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Obnova železniške 
postaje pred vrati
Načrti za celovito obnovo 
železniške postaje so pri
pravljeni. Poleg celovite pre
nove samega objekta bodo 
odstranili nekaj tirov in ure
dili parkirišča, zgradili nov 
podhod pod progo ...
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KS

Življenje okrog 
kolodvora
Od oktobra je urejen še tretji 
del tematske poti Spomini 
starih Jesenic, tokrat odsek 
od restavracije Ejga, nekda
nje Tancarjeve gostilne, do 
stavbe TVD Partizan, nekda
njega Sokolskega doma.
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ŠPORT

V teniški klub vabijo 
mlade tenisače
Elmir Selimović z Jesenic je 
predsednik Teniškega kluba 
Jesenice. Vrsto let je bil teni
ški rekreativec in član odbora 
kluba, pred tremi leti pa je 
prevzel funkcijo predsednika.

stran 7

ZANIMIVOSTI

Kdo so turisti,  
kaj jih zanima
Dobrih dva tisoč obiskoval
cev se je v prvih osmih me
secih letos ustavilo v pisarni 
TIC Jesenice nasproti žele
zniške postaje, kjer turisti in 
domačini dobijo informacije 
o turistični ponudbi.

stran 13

Stopile na 
novo pot
S projektom 
Socialna aktivacija 
Gorenjske so k 
vključitvi v novo 
okolje pomagali 
priseljenkam.
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Ko se  
v predoru 
zgodi nesreča
V predoru Karavanke je 
oktobra potekala 
mednarodna vaja 
Karavanke 2022.
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Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Urša Peternel 
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Jesenice odštevajo dneve, ko 
bodo spet postale veliko gle
dališko mesto. Zastor 35. 
Čufarjevih dnevov, širše 
uveljavljenega festivala ljubi
teljskih gledališč,  se bo dvi
gnil 14. novembra. Selektori
ca Ana Ruter je izbrala šest 
predstav, ki se bodo v tednu 
dni, do 19. novembra, zvrsti
le v tekmovalnem sporedu 
na odrskih deskah osrednje
ga gledališkega hrama v 
mestu.

Prvi večer se bo predstavila 
domača igralska skupina 
Gledališča Toneta Čufarja s 
komedijo Mihe Mazzinija 
Za vse sem sama. V nasled
njih dneh se bodo vrstile 
predstave ljubiteljskih gleda
lišč, Teatra 77 KD Janez Ja
len iz Notranjih Goric, Gle
dališkega združenja Koroški 
deželni teater, Gledališke 
skupine KUD Jazbec in Par
tnerji iz Kočevja, Šentjakob
skega gledališča iz Ljubljane 
in Prosvetnega društva Štan
drež iz Gorice v Italiji.

Zaključek festivala bo 19. 
novembra, tokrat prej kot 
običajno, ob 18. uri, s šesto 
tekmovalno predstavo in 
podelitvijo Čufarjevih pla
ket igralskim skupinam in 
posameznikom, ki bodo de
ležni najboljših ocen stro
kovne žirije in občinstva v 
dvorani.
V okviru spremljajočega 
programa bo osrednji dogo
dek 14. novembra, in sicer 

predstavitev almanaha lju
biteljske kulture od Rateč 
do Rodin.
Predsednik organizacijske
ga odbora Jože Osterman ob 
ponovnem iskrenem pova
bilu stalnim in novim obi
skovalcem poudarja: »Festi
val ima res tradicijo, 35 let 
se je obdržal s svojim zves
tim občinstvom. Je pravi bi
ser kulturnih programov v 
tem delu Slovenije.«

Leta 2017 so v festivalski tek
movalni program uvedli tudi 
kategorijo Nova gaz, ki v 
ospredje postavlja mladin
sko ustvarjalnost na odrskih 
deskah. Letos so prvotno 
prejeli prijavi mladinskih 
skupin iz Šmihela in doma
čega gledališča, a ni šlo po 
načrtih. Ker jim ni uspelo 
uskladiti terminov igralcev 
za uprizoritev predstav, so 
jih morali odpovedati.

Štirinajstega novembra se začenjajo 35. Čufarjevi dnevi, na ogled bo šest tekmovalnih predstav.

Dviga se zastor 
Čufarjevih dnevov
Janko Rabič

Prvi večer se bo predstavila domača igralska skupina Gledališča Toneta Čufarja s komedijo 
Mihe Mazzinija Za vse sem sama. / Foto: Aleš Košir

V nedeljo, 23. oktobra, so po
tekale volitve predsednika 
republike. Največ glasov sta 
prejela kandidata Anže Lo
gar in Nataša Pirc Musar ter 
se uvrstila v drugi krog gla
sovanja, ki bo 13. novembra. 
Po podatkih Državne volilne 
komisije je Anže Logar v 
prvem krogu zbral 33,96 od
stotka glasov, Nataša Pirc 
Musar pa 26,86 odstotka. 
Volilna udeležba je bila 
51odstotna.
Kako pa so glasovali Jeseni
čani? Zanimivo je, da je v vo
lilnem okraju Jesenice (obči
ne Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica) največ glasov 
prejela Nataša Pirc Musar, 
in sicer 32,89 odstotka, sledi 

ji Anže Logar z 28,21 odstot
ka. Na tretje mesto se je uvr
stil Milan Brglez s 14,73 od
stotka, na četrto Vladimir 
Prebilič z 9,53 odstotka, na 
peto Sabina Senčar z 8,04 
odstotka, na šesto Janez Ci
gler Kralj s 3,53 odstotka in 
na sedmo Miha Kordiš s 
3,08 odstotka glasov.
Zanimiv je tudi pregled re
zultatov po posameznih je
seniških voliščih; Anže Lo
gar je dobil največ glasov 
predvsem na voliščih v po
deželskem delu občine, 
medtem ko je na mestnih 
voliščih največ volivcev 
obkrožilo glas za Natašo Pirc 
Musar.
Volilna udeležba v volilnem 
okraju Jesenice je bila sicer 
dokaj nizka, 43,45odstotna.

V prvem krogu predsedniških volitev je v 
jeseniškem volilnem okraju največ glasov prejela 
Nataša Pirc Musar.

Kako so volili 
Jeseničani

Urška Peternel

November je mesec boja pro
ti odvisnosti in tudi na Jese
nicah bo potekal niz dogod
kov, ki jih pripravlja Lokalna 
akcijska skupina – LAS za 
preprečevanje zasvojenosti v 
občini Jesenice v sodelovanju 
z drugimi organizatorji. Med 
drugim pripravljajo predava
nje Barbke Špruk z naslo
vom Moja pot iz depresije, 
tesnobe, panike, anksio
znosti, ki bo v torek, 22. no
vembra, ob 17. uri v Kolper
nu, namenjeno pa je širši 

zainteresirani javnosti. Za
znamovali bodo tudi pol sto
letja delovanja klubov zdrav
ljenih alkoholikov na 
Jesenicah, več predavanj in 
delavnic bo potekalo v druš
tvu Žarek, Mladinskem cen
tru Jesenice, Centru za soci
alno delo Jesenice in Ljudski 
univerzi Jesenice. Zavod za 
šport Jesenice pa omogoča 
brezplačno rekreacijsko drsa
nje za otroke in mladino.
Podroben koledar dogodkov 
v sklopu meseca boja proti 
odvisnosti objavljamo na 
strani 15.

Mesec boja proti 
odvisnosti
Urška Peternel

»Festival ima res 
tradicijo, 35 let se je 
obdržal s svojim 
zvestim občinstvom.«

Dvajsetega novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve. Na 
straneh od 8 do 12 objavljamo volilno prilogo s seznamom 
kandidatov za župane in kandidatnih list za občinski svet ter 
z dodatnimi informacijami o volitvah.

Volilna priloga
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Konec oktobra je Slovensko 
kulturno središče Planika 
Kanalska dolina v Ukvah 
(Ugovizza) praznovalo 25-le-
tnico delovanja. Društvo, ki 
za ohranjanje slovenščine v 
dolini skrbi z jezikovnimi te-
čaji, raznimi prireditvami, 
raziskavami in publikacija-
mi, vsa leta delovanja sode-
luje z Občino Jesenice, še 
posebno intenzivno pa z je-
seniškimi šolami in Gornje-
savskim muzejem. Planika 
je kot uvod v praznovanje 
skupaj z Uradom Vlade Re-
publike Slovenije za Sloven-

ce v zamejstvu in po svetu 
organizirala posvetovanje o 
sodelovanju s sosednjimi 
občinami v Sloveniji in o so-
delovanju slovenskih obmej-
nih občin v Sloveniji z obči-
nami v Kanalski dolini. 
Posvetovanja se je udeležil 
tudi jeseniški župan Blaž 
Račič, ki je na jubilejni pri-
reditvi v Ukvah v imenu je-
seniške občine prejel tudi 
priznanje Slovenskega kul-
turnega središča Planika. 
Planika se je s priznanjem 
za sodelovanje zahvalila tudi 
Gornjesavskemu muzeju Je-
senice. Prevzela ga je kusto-
sinja Špela Smolej Milat.

