PALČICA, predstava za otroke v 
izvedbi gledališča KU KUC

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 10. uri

Ponedeljek, 8. november
Odprtje razstave ročnih del članic društva na temo 
NEGUJEMO STARO, USTVARJAMO NOVO.

Dom upokojencev Javornik - Koroška Bela, ob 16. uri

 

Torek, 9. november
Obrazi slovenskih pokrajin: Uroš Smolej

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (ter v živo na spletu), ob 19. uri

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

 

Četrtek, 11. november
M. Mazzini, ZA VSE SEM SAMA, komedija

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

Abonmajski koncert učiteljev glasbene šole Jesenice
Banketna dvorana Kolpern, ob 18.30

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

Petek, 12. november
M. Mazzini, ZA VSE SEM SAMA, komedija

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

Sobota, 13. november
Razstava v fotogaleriji gledališča Toneta Čufarja: 34. 
Čufarjevi dnevi

Miha Baloh, gledališki in filmski igralec (GMJ)

Nedelja, 14. november
Slovesno odprtje 34. Čufarjevih dni

Polaganje cvetja h kipu Toneta Čufarja, Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora, ob 19. uri

Tone Partljič: Čaj za dve, komedija, KUD Zarja Trnovlje Celje
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30, za abonma in izven

Ponedeljek, 15. november
SREČANJE Z ZNANIMI LJUDMI – gost Peter Bohinec

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

IGRALCI USTVARJALCI: Potopisi Jakoba Kende
Spremljevalni program v dvorani kina, ob 18. uri

Roman Sikora: IZPOVED MAZOHISTA, črna komedija, 
Žaba gleda&išče, Prosvetno društvo Vrhovo

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

Torek, 16. november
August Strindberg: PELIKAN, drama, Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana

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

Nastop učencev harmonike
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

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

Sreda, 17. november
IGRALCI USTVARJALCI: Naši igralci pišejo (Manca 
Bertoncelj, Damjan Perne, Elizabeta Žnidaršič Stefancioza)

Spremljevalni program v dvorani kina, ob 18. uri

John Chapman, Michael Pertwee: VOHUNI, komedija, 
Prosvetno društvo Štandrež

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

 Dogodki od 5. do 19. novembra
Nastop učencev saksofona

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

Četrtek, 18. november
Muzejski večer: Aljaž Pogačnik, GMJ – Miha Baloh, dramski 
in filmski igralec

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Janusz Glowacki: ANTIGONA V NEW YORKU, komična 
drama, KD Loški oder Škofja Loka

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

Nastop učencev trobil
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18. uri

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

Petek, 19. november
IGRALCI USTVARJALCI: pogovor z Mileno Zupančič, 
predstavitev biografije Kot bi Luna padla na Zemljo

Spremljevalni program v dvorani kina, ob 18. uri

Brgant, Dudič, Robič: FETIŠ NA PUTER, komična drama, 
Igralska skupina pri GTČ Jesenice

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

Aktivnosti Mladinskega centra

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

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

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

Vsak drugi četrtek ob 18. uri – LGBT+ podporna srečanja – DIC Lege-
bitra vabi na LGBT podporna srečanja namenjena vsem mladim 
LGBT+ osebam. Vsebina in oblika srečanj se bosta oblikovali sproti 
glede na želje in potrebe udeleženih. Informacije: nika.ferbezar@
gmail.com.

Aktivnosti centra Žarek

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

vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali,  
družabne igre

vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnev-
nega centra.

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave risb V DO-
MIŠLJIJI Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih in čr-
no-belih tehnik. 

DOM UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA
Razstava ročnih del članic društva NEGUJEMO STARO, USTVARJA-
MO NOVO 

Od 9. do 11. novembra od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure, v petek, 
12. novembra, od 9. do 12. ure.

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna vsebina 
(videoigra)

Od torka do petka 10.00–12.00 in 16.00–18.00, ob predhodni najavi 
na foto@gmj.si, 04 583 35 06 tudi zunaj urnika. Nova video igra je 
obiskovalcem na voljo od 9. septembra 2021 dalje.

Hrana, gostujoča fotografska razstava Fotografskega društva Jesenice 
ob Dnevih evropske kulturne dediščine

Od torka do petka 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Ogled razstave je podaljšan v mesec november.

MORJE / JEZERO, gostujoča 9. fotografska razstava nagrajenih foto-
grafij OI JSKD Jesenice

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

Razstava bo na ogled do 28. novembra 2021.

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice

KNJIŽNICA JESENICE
Vsak torek v mesecu ob 17.00: Torkova risalnica

Vsako sredo v mesecu od 17.00 do 18.30: Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu ob 17.00: Ure pravljic; pravljico prvi četrtek v 
mesecu pripoveduje Grofica; zadnji četrtek v mesecu se bomo pridru-
žili Pravljični rokodelnici, ki bo potekala v vseh gorenjskih knjižnicah.

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
Zadnji torek v mesecu ob 16.00: žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA 
Prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 16.45: 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

 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .
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Simfonični orkester Jesenice pod vodstvom Natalije Šimunović se predstavlja že v peti koncertni sezoni, tokrat s skladbami 
Ipavca, Merkuja, Beethovna, Hessa in Montija ter skladbo mladega skladatelja Mateja Zupančiča, ki se je kalil prav v orkestru.

SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE 
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM IN GLASBO
s solisti:

Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice
Tina Bučar in Eva Kramar, violina

 Program:
*IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ* BEETHOVEN* HESS* MONTI*

dirigentka: Natalija Šimunović
koreografija: Jerneja Omahen Razpotnik in Mateja Mlakar

KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC:  
petek, 19. 11. 2021 ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, TIC Kranjska Gora)

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA:  
petek, 26. 11.  2021 ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, Arriva – Titova 18)
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Urša Peternel

Mladost s plesom in glasbo je 
naslov letošnjega koncerta 
Simfoničnega orkestra Jese-
nice, že petega po vrsti, ki ga 
bodo tokrat popestrile baleri-
ne Baletnega oddelka Glasbe-
ne šole Jesenice ter violinist-
ki Tina Bučar in Eva Kramar.
Kot je povedala dirigentka 
Natalija Šimunović, se je v 
peti koncertni sezoni Simfo-
ničnega orkestra Jesenice 
odločila predstaviti ustvar-

jalnost mladih, ki se preda-
no posvečajo igranju inštru-
menta oziroma v dolgih 
urah vadbe urijo svoja telesa 
v baletnih gibih. 
"S poskočnimi koraki Beet-
hovnovih plesov, pod katere 
se je koreografsko podpisala 
Mateja Mlakar in jih na oder 
prinašajo balerine oddelka 
Glasbene šole Jesenice. V 
letu, ki ga posvečamo sklada-
telju Josipu Ipavcu, bomo 
izvedli tudi Ples deklet iz nje-
gove baletne suite Možiček v 

koreografiji Jerneje Omahen 
Razpotnik. Notno zapuščino 
tega prvega slovenskega 
baleta je uredil Matej Zupan-
čič, ki je pustil pečat v našem 
orkestru tudi s svojo mlado-
stno skladateljsko vnemo, ki 
ji boste lahko prisluhnili v 
skladbi Minuet improptu. 
Slovenski glasbeni prispevek 
bomo zaokrožili z Merkuje-
vo rapsodijo za godala – Ali 
sijaj sijaj sonce. Program 
bosta popestrili Tina Bučar 
in Eva Kramar – solistki na 

violini, ki sta glasbene kore-
nine pognali prav na našem 
simfoničnem odru. Svoje 
glasbeno znanje trenutno 
izpopolnjujeta na konserva-
toriju za glasbo," je povedala 
dirigentka.
Koncert bodo izvedli v dveh 
terminih in na dveh lokaci-
jah, in sicer 19. novembra 
ob 18.30 v Dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori, zatem pa še 
26. novembra v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice, 
prav tako ob 18.30. 

Orkester z balerinami 
in violinami
Simfonični orkester Jesenice bo tokratni koncert popestril z nastopom baletnega oddelka in violinistk 
Tine Bučar in Eve Kramar. Na Jesenicah bo na sporedu 26. novembra.

Knjiga  je pravi 
in nepogrešljivi 
vodnik, kjer 
boste našli 
odgovore na 
vprašanja: 
kako se lotiti 
oblikovanja 
vrta, kako do 
sadik in kakšna 
je njihova 
nadaljnja 
vzgoja, kdaj in 
kako nabirati 
zeliščne 
rože, opisana 
pa so tudi 
pomembnejša 
zelišča, 
primerna za 
gojenje.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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V Športni dvorani Podmežakla se začenja rekreacijsko drsa-
nje za občane. Na sporedu je ob sobotah, nedeljah, prazni-
kih in med šolskimi počitnicami predvidoma med 15.00 in 
16.30. Urnik drsanja se lahko spremeni glede na druge akti-
vnosti v dvorani, so zapisali v Zavodu za šport Jesenice. V 
času šolskih počitnic ob delavnikih ni vstopnine za mlade 
do 19. leta starosti. Za vstop na drsališče je do nadaljnjega 
potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

Rekreacijsko drsanje

Danes, v petek, 5. novembra, bo ob 17. uri v dvorani Gleda-
lišča Toneta Čufarja potekala prireditev z naslovom Ples 
besed. Kot so zapisali organizatorji, Javni sklad za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Jesenice, ter Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice, bodo obiskovalce ogrnili v topel 
objem besed in prijetne glasbe. Dogodek bodo sooblikovale 
tri domače pisateljice oziroma pesnice, ki bodo predstavile 
svoja avtorska dela: Damjana Kaučič, Lara Stare Knific in 
Zala Vidic, ki je bila letošnja finalistka Festivala mlade litera-
ture – Urška 2021. Glasbeni program pa bodo izvedli trije 
domači glasbeniki: Gregor Vidmar, Matic Nikola Hering in 
Staš Hrenič. Prireditev bo potekala ob pogoju PCT.

Vabijo na Ples besed

V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice bo jutri, v soboto, 
ob 19.30 premiera komedije Za vse sem sama. Njen avtor je 
Miha Mazzini, igra pa igralska skupina jeseniškega gledališča. 

Premiera komedije Za vse sem sama

 

 

Servis 
zmagovalcev 
VIANOR TROHA
JESENICE
Spodnji Plavž 24g
031/ 641 897
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PREJMETE 20€Ob nakupu 
4 pnevmatik 
Nokian

za 
premontažo
Vianor

brezplačna 
pnevmatika v 
primeru predrtja 

GARANCIJA 
PNEVMATIK

Obiščite nas!