Priznanji občini in muzeju
Jože Košnjek

Prostorsko vprašanje je eno 
od najpomembnejših ne le v 
občini Jesenice, ampak v 
vsaki lokalni skupnosti. V 
naši občini so prostorska 
vprašanja še posebno izrazi-
ta na dnu doline, torej sredi 
največjega naselja – Jesenic, 
ki so stisnjene med strme 
bregove Karavank in Me-
žakle in kjer je večina pros-
tora zasedena ali s stano-
vanjskimi objekti ali z drugo 
javno infrastrukturo (ceste, 
železniška postaja).
Skrbno načrtovanje prostora 
in izvajanje investicijsko 
zahtevnih (in razmeroma 
dragih) ukrepov je za celot-
no lokalno skupnost ključ-
nega pomena. Ustrezno pro-
storsko načrtovanje in 
investiranje v posodobitve 
tako lahko bistveno pripo-
more k dvigu ravni kakovo-
sti bivanja. In prav temu ci-
lju smo sledili, ko smo se 
zadnji dve leti z državo in 
Slovenskimi železnicami 
(SŽ) dogovarjali o načrtova-
ni celoviti prenovi železni-
ške postaje.
Za Jesenice načrtovana pre-
nova železniške postaje 
predstavlja – najbrž ne preti-
ravam, če zapišem – zgodo-
vinsko priložnost za dvig 
ravni kakovosti bivanja.
Železniška postaja Jesenice 
je mejna postaja in za Slove-
nijo strateško pomembna. Iz 
tega dejstva izhaja ugotovi-
tev, da se država ni priprav-
ljena odreči večjemu delu ti-
rov, kar pomeni, da bodo tiri 
tudi v prihodnje še naprej 
zasedali veliko prostora sre-
di mesta. Priložnosti za več-
je obnove in posodobitve že-
lezniške postaje v prihodnje 
najbrž ne bo in je bilo ob-
dobje priprave načrtov za 
prenovo naša edina prilož-
nost, da poudarimo nekatera 
najbolj ključna (prostorska) 
vprašanja in uveljavimo in-
terese lokalne skupnosti.
Železniška postaja predsta-
vlja oviro v prostoru – v mes-
tu in onemogoča oziroma 
otežuje povezave med juž-
nim in severnim delom 
mesta, hkrati zasedajo tiri 
veliko prostora, kar lokalni 
skupnosti onemogoča ureja-
nje večjih površin za javno 
rabo (za športna in otroška 
igrišča, parkirišča ipd.). Na 
to, torej da mesto potrebuje 
več prostora, smo priprav-
ljavce načrtov opozarjali ves 
čas.
Največji del investicije sicer 
predstavlja celovita obnova 
tirnih, signalnovarnostnih 
in drugih naprav, potrebnih 
za opravljanje železniškega 
prometa. Smo pa zelo zado-
voljni, da smo uspeli načrto-
valce prepričati, da bo ob 
prenovi treba izvesti tudi ne-
katere nujne ukrepe za iz-
boljšanje življenja v mestu. 
Tako se v sklopu prenove že-
lezniške postaje tudi zaradi 
pričakovanega povečanja 
prevoza potnikov z vlaki obe-

ta ureditev novih parkirnih 
površin (pod avtobusno po-
stajo nasproti Gimnazije in 
pri Islamskem centru na 
Skladiščni ulici v Podmežak-
li ter na območju pri Inte-
gralu), kar skupaj pomeni 
okoli 120 novih parkirnih 
mest. Za Jesenice je to zelo 
pomembna pridobitev, saj je 
parkirnih površin (zaradi 
prostorskih omejitev in zara-
di slabe, pregoste gradnje 
večstanovanjskih objektov 
pred desetletji) premalo.
Mimogrede: občina je letos 
od Gorenjske banke po dol-
gih letih le uspela odkupiti 
del zemljišča (parkirišča za 
Gorenjsko banko) in na ta 
način zaokrožiti lastništvo 
tega zemljišča. To občini 
omogoča načrtovanje in 
gradnjo nove garažne hiše, 
kar bo prav tako bistveno 
pripomoglo k zmanjševanju 
pritiska mirujočega prometa 
(parkiranih avtomobilov) na 
prostor in dvig ravni kakovo-
sti bivanja.
Za življenje v mestu bosta 
zelo pomembna tudi dva 
nova podhoda pod železni-
ško postajo. Predvideno je 
podaljšanje obstoječega pod-
hoda na železniški postaji 
do načrtovanega novega par-
kirišča (na Skladiščni cesti), 
predvidena je še gradnja no-
vega podhoda pod tiri pri 
stolpnici na Cesti revolucije 
2b na Plavžu.
Prav tako zelo pomembno je 
tudi, da so načrtovalci v sklo-
pu prizadevanj Občine Jese-
nice za krepitev trajnostne 
mobilnosti v posodobitev že-
lezniške postaje vključili 
tudi oživitev železniške pro-
ge na trasi nekdanje proge 
od glavne železniške postaje 
do novega postajališča Hru-
šica (in z novim postajališ-
čem tudi pri Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin).
Pripravljamo se tudi na na-
črtovano celovito prenovo 
objekta železniške postaje. 
Že prihodnje leto naj bi se 
uredila avla železniške po-
staje in pomembno je, da se 
bodo v tem okviru uredile 
tudi javne sanitarije, ki jih 
sredi mesta pogrešamo že 
dlje časa.
S prenovo železniške postaje 
Jesenice (tako tirov kot tudi 
objekta) se obetajo bistvene 
posodobitve in dvig ravni ka-
kovosti bivanja. Tega se lah-
ko veselimo.

Urška Peternel

Slovenija bo prejela skoraj 
91 milijonov evrov sredstev 
iz Instrumenta za povezova-
nje Evrope. Denar bo name-
njen za nadgradnjo železni-
ške infrastrukture, od tega 
bodo nekaj več kot 56 milijo-
nov evrov namenili za nad-
gradnjo železniške postaje 
Jesenice, so sporočili z mini-
strstva za infrastrukturo.
Na Jesenicah so novico spre-
jeli z zadovoljstvom, župan 
Blaž Račič je povedal, da so 
projekti pripravljeni in v po-
stopku recenzije, delati pa 
bodo po napovedih države 
začeli prihodnje leto. In kaj 
vse bodo prenovili?

Na železniški postaji Jeseni-
ce bodo zamenjali zgornji in 
spodnji ustroj postajnih ti-
rov, nadgradili vozno mrežo 
nad postajnimi tiri, zgradili 
nov peron in obnovili dva 
obstoječa perona.
Predvidena je celovita obno-
va objekta železniške posta-
je, v avli naj bi posodobili 
prostor za prodajo vozovnic, 
uredili prostor za TIC ...
Zgradili bodo nov podhod 
pod progo ob stolpnici na 
Cesti revolucije 2b (do cen-

tralne postavljalnice železni-
ške postaje). Predvideno je 
novo parkirišče pod avtobu-
sno postajo (nasproti gimna-
zije) tik ob progi, kjer bodo 
odstranili nekaj starih žele-
zniških objektov in s tem 

pridobili prostor za parkira-
nje 40 do 50 vozil. Podaljša-
li bodo obstoječi podhod pod 
tiri (od drugega perona na 
vzhodno stran postaje), kjer 
bo urejeno novo parkirišče 
(za od 30 do 40 vozil).

»Uspelo se nam je dogovori-
ti, da bodo ob prenovi tudi 
odstranili nekaj tirov na ob-
močju pri Integralu, kjer bo 
občina lahko uredila parki-
rišče za okoli 40 vozil,« je 
pojasnil župan.
Kot je poudaril, železniška 
postaja zaseda veliko pros-
tora na dolinskem dnu in 
mesto deli na dva dela, 
zato so na Občini Jesenice 
veseli, da jim je skupaj z 
načrtovalci uspelo doseči 
soglasje o nujnih vlaganjih 
v zagotavljanje parkirnih 
površin.
»Za zdaj je skupaj predvide-
nih več kot 120 novih par-
kirnih mest. Veselimo se 
prenove postajnega objekta, 
ki ga želimo tesneje poveza-
ti z mestom, veselimo se 
novih podhodov in prečnih 
povezav,« je dejal župan 
Blaž Račič.

Načrti za celovito obnovo železniške postaje so pripravljeni. Poleg celovite prenove samega objekta 
bodo odstranili nekaj tirov in uredili parkirišča, zgradili nov podhod pod progo ter vzpostavili 
železniški promet do Hrušice s postajališčem pri fakulteti.

Obnova železniške 
postaje pred vrati

Urška Peternel

S prenovo postaje do 
bistvenih posodobitev

Železniška postaja Jesenice bo v celoti prenovljena. / Foto: Nik Bertoncelj

Uredili bodo tudi 
železniško progo do 
Hrušice in vzpostavili 
povezavo za potniške 
vlake s postajališčem 
pri Fakulteti za 
zdravstvo Angele 
Boškin in s končnim 
postajališčem na 
Hrušici.

Županu Občine Jesenice Blažu Račiču je priznanje izročila 
predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika 
Nataša Gliha Komac. / Foto: Jože Košnjek

Novo podobo bo dobila tudi vhodna avla. / Foto: Nik Bertoncelj

Župan Blaž Račič
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V Planinskem društvu Je-
senice so sto let, odkar je 
Erjavčeva koča na Vršiču v 
slovenskih rokah, počastili 
15. oktobra s srečanjem, na 
katerem so se zbrali člani 
društva, predstavniki sose-
dnjih planinskih društev in 

gostje. Predsednik društva 
Ivo Ščavničar, predsednik 
Planinske zveze Slovenije 
Jože Rovan in drugi govor-
niki so orisali zgodovino 
priljubljene gorske posto-
janke, ki je na nadmorski 
višini 1615 metrov odprta 
tudi pozimi. Prehod v slo-

venske roke leta 1922 je po-
menil veliko dejanje, pod-
krepljeno z utrjevanjem 
slovenske zavesti planin-
skih zanesenjakov. Po dru-
gi svetovni vojni je koča za-
čela pisati novo zgodovino 
pod okriljem Planinskega 
društva Jesenice s po-
membnimi mejniki poso-

dabljanj in obnov ter z iz-
gradnjo novega objekta leta 
1993. Srečanje je bilo tudi 
lepa priložnost, da so neka-
teri udeleženci obujali spo-
mine na čase, ki so jih pre-
živeli ob obiskih koče, ki je 
včasih slovela po domačno-
sti. Mnogi so pomagali pri 

različnih delih, obnovah, 
oskrbovanju.
Najzaslužnejši za izgradnjo 
novega objekta, takratni 
predsednik društva Pavel Di-
mitrov, je ponovno poudaril 
čas zahtevne gradnje novega 
objekta.
Društvu so ob jubileju koče 
čestitke med drugim izrekli 

predstavniki sosednjih dru-
štev, predsednik Meddru-
štvenega odbora planinskih 
društev Gorenjske Valentin 
Rezar in župan Občine Jese-
nice Blaž Račič.
Sedanji najemnik koče Iz-
tok Kurnik je dejal, da je za 
njegovo ekipo zahtevna se-

zona, ima pa kup načrtov, 
da koča ohranja domačnost, 
kar je najlepša popotnica, 
da bo sloves ohranila za bo-
doče rodove.
Na srečanju so se spomnili 
še enega letošnjega okrogle-
ga jubileja, stoletnice Kna-
felčeve markacije, Jeseniški 
markacisti so predstavili svo-

je delo pri urejanju in ozna-
čevanju poti. Za popestritev 
prijetnega srečanja, prežete-
ga z lepimi gorniškimi spo-
mini, so poskrbeli učenci 
Glasbene šole Jesenice Filip 
Škufca, Nace Škufca in Nejc 
Vidmar z mentorjem Ga-
šperjem Breznikom.

Na Vršiču so zaznamovali sto let, odkar je Erjavčeva koča v slovenskih rokah.

Erjavčeva koča  
za nove rodove

Udeleženci srečanja pri Erjavčevi koči na Vršiču / Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

V prvih dneh oktobra so 
upokojenci, ki z lastnim do-
hodkom ne dosegajo meje 
socialne varnosti (za posa-
meznika znaša 620,18 evra), 
prejeli obvestilo ministrstva, 
da lahko pri centru za social-
no delo uveljavljajo varstveni 
dodatek. Tako so se številni 
upokojenci obrnili centre in 
spraševali, ali jim ta pravica 
pripada in kako naj jo uvelja-
vljajo. Upravičenci do var-
stvenega dodatka so namreč 
upravičeni tudi do energet-
skega dodatka. A kot je opo-
zorila Anita Bregar, pomoč-
nica direktorice Centra za 
socialno delo Gorenjske, je 
bilo pri večini ugotovljeno, 
da ne izpolnjujejo pogojev, 
posebno v primerih, ko gre 
za upokojenske pare, ki živi-
jo v skupnem gospodinjstvu, 

ker se upoštevajo njuni sku-
pni dohodki. »Za dva odra-
sla, ki izpolnjujeta vstopni 
pogoj za varstveni dodatek 
(starost, invalidnost I. kate-
gorije), je cenzus 966,13 
evra, se pravi njun skupni 
dohodek ne sme presegati 
tega zneska. Višina varstve-
nega dodatka je potem razli-
ka od njunega skupnega do-
hodka do višine cenzusa,« je 
navedla.
Ob tem pa Bregarjeva pou-
darja, da imajo tudi upoko-
jenci ob zaznani finančni 
stiski – ne glede na to, da 
presegajo cenzus in niso 
upravičeni do varstvenega 
dodatka in s tem do energet-
skega dodatka – možnost 
pridobiti izredno socialno 
pomoč. Z njo lahko pokrije-
jo izredne izdatke, povezane 
s preživljanjem, kamor sodi-
jo tudi stroški za ogrevanje.

Upokojenci in 
varstveni dodatek
Urška Peternel

Jeseniški občinski svetniki so se 18. oktobra sestali na 4. iz-
redni seji. Ker niso prejeli nobenega predloga za člana za 
državni svet – predstavnika lokalnih interesov, o kandidatu 
niso glasovali. Tako so izvolili zgolj pet predstavnikov v vo-
lilno telo (elektorjev), ki so: Marko Zupančič, Maja Križnar, 
Tomaž Tom Mencinger, Miha Rezar in Vlado Mlinarec. Po-
sredne volitve v državni svet za predstavnike lokalnih intere-
sov bodo izvedene 23. novembra.

Brez kandidata za državni svet
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Poleti je Agencija za energijo sprožila prvo fazo načrta za 
izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom in razglasi-
la stopnjo zgodnjega opozarjanja. V tem času je potekala 
tudi dvodnevna vaja, v kateri je uspešno sodelovalo tudi 
podjetje JEKO, d.o.o., ki je distribucijski operater in doba-
vitelj zemeljskega plina v občini Jesenice. V izvedeni vaji 
se je preverjalo postopke in ukrepe po aktu o načrtu za 
izredne razmere.

Svet Evropske unije je konec julija sprejel uredbo o uskla-
jenih ukrepih za zmanjšano porabo plina v obdobju od 1. 
avgusta 2022 do 31. marca 2023 za 15 % glede na porabo 
zadnjih petih let. 

V tem času, 20. oktobra 2022, je Svet Agencije za energi-
jo sprejel Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s pli-
nom. Sprejet akt določa ukrepe za odpravo ali zmanjšanje 

učinka krize in vpliva motenj v oskrbi s plini. Največja in 
najpomembnejša sprememba akta se nanaša na vrstni 
red zmanjšanja ali prekinitve odjema plina posameznim 
vrstam odjemalcev glede na namen, za katerega porablja-
jo plin v svojih trošilih, in gospodarski pomen, ki ga imajo 
za gospodarstvo ter oskrbovalne verige v Republiki Slove-
niji in tujini. Akt določa tudi način zniževanja porabe, če 
je to zahtevano na ravni Evropske unije in način izvajanja 
meddržavne solidarnostne pomoči med državami članica-
mi Evropske unije v primerih izrednih razmer pri oskrbi s 
plinom. 

Agencija za energijo poziva odjemalce  
zemeljskega plina k racionalni rabi  
zemeljskega plina. V primeru, če bodo  
razmere zahtevale razglasitev višje stopnje 
krize, lahko pride do prekinitve dobave  
ali zahteve po preklopu na uporabo  
nadomestnih energentov za industrijske 
odjemalce.

Nepričakovane spremembe na trgih zemeljskega plina, 
ki jih ni bilo mogoče predvideti, so prinesla za ne pogod-
bene odjeme višje stroške energenta, zato uporabnike 
obveščamo, da se bo cena zemeljskega plina spremenila 
s 1.12.2022. O spremembi vas bomo obvestili na prihajajo-
čem računu za mesec oktober. Za uporabnike, ki so sklenili 
akcijski aneks k pogodbi, cene ostajajo nespremenjene. JE
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JE SE NI CE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
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– za no vo grad nje
– za me nja va sta rih oken
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Na Občini Jesenice priprav-
ljajo analizo obstoječega sta-
nja mestnega potniškega 
prometa za namene pripra-
ve nove koncesije in optimi-
zacije potniškega prometa.
V sklopu analize, ki jo prip-
ravlja izbrani izvajalec, pote-
ka tudi anketiranje in štetje 
potnikov v mestnem potni-
škem prometu na Jesenicah 
na izbranih postajališčih 
(vzdolž glavne osi od posta-
jališča na Hrušici do postaja-
lišča na Koroški Beli).
»Rezultati ankete bodo slu-
žili za izvedbo analize poto-
valnih navad in strukture 
potnikov ter njihovih želja in 
pričakovanj,« so pojasnili na 
Občini Jesenice.

Anketarji nosijo ovratni trak 
z oznako »anketiranje potni-
kov mestnega potniškega 
prometa«.
»Anketa je kratka, enostavna 
in anonimna. Potnike bodo 
anketarji prosili za podatek o 
izstopni postaji, o njihovem 
statusu (dijak/študent, za-
posleni, upokojenci), o raz-
logih za uporabo mestnega 
prometa ter o morebitnih 
dodatnih željah,« so razloži-
li.
Eno anketiranje so izvedli v 
oktobru, še eno pa načrtuje-
jo v mesecu novembru.
»Potnikom, ki bodo sodelo-
vali pri raziskavi, se že 
vnaprej lepo zahvaljujemo 
za sodelovanje – verjame-
mo, da bodo informacije 
pripomogle k oblikovanju 

čim učinkovitejšega in za 
občane Jesenic najbolj za-
d o v o l j i v e g a  s i s t e m a 

mestnega potniškega pro-
meta,« so še povedali na 
Občini Jesenice.

Na Jesenicah opravljajo anketo o zadovoljstvu Jeseničanov z mestnim potniškim prometom.

Anketa o mestnem prometu

Urška Peternel

Na Jesenicah od avgusta po-
teka obnova sodne stavbe, 
zato so do konca obnove po-
slovanje okrajnega sodišča 
preselili na začasno lokacijo 
na Spodnjem Plavžu.

Na ministrstvu za pravosod-
je, ki je investitor gradbenih 
del, pojasnjujejo, da je pred-
videna celovita prenova stav-
be okrajnega sodišča, vključ-
no z energetsko sanacijo, 
rekonstrukcijo objekta, ob-
novo elektro in strojnih in-

štalacij, s protipotresno utr-
ditvijo objekta, zamenjavo 
strehe in stavbnega pohištva 
in obnovo fasade. Uredili 
bodo dostop v stavbo za 
funkcionalno ovirane osebe, 
vključno z vgradnjo dvigala. 
V okviru celovite prenove 

bodo zamenjali tudi pisarni-
ško in arhivsko opremo, so 
dodali.
Gradbeno-obrtniška in in-
stalacijska dela naj bi konča-
li čez približno leto dni, nji-
hova pogodbena vrednost pa 
je pet milijonov evrov.

Simon Šubic Občinski svetnik Marko 
Plečnik je prenesel pobudo 
sveta zavoda OŠ Koroška 
Bela glede pomanjkanja par-
kirnih mest za zaposlene in 
obiskovalce šole.
»Učitelji nimajo kje parkira-
ti, problematika pa je še več-
ja, ko so organizirani rodi-
teljski sestanki, govorilne 
ure ... Učitelji parkirajo čez 
cesto, na parkirnem prosto-
ru, ki je v lasti stanovanjske-
ga bloka, nad čimer se po-
tem pritožujejo stanovalci. 
Probleme imajo tudi s ko-
munalnimi redarji. Primanj-
kuje tudi parkirnih mest 
pred bližnjo trgovino Merca-
tor, ker učitelji parkirajo tudi 
na ta parkirna mesta. Stran-
ke trgovine potem parkirajo 
svoja vozila čez cesto na av-
tobusni postaji, kjer je pros-
tor za avtobus,« je poudaril 
Plečnik in dal predlog, da bi 
se zgradila parkirišča med 
cesto in železniško progo, 
kjer je prostora dovolj. Obči-
na Jesenice je sicer predlaga-
la, da naj učitelji parkirajo 
na parkirnem prostoru na 
Slovenskem Javorniku pri 
železniški postaji. A kot je 
dejal Plečnik, naj bi bilo to 
nesprejemljivo za učitelje, ki 
se vozijo tudi iz oddaljenih 
krajev. Če parkirajo vozila 
na Slovenskem Javorniku, je 
potem še en kilometer do 
osnovne šole, zato ga je rav-
natelj prosil, da poudari to 
problematiko.

Parkirišče v bližini 
železniške postaje
V občinski upravi so pojas-
nili, da je bila s strani OŠ 
Koroška Bela in Krajevne 

skupnosti Slovenski Javor-
nik - Koroška Bela proble-
matika parkiranja že 
večkrat izpostavljena, ven-
dar v bližini osnovne šole 
ni ustreznih lokacij za 

gradnjo večjega parkirišča 
za potrebe zaposlenih in 
obiskovalcev.
Tudi sredstva, ki bi bila na-
menjena gradnji novega par-
kirišča za potrebe parkiranja 
zaposlenih, v proračunu Ob-
čine Jesenice za leto 2022 in 
2023 niso zagotovljena.

Edino večje parkirišče v las-
ti občine je v neposredni 
bližini železniške postaje 
Slovenski Javornik, ki je od 
osnovne šole oddaljena 
približno 700 metrov, to je 

približno deset minut hoje, 
zato je parkiranje na tej lo-
kaciji primerna rešitev pro-
blematike mirujočega pro-
meta tega območja, menijo 
na Občini Jesenice.
Za območje v bližini osnov-
ne šole je sicer izdelan pro-
jekt v fazi idejne zasnove 

(Avtobusno obračališče s 
parkirišči in dostopno cesto, 
marec 2021), s katerim je 
poleg obračališča predvidena 
izgradnja dostopne ceste in 
16 novih parkirnih mest. 
Projekt je v fazi pridobivanja 
potrebnih zemljišč. Avtobu-
sno postajališče pri trgovini 
Mercator namreč ne izpol-
njuje pogojev iz navedenega 
pravilnika, so zapisali.

V šolo peš, s kolesom, 
javnim prevozom
Ob tem so na Občini Jeseni-
ce pozvali tako zaposlene 
kot tudi obiskovalce osnov-
ne šole, naj v šolo prihajajo 
peš, s kolesom, javnim pre-
vozom, skupaj z enim avto-
mobilom, če je to le mogo-
če, in s tem dajo zgled za 
trajnostno mobilnost tudi 
otrokom.

V okolici Osnovne šole Koroška Bela kronično primanjkuje parkirnih mest. Na Občini Jesenice 
predlagajo parkiranje na parkirišču pri železniški postaji na Slovenskem Javorniku, ki je oddaljeno 
sedemsto metrov ali deset minut hoje.

O parkiranju pri šoli

Urška Peternel

Obnova stavbe sodišča bo stala okrog pet milijonov evrov. 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Celovita prenova stavbe Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, ki obsega tudi rekonstrukcijo objekta 
in energetsko sanacijo, bo potekala do prihodnje 
jeseni.

Stavbo sodišča 
prenavljajo

Pri Osnovni šoli Koroška Bela je le nekaj parkirnih mest, zato imajo tako zaposleni kot 
starši in obiskovalci težave, kje parkirati ... / Foto: Nik Bertoncelj

Zaposlene in obiskovalce pozivajo, naj v šolo 
prihajajo peš, s kolesom, javnim prevozom, 
skupaj z enim avtomobilom, če je to le mogoče, 
in s tem dajo zgled za trajnostno mobilnost tudi 
otrokom.

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Do konca obnove so poslovanje okrajnega 
sodišča preselili na začasno lokacijo na 
Spodnjem Plavžu.

Kakšen mestni promet si želijo in potrebujejo Jeseničani? 
/ Foto: Nik Bertoncelj
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V krajevni skupnosti Plavž v 
okviru različnih dejavnosti 
namenjajo pozornost tudi 
zdravju krajanov. Oktobra so 
skupaj z Društvom diabeti-
kov Jesenice organizirali 
brezplačne meritve krvnega 
sladkorja, tlaka in holesterola. 
Odzvalo se jih je 61, rezultati 
pa so pokazali, da so se pri ve-
čini udeležencev vrednosti gi-
bale v normalnih mejah.
Člani sveta krajevne skup-
nosti so tudi letošnjo udelež-

bo ocenili kot dobro, kot po-
udarja predsednica Ivanka 
Zupančič, pa se bodo v pri-
hodnje zavzemali, da se 
merjenj udeleži še več kraja-
nov. Gre predvsem za pre-
ventivno akcijo, v primeru 
povišanih vrednosti posame-
zniku priporočijo pregled 
pri zdravniku.
Veseli so dobrega sodelova-
nja z Društvom diabetikov 
Jesenice, pri izvedbi meri-
tev pa vsako leto sodelujejo 
dijakinje Zdravstvene šole 
Jesenice.

Skrb za zdravje 
krajanov
Janko Rabič

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR) je za-
ključila še tretjo fazo projek-
ta Spomini starih Jesenic, v 
katerem s pomočjo urejene 
tematske poti, opremljene z 
informacijskimi tablami, in-
formacijami, dostopnimi 
prek QR kode, in zloženka-
mi predstavljajo stare, nekoč 
pomembne stavbe v mestu.
V projektu so se najprej, leta 
2020, posvetili najstarejše-
mu delu Jesenic – Murovi, 
kamor so postavili sedem in-
formacijskih tabel. Lani so 
se preselili na ulico južneje 
– nekdanjo Gosposvetsko 
ulico med Kosovo graščino 

in hotelom Korotan. V Ko-
larjevem parku v Centru II 
za banko so postavili galerijo 
s šestimi panoji.
Letos so pot speljali od re-
stavracije Ejga mimo žele-
zniške postaje, vile Dolik, 
Gimnazije Jesenice, Trga 
Toneta Čufarja do TVD Par-
tizan. Tudi za ta odsek so 
pripravili promocijske zlo-
ženke, na tablah pa so na 
voljo QR kode, ki obiskoval-
ce popeljejo na spletno 
stran Turizma Jesenice, 
kjer lahko preberejo več o 
spominih starih Jesenic.
»Ta del Jesenic, opisali smo 
ga s podnaslovom tematske 
poti Življenje okrog jeseni-
škega kolodvora, je ključne-

ga pomena za kraj, saj je ra-
zvoj Jesenic tesno povezan 
prav s prihodom železnice v 
mesto. Okoli kolodvora so se 
postavljali hoteli, gostilne, 
vile ... Prav nasproti kolodvo-
ra je tako na primer stal zna-
meniti hotel Paar, ki pa ga 
danes ni več, svoj konec je 
doživel v bombardiranju leta 
1945. Ob nekdanji Prešerno-
vi, danes Titovi cesti sreča-
mo tudi mojstrovine arhi-
tekta Alberta Vallija, ki je 
med drugim izdelal načrte 
za vilo Dolik in vilo Valli, ki 
stoji neposredno za njo,« je 
povedal Ambrož Černe, vod-
ja projekta.

»Zdi se mi pomembno, da 
kot skupnost vemo, od kod 
prihajamo. Na ta način lažje 
poznamo sebe danes, pre-
poznavamo lastne interese 
in si tako tlakujemo pot v 
prihodnost. Verjamem, da 
bodo informacije o starih Je-

senicah zanimive tudi za 
obiskovalce, turiste, ki pride-
jo k nam. Občina se je na-
mreč v zadnjih nekaj letih 
smelo usmerila tudi na po-
dročje turizma,« pa je dodal 
župan Blaž Račič.
RAGOR projekt izvaja v par-
tnerstvu z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice, financira 
pa ga Občina Jesenice. V na-
črtu je, da bi tematsko pot 
prihodnje leto zaključili še s 
četrtim delom, predstavitvijo 
območja na Stari Savi, s či-
mer bi bila povezana glavna 
tri naselja, ki so se leta 1929 
združila v mesto Jesenice.

Od oktobra je urejen še tretji del tematske poti Spomini starih Jesenic, tokrat odsek od restavracije Ejga, nekdanje Tancarjeve gostilne, do stavbe 
TVD Partizan, nekdanjega Sokolskega doma. Poimenovali so ga Življenje okrog jeseniškega kolodvora.

Življenje okrog kolodvora

Marjana Ahačič

Projekt sta pred eno od predstavljenih točk, nekdanjo 
osnovno šolo, danes pa Gimnazijo Jesenice, predstavila 
Ambrož Černe z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in 
župan Jesenic Blaž Račič. / Foto: Marjana Ahačič

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je ob uradnem odprtju pripravila še voden ogled 
tretjega dela tematske poti Spomini starih Jesenic, odsek med nekdanjo Tancarjevo 
gostilno, danes restavracijo Ejga, in stavbo TVD Partizan, nekdanjim Sokolskim domom.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Pogled proti kolodvoru leta 1936. Med gimnazijo in 
kolodvorom je bil nekoč kostanjev drevored, ki so ga zaradi 
širitve ceste podrli. / Foto: Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice
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Ta del Jesenic, opisali 
so ga s podnaslovom 
tematske poti Življenje 
okrog jeseniškega 
kolodvora, je ključnega 
pomena za kraj, saj je 
razvoj Jesenic tesno 
povezan prav s 
prihodom železnice v 
mesto.

Udeleženke programa Socialna aktivacija Gorenjska, ki je 
potekal pri Ljudski univerzi Jesenice, so izdelale več kot 200 
ročno poslikanih unikatnih žalnih kamnov. Te so pred 1. 
novembrom brezplačno delile na pokopališču na Blejski 
Dobravi. Kot so povedale ustvarjalke (gre za priseljenke na 
Jesenice), so ljudi želele spodbuditi, da se namesto s priži-
gom sveč pokojnikom poklonijo s polaganjem žalnih kam-
nov na njihove grobove. Kajti kaj se zgodi s svečami, ko 
prenehajo goreti? Postanejo odpadek, ki še dodatno obre-
menjuje naše okolje, so opozorile sodelujoče v projektu, ki 
je poimenovan Ne plastiki – Prižgite svečo manj. Podobno 
akcijo so pripravile že lani pred dnevom spomina na umrle.

Žalni kamenčki namesto sveč
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Lani je minilo devetdeset let 
od nastanka prvega sloven-
skega celovečernega filma V 
kraljestvu Zlatoroga, ki ga je 
leta 1931 za produkcijsko 
hišo Turistovski klub Skala 
posnel, režiral in montiral 
gornik in glasbenik Janko 

Ravnik. Nemi film je bil po-
snet v črno-beli tehniki, sce-
narij je delo pisatelja Juša 
Kozaka, v njem pa so zaigra-
li gorniki tistega časa, med 
njimi tudi legendarni jeseni-
ški alpinist Joža Čop.
Film je bil posnet na 35-mili-
metrski filmski trak na gor-
ljivi osnovi in v nemem for-

matu slike. Na filmskem 
negativu so bile že pred 
prevzemom v Arhiv Repu-
blike Slovenije prisotne po-
škodbe tako na filmskem 
traku kot emulziji, kar je bila 
posledica rokovanja z gradi-
vom v preteklosti in staranja 
filmskega traku. Kot poklon 
90-letnici filma je arhiv lani 
poskrbel, da je bil film digi-
taliziran in digitalno resta-
vriran, tako da je zdaj prip-
ravljen za projekcije.

»Zahteven postopek digital-
ne restavracije je omogočil, 
da smo film s čim manj in-
tervencijami v sliko skušali 
približati prvotnemu videzu, 
kot ga je videlo občinstvo v 
času nastanka filma. Povr-
njeni so tudi nekateri obarva-
ni kadri, ki so se v postopkih 
klasičnega kopiranja v prete-
klosti izgubili in ostali kar čr-

no-beli. Predvsem pa bo na ta 
način film lahko našel širšo 
pot do gledalcev, ki jim je bil 
namenjen, in tako ostal pre-
poznaven del slovenske kul-
turne identitete,« so pojasni-
li v filmskem arhivu.
Slavnostna premiera digital-
no restavriranega filma je 
bila v Cankarjevem domu v 
Ljubljani 18. oktobra. Slav-
nostno premierno projekcijo 
je spremljala živa glasba, ki 
jo je za film napisal sklada-

telj Andrej Goričar, izvajal 
pa kvartet v sestavi Andrej 
Goričar na klavirju, Matej 
Haas na violini, Jakob Bobek 
na klarinetu in Milan 
Hudnik na violončelu. Že 
premiero filma leta 1931 je 
namreč spremljal 12-članski 
godalni orkester, kasnejše 
projekcije pa manjši glasbe-
ni sestav.

Joža Čop, Miha 
Potočnik ...
V filmu nastopajo legendar-
ni jeseniški alpinist Joža 
Čop, Herbert Drofenik, 
Miha Potočnik in Franica 
Sodja. Filmska zgodba 
spremlja popotovanje treh 
družabnikov različnih sta-
nov, ljubljanskega študenta, 
jeseniškega železarja in 
kmeta, ki se iz Kranjske 
Gore čez Vršič, Prisojnik, 
mimo Vodnikove koče in 
čez Kredarico odpravijo na 
vrh Triglava – v kraljestvo 

Zlatoroga, kjer prvo noč pre-
živijo v šotoru, naslednji dan 
se na poti srečajo s kosci, 
gozdarji in planšarji, noč 
pred končnim vzponom pa 
prebijejo v planšarski koči 
pri lepi pastirici Lizi.
Vsako srečanje posname ka-
mera, ki predstavi delo, ki ga 
ljudje v gorah opravljajo. 
Svojo hribolazniško dogodi-
vščino, ki razkriva številne 
lepote slovenskih gora, skle-
nejo v dolini na bohinjski 
strani, od tam pa odidejo na 
Bled, kjer se razidejo.

Urška Peternel

Filmska zgodba spremlja popotovanje treh družabnikov 
različnih stanov: ljubljanskega študenta, jeseniškega 
železarja in kmeta, ki se iz Kranjske Gore čez Vršič, 
Prisojnik, mimo Vodnikove koče in čez Kredarico odpravijo 
na vrh Triglava – v kraljestvo Zlatoroga. / Foto: zajem zaslona

Arhitektura je tesno poveza-
na z našim vsakdanjim živ-
ljenjem in v veliki meri od-
seva našo kulturo in 
delovanje. Poleg tega pa vsa-
ka arhitekturna mojstrovina 
nosi svoje zgodbe preteklo-
sti, ki nam lahko odprejo oči 
in nam pojasnijo življenja 
naših prednikov. Nedavno 
so v Zgornji Radovni, na-
tančneje na Pocarjevi doma-
čiji, predstavili projekt Hiše 
naših dedov, v katerega je 
vključenih 13 starih hiš 
Zgornje Gorenjske.

Projekt je predstavil arhitekt 
Maj Juvanec iz zavoda Na-
Novo: »Gre za hiše zgornje 
Gorenjske, ki so odprte za 
obiskovalce in so preživele 
test časa. Predstavitve teh 
hiš delujejo kot nekakšen 
povzetek življenj naših pred-
nikov in lahko služijo tudi 
kot ogledalo današnji druž-

bi, se pravi, da vidimo, kako 
živimo danes v primerjavi s 
preteklostjo.«
Del projekta predstavlja 
tudi jeseniška Kasarna, ki je 
danes sestavni element mu-
zejskega sklopa Stara Sava. 
Zanimiva je predvsem zato, 
ker gre za večstanovanjski 
objekt, ki je bil del obsežne-
ga kompleksa fužin. Kasar-
na je bila v koncu 18. stole-
tja zgrajena za potrebe 
delavcev in jo sestavljajo 

skromna delavska stanova-
nja iz obdobja zgodnje in-
dustrializacije. Velja za eno 
od najstarejših ohranjenih 
večstanovanjskih stavb z de-
lavskimi stanovanji pri nas 
in s stalno etnološko razsta-
vo Bivalna kultura in način 
življenja železarskih družin 
razkriva življenja železar-
skih družin, ki so v njej ži-
vele do sredine sedemdese-
tih let dvajsetega stoletja. 
Objekt je od leta 1985 dalje 

tudi zaščiten kot kulturni 
spomenik.
Predstavitve se je udeležil 
tudi Aljaž Pogačnik, direk-
tor Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, ki je pojasnil: »V 
muzeju se že več kot se-
demdeset let trudimo ohra-
njati premično in nesnovno 
kulturno dediščino in tovr-
stni projekti omogočajo, da 
se vrednote in kulture pre-
teklosti lahko razširjajo tudi 
danes.«

Nika Toporiš

V fotogaleriji v avli jeseni-
škega gledališča je na ogled 
razstava Fotografskega 
društva Jesenice z naslovom 
Dobro jutro, Slovenija. Na 
ogled so izbrane fotografije, 
ki so vključene v koledar 
društva za leto 2023 in kate-
rih avtorji so člani Fotograf-
skega društva Jesenice. Kot 
je dejal predsednik društva 
Stane Vidmar, so koledar iz-
dali za vse, ki si želijo lepih 
pokrajinskih fotografij iz 
vseh delov Slovenije. Pokra-

jinske motive dopolnjujejo 
fotografije živali. Avtorji fo-
tografij so Bor Rojnik, Ro-
bert Brezigar, Bogdan Bri-
celj, Matjaž Vidmar, Danila 
Bricelj, Ivan Šenveter, Stane 
Vidmar, Klemen Klemenc, 
Sonja Zupanc in Barbara 
Toman.
Koledar je nastal v sodelova-
nju s tiskarno Medium, 
prvič so ga izdali leta 2014 
in je bil med bolj priljublje-
nimi koledarji, je povedal 
Stane Vidmar.
Razstava bo na ogled do 9. 
novembra.

Urška Peternel

Fotografsko društvo Jesenice je odprlo razstavo z 
naslovom Dobro jutro, Slovenija.

Dobro jutro, 
Slovenija Kasarna, del muzejskega sklopa Stara Sava na Jesenicah, je del projekta Hiše naših dedov, ki so ga 

konec septembra predstavili v Zgornji Radovni.

Hiše naših dedov

Prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga, v katerem igra tudi legendarni jeseniški alpinist Joža Čop, so digitalizirali in digitalno restavrirali. 
Tako bo zdaj lahko našel širšo pot do gledalcev.

Film V kraljestvu Zlatoroga

Del projekta je tudi Kasarna, ki velja za eno najstarejših ohranjenih večstanovanjskih stavb 
z delavskimi stanovanji pri nas. / Foto: Nik Bertoncelj

Premiera filma, ki so ga snemali kar tri leta in 
pol, je bila 29. avgusta 1931 v dvorani Grand 
hotela Union v Ljubljani. Spremljal jo je 
dvanajstčlanski godalni orkester, kasnejše 
projekcije pa manjši glasbeni sestav. Iz prihodka 
so člani kluba Skala zgradili planinski dom na 
Rjavi skali na Voglu. Dom je med vojno pogorel, 
na njegovem mestu pa danes stoji Ski hotel.

Svojo hribolazniško dogodivščino, ki razkriva številne 
lepote slovenskih gora, sklenejo v dolini na bohinjski 
strani. / Foto: zajem zaslona

Objekt je od leta 1985 
dalje zaščiten kot 
kulturni spomenik.

Z odprtja razstave fotografij, izbranih za koledar 
/ Foto: Nik Bertoncelj
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Tudi v lanski sezoni so ho-
kejisti HDD SIJ Acroni Jese-
nice nastopili v Celinskem 
pokalu. Turnir je bil zanje 
neuspešen. Že po prvi tekmi 
se jim je nadaljevanje izmi-
kalo, saj so s 4 : 3 izgubili z 
Asiagom. Rešilno bilko so 
iskali v drugi tekmi. Niso je 
našli. Še več. Doživeli so 
najvišji poraz v sezoni. Go-
stitelji turnirja francoski 
Amiens jih je odpravil kar z 
9 : 1. Tretje tekme z Brašo-
vom sploh niso igrali, saj so 
jo Romuni predali zaradi te-
žav s koronavirusom.
Letošnji Celinski pokal so 
Jeseničani igrali v Asiagu. 
Prvi dve tekmi so gladko do-
bili. Turški Buz Adamlar so 
premagali s 5 : 1 (Pance, 
Galuškin, Polcs, Ulamec, 

Planko), novosadsko Vojvo-
dino, ki se je na turnir prebi-
la kot zmagovalec skupine v 
prvem kolu, pa s 7 : 1 (Polcs, 
Glavič, Planko, Ščap, Uruka-
lo, Galuškin). Tekma s sta-
rim znancem Asiagom je 
odločala, katera ekipa bo 
zmagovalec turnirja. Jeseni-
čani so tekmo izgubili s 5 : 2 
(Glavič, Svetina), a so se 
kljub temu uvrstili v nada-
ljevanje Celinskega pokala. 
V športu je včasih pač treba 
imeti malce sreče in tokrat 
se je ta nasmehnila Jeseni-
čanom.
S tekmovanja je izstopil ka-
zahstanski prvak Karagan-
da. Moral bi nastopiti na 
turnirju v Cardiffu, a ne bi 
dobil vizuma za Veliko Bri-
tanijo, saj ima v svojih 
vrstah preveč ruskih hokeji-
stov. S tem se je odprla mož-

nost drugemu najboljšemu 
s turnirja v Asiagu in Anger-
su. To so bile Jesenice, ki so 
imele šest točk kot romun-
ski Miercurea Ciuc, a za dva 
boljšo razliko v golih.
Na turnirju v Cardiffu, ki bo 
potekal od 18. do 20. no-
vembra, bosta poleg gostite-
ljev in Jesenic igrala še fran-
coski Angers in latvijski 
Zemgale.

Dobre novice iz Alpske 
lige
Dobre novice prihajajo tudi 
iz Alpske hokejske lige, kjer 
v zadnjih devetih tekmah Je-
seničani niso izgubili niti 
točke (torkovega srečanja v 
gosteh z Val Gardeno nismo 
mogli več pokriti).
Pobliže si poglejmo zadnje 
štiri tekme. Doma so dosegli 
dve prepričljivi zmagi. 

Lustenau so premagali s 7 : 
1 (Polcs – 3, Svetina – 2, Rep, 
Jezovšek), Fasso pa s 4 : 1 
(Jezovšek – 2, Kumanović, 
Polcs). V gosteh so s 4 : 1 
premagali Ritten (Ščap, 
Pretnar, Galuškin, Svetina). 

V soboto so spet igrali doma, 
in sicer z Vipitenom. Zma-
gali so s 5 : 1 (Kumanović, 
Rep, Jezovšek, Galuškin, 
Pance).
Tekmovanje v Alpski hokej-
ski ligi nadaljujejo v soboto, 
ko doma gostijo Kitzbühel.

Po porazu v gosteh v drugem kolu v Alpski hokejski ligi proti novincu Unterlandu jeseniški hokejisti 
pred seboj premagujejo vse ovire. V soboto so na dvanajsti tekmi dosegli že enajsto zmago.

Matjaž Klemenc

Hokejisti po začrtani poti

Vabijo mlade tenisače

Kako ste bili v preteklosti 
povezani s Teniškim klu-
bom Jesenice?
Vrsto let sem teniški rekre-
ativec in sem deloval tudi v 
odboru kluba. Bivši predse-
dnik Slavko Stošič je imel 
zdravstvene težave in je 
odstopil. V začetku sem bil 
kar skeptičen, saj imam v 
popoldanskem času druge 
obveznosti. A Slavko Stošič 
mi je pomagal pri zadevah 
s papirji. Največ pomoči 
sem bil deležen od Luka 
Kamška, trenerja tenisa, ki 
je doma tik ob teniškem 
igrišču.

Koliko članov ima klub?
Ko sem postal predsednik, 
je bilo okrog trideset članov. 
Do danes se je število podvo-
jilo. Veseli me, da so se nam 
pridružili mladi člani. Vlo-
žek za tiste, ki bi se začeli 
rekreativno ukvarjati s teni-
som, ni velik. Malce drugač-
na zgodba je za tiste, ki bi ga 
začeli resneje trenirati.

Kako se še trudite, da bi pri-
dobili nove člane?
Trudimo se, da smo na čim 
več družbenih omrežjih. V 
veliko pomoč so nam pozi-
tivne informacije tistim, ki 
še niso člani in še ne igrajo 
tenisa. Veseli smo tudi vsa-
ke pozitivne informacije v 
medijih.

Verjetno si želite, da bi ime-
li člane, ki bi tekmovali na 
različnih nivojih Teniške 
zveze Slovenije?

Zagotovo. To je prepoznav-
nost za našo občino, za te-
nis na Jesenicah, ki bi pos-
tal že bolj priljubljen. Mla-
di teniški igralci bi hodili 
na tekmovanja in se orga-
nizirano ukvarjali s špor-
tom.

Kako se klub financira?
Nekaj sredstev, teh je bolj 
malo, dobimo od občine. 
Največ sredstev dobimo iz 
letne članarine.

Igrišča je treba vseskozi 
vzdrževati?
Tisto največje se opravi pred 
novo sezono. Sezona se zač-
ne, ko pomlad prevlada nad 
zimo. Glavni strošek pred 
sezono je nabava tenisita. 
Za začetno pripravo organi-
ziramo dve, tri delovne akci-
je. Po koncu vsake akcije 
naredimo piknik in smo vsi 
zadovoljni. Osnovno vzdrže-
vanje se opravi po vsakem 
igralnem terminu. Novince 
poučimo, kako se igrišče 
»pospravi« in s tem nima-
mo nobenih težav.

Z letošnjo sezono, čeprav je 
še ni konec, ste verjetno za-
dovoljni?
Vreme nam je res služilo in 
za sezono lahko rečem, da je 
bila ena najboljših v zadnjih 
letih. Imamo štiri igrišča, ki 
so bila dobro zasedena. V 
najhujši vročini so bila igri-
šča zasedena od 8. do 12. 
ure in popoldne od 17. pa 
vse do 21. ure. Zdaj lovimo 
še zadnje termine. V tem 
času so igrišča zasedena 
nekje od 10. do 16. ure.

Ste se v klubu kdaj pogovarja-
li, da bi postavili reflektorje, v 
zimskem času pa balon?
Balon se splača le v prime-
ru, če imaš igralce, ki tek-
mujejo. V nasprotnem pri-
meru, posebno v teh časih, 
so stroški ogrevanja zelo ve-
liki. Reflektorje si želimo, bi 
si pa z njimi podaljšal spo-
mladanske in jesenske po-
poldneve.

Ste zadovoljni s pogoji?
Na splošno smo. Popoldne 
zaradi Mežakle izgubimo 
sonce. Še en problem je ve-
ter, ki je včasih lahko nadle-
žen od 11. ure naprej.

Kakšne cilje ste si postavili, 
ko ste postali predsednik?
Moja prva želja je bila pove-
čati članstvo in da v klub pri-
dobimo čim več mladih. Re-
zultati govorijo, da sem ozi-
roma smo na pravi poti.

Zakaj priporočate tenis?
Pri tenisu dela celotno telo. 
Poškodb je manj kot na 
primer pri kontaktnih 
športih. Pri kolektivnih 
športih, na primer nogo-
metu, košarki, rokome-
tu  ..., potrebuješ za igro 
kar nekaj igralcev. Če želiš 
igrati tenis, pa potrebuješ 
le še enega igralca.

Elmir Selimović, 33-letni Jeseničan, je predsednik Teniškega kluba Jesenice. Vrsto let je bil teniški 
rekreativec in član odbora kluba, pred tremi leti pa je prevzel funkcijo predsednika.

Matjaž Klemenc

Elmir Selimović / Foto: Matjaž Klemenc

RAZPIS ZA PROSTA 
DELOVNA MESTA

SPREMLJEVALEC NA  
SPECIALNEM VOZILU (M/Ž)

Opis delovnega mesta: 
•  premik smetnjakov od odjemnega mesta do 

smetarskega vozila,
• praznjenje posod za odpadke,
• pomoč vozniku pri manevriranju vozila,
• črpanje grezničnih gošč,
• opravljanje drugih del po navodilih vodje ...

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim 
delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadi pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 30. 11. 2022

VZDRŽEVALEC VODOVODNEGA  
IN HIDRANTNEGA OMREŽJA I (M/Ž)

Opis delovnega mesta: 
• polaganje vodovodov,
•  vzdrževanje in čiščenje vodovodov in 

vodohranov,
• odkrivanje in popravilo napak na cevovodih,
• pregledovanje hidrantov,
• merjenje tlakov,
• opravljanje drugih del po navodilih vodje ...

Zahtevana izobrazba: poklicna šola, smer 
vodovodni inštalater

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije, 
opravljen preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim 
delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 30. 11. 2022

RAZPIS ZA PROSTA  
DELOVNA MESTA
DVA SPREMLJEVALCA  
NA SPECIALNEM VOZILU – M/Ž

Opis delovnega mesta: 
•  premik smetnjakov od odjemnega mesta  

do smetarskega vozila
• praznjenje posod za odpadke
• pomoč vozniku pri manevriranju vozila
• črpanje grezničnih gošč
• opravljanje drugih del po navodilih vodje

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: z enim kandidatom bomo sklenili 
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom, z drugim kandidatom bomo sklenili delovno 
razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za 
nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022

DELOVODJA VZDRŽEVANJA  
JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Opis delovnega mesta: 
- razporejanje delavcev na dela
- organiziranje dela na javnih površinah
- pregledi cest
- vodenje evidenc in dokumentacije v zvezi z delom
- opravljanje drugih del po potrebi

Zahtevana izobrazba: srednješolska 

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije,  
preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
s polnim delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022 
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Judo
Mednarodni judo turnir v Komendi
V Komendi je potekal 7. Mednarodni pokal v judu. Tekmo-
valci Judo sekcije Jesenice so tekmovali v kategoriji mlajši 
kadeti. Jan Krištof Huber se je v kategoriji U14 do 66 kg 
povzpel na tretje mesto.

Športno plezanje
Za konec v Kranju
Športni plezalci so končali sezono z državnim prvenstvom v 
težavnosti. Tekma je potekala v Kranju. Iz Športnoplezalne-
ga odseka Jesenice se je v deseterico uvrstil Maj Travnik. 
Med cicibani je zasedel osmo mesto.

Karate
Karate turnir v Škofji Loki
Tekmovalci Karate klub MI-KI so uspešno nastopili v Škofji 
Loki na pokalnem turnirju v tradicionalnem karateju. Stopnič-
ke so osvojili Anika Grad, Nik Pristavec, Hana Dizdarevič, 
Timotej Mlakar, Denis Čatak, Katrin Čehajič, Aleksander Jo-
vanovič, Ina Zorc, Enej Otovič, Nina Dobravec in Mark Grad.

Šport na kratko

Tekmovanje v Alpski 
hokejski ligi 
nadaljujejo v soboto, 
ko doma gostijo 
Kitzbühel.
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Dosedanji župan, 48-letni 
Blaž Račič (živi na Sloven-
skem Javorniku) se bo pote-
goval za drugi mandat, tok-
rat je predlagatelj Županova 
lista Za naše Jesenice.
Na listi Socialnih demokra-
tov (SD) za župana kandidi-
ra 47-letni magister znanosti 
Peter Bohinec, sicer predse-
dnik hokejskega kluba HDD 
SIJ Acroni Jesenice, doma je 
na Slovenskem Javorniku.
Eva Mlakar (stara je 37 let) je 
univerzitetna diplomirana 
ekonomistka, dela kot držav-
na notranja revizorka, kan-
didira pa s podporo Neodvi-
sne liste Za boljše Jesenice. 
Živi na Jesenicah.
Kandidatka Gibanja Svobo-
da je 40-letna diplomirana 
medicinska sestra Sabina 
Mulalić, ki živi na Blejski 
Dobravi.
Štiridesetletni strojni tehnik 
in diplomirani trener plava-
nja Andrej Vastl pa je kandi-
dat Slovenske demokratske 

stranke SDS, živi na Sloven-
skem Javorniku.

Liste za občinski svet
Za mesto v 28-članskem ob-
činskem svetu se bo potego-
valo enajst list: Levica, De-
SUS – Demokratična 
stranka upokojencev, Giba-
nje Svoboda, Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati, Soci-
alni demokrati, Neodvisna 

lista Za boljše Jesenice, Slo-
venska demokratska stran-
ka, Državljansko gibanje 
Resni.ca, Županova lista Za 
naše Jesenice in Slovenska 
ljudska stranka.
Potekale pa bodo tudi volitve 
v svete sedmih jeseniških 
krajevnih skupnosti.

Sprememba volišč
Novost letošnjih lokalnih 
volitev v jeseniški občini bo 
sprememba dveh volišč. Vo-
lišče Sava 4 bo na novi loka-
ciji v hiši Gorišek, Cesta 
bratov Stražišarjev 21 (prej v 
bivšem Čavs baru). Ukinje-
no pa bo volišče Frizerski 
studio Alma, Slovenski Ja-
vornik, Cesta Janeza Finž-
garja 5b, Jesenice, novo vo-
lišče za volivce, ki so volili 

na tem volišču, je volišče Ja-
vornik-Koroška Bela 5 v De-
lavskem domu na Cesti Bo-
risa Kidriča 37c, Jesenice.

Predčasno glasovanje
Volivci, ki bodo na dan gla-
sovanja odsotni, pa lahko 
glasujejo tudi predčasno. 
Predčasno glasovanje bo 
potekalo v torek, 15. novem-
bra, v sredo, 16. novembra, 
in v četrtek, 17. novembra, 

med 7.00 in 19.00 uro na 
volišču za predčasno glaso-
vanje v dvorani Kolpern, 
Fužinska cesta 2, Jesenice. 
S seboj je treba prinesti 
osebni dokument in vabilo 
za glasovanje.

Kako je bilo leta 2018
Pred štirimi leti se je za 
mesto župana potegovalo 
sedem kandidatov: Blaž Ra-
čič, Tomaž Tom Mencin-

ger, Miha Rebolj, Alma Re-
kić, Janko Pirc, Žarko 
Štrumbl in Gordana Ana 
Višnar Župančič. V drugi 
krog sta se uvrstila Račič in 
Mencinger, ki sta v prvem 
krogu zbrala skoraj enako 

število glasov, vsak po nekaj 
več kot 23 odstotkov. V dru-
gem krogu pa je premočno, 
s 65 odstotki zmagal Blaž 
Račič.

Dvajsetega novembra bodo potekale lokalne volitve. V jeseniški občini se bo za mesto župana oziroma županje potegovalo pet kandidatov oziroma 
kandidatk: poleg dosedanjega župana Blaža Račiča še Peter Bohinec, Eva Mlakar, Sabina Mulalić in Andrej Vastl (po abecednem vrstnem redu). Za mesta 
v občinskem svetu se bo potegovalo enajst list.

Dve kandidatki, trije kandidati

Urška Peternel

Jaz sem ena izmed vas. Jesenice so moj dom. Za svoj dom 
želim poskrbeti, ker mi je, kot verjamem, da je tudi vam, 
težko ko gledamo kako razpada. Bazen je dokaz, da občina 
trenutno ne more, ne želi, ali ne zna gospodarno ravnati 
z dobrinami, ki jih ima v upravi in za katere je odgovorna. 
Bazen, bi lahko rekli, da je luksuz. Kaj pa čista pitna voda? 
Občina vire ne vzdržuje, kot bi jih morala. Razpadajo.
Bomo ostali brez čiste pitne vode?
Koliko časa bomo ‘ogrevali zelenice’?
Koliko stvari mora iti narobe preden zahtevamo  
spremembe?
Kdo sploh lahko te spremembe uresniči?
Nekdo, ki ima podporo vlade, za reševanje lokalne proble-
matike. Mi jo imamo. Pravim mi, saj sem kot članica Giba-
nja Svoboda, obdana z izjemno sposobno ekipo, ki si želi, 
da bi bili spet lahko ponosni na kraj, ki ga imenujemo dom. 
To bomo lahko naredili le skupaj.

• ZA Kranj kot sodobno, trajnostno in digitalno 
prestolnico Gorenjske!
• ZA Kranj po meri občank in občanov!
• ZA prešeren Kranj, v katerem je vsak kotiček poln 
življenja!

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani gibanjesvoboda.si

za Kranj

Glasujte za!
kandidat za župana
Srečko Barbič
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Sabina  
Mulalić 
kandidira 
za županjo Jesenic

Prioriteta mora biti  
čista pitna voda -  
lahko zgodi,  
da je ne Jesenicah ne bo!

Povezani smo močnejši.
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Blaž Račič  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Andrej Vastl  
/ Foto: osebni arhiv

Eva Mlakar  
/ Foto: osebni arhiv

Sabina Mulalić  
/ Foto: osebni arhiv

Peter Bohinec  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in 
člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa 
tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih 
skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra. Drugi 
krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v 
nedeljo, 4. decembra.

Župani se volijo po 
večinskem sistemu, 
občinski sveti pa po 
večinskem ali 
proporcionalnem 
sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, 
kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na 
lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno 
stalno prebivališče v RS.

PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko 
predčasno glasujejo v torek, 15. novembra, v sredo, 
16. novembra, in v četrtek, 17. novembra 2022, med 
7. in 19. uro na volišču za predčasno glasovanje v 
dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice.

S seboj naj prinesejo osebni dokument in vabilo za 
glasovanje.
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OBVESTILO O SPREMEMBI VOLIŠČ  
V OBČINI JESENICE

Volivce na območju občine Jesenice obveščamo, da 
smo zaradi novih lokacij dveh volišč izvedli 
spremembe na naslednjih voliščih:

	 	volišče Sava 4 bo na novi lokaciji: hiša Gorišek, Cesta 
bratov Stražišarjev 21 (prej v bivšem Čavs baru),

	 	ukinitev volišča Frizerski studio Alma, Slovenski 
Javornik, Cesta Janeza Finžgarja 5b, Jesenice – novo 
volišče za volivce, ki so volili na tem volišču, je voliš  če 
Javornik-Koroška Bela 5 v Delavskem domu na Cesti 
Borisa Kidriča 37c, Jesenice.

Spremembe volišč veljajo za izvedbo Lokalnih volitev 
2022, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022.
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Na Jesenicah bo potekalo več pogovorov z županskimi kan-
didati: v ponedeljek, 7. novembra, ob 18. uri o mladih v Kol-
pernu; v sredo, 9. novembra, o ljubiteljski kulturi v Kolper-
nu; v četrtek, 10. novembra, ob 17. uri pa bo okrogla miza na 
Društvu upokojencev Jesenice.

Pogovori z županskimi kandidati
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SEZNAM KANDIDATOV  
ZA LOKALNE VOLITVE 2022 ŽUPANA, 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE JESENICE IN ČLANOV SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
NA OBMOČJU OBČINE JESENICE

I. Kandidati za ŽUPANA so:

1. Sabina Mulalić; roj. 10.10.1982; Blejska Dobrava 37, BLEJSKA 
DOBRAVA; DIPL. MED. SESTRA; VODJA KZO IN DNS
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

2. Eva Mlakar; roj. 24.12.1984; Cesta maršala Tita 75, JESENICE; 
UNIV. DIPL. EKONOMIST; NOTRANJA REVIZORKA - VODJA SLUŽBE
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE

3. Blaž Račič; roj. 23.01.1974; Udarna ulica 9A, SLOVENSKI JAVOR-
NIK; UNIV. DIPL. POLITOLOG; ŽUPAN OBČINE JESENICE
Predlagatelj: ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE

4. Andrej Vastl; roj. 08.05.1982; Cesta Toneta Tomšiča 100, SLO-
VENSKI JAVORNIK; DIPL. TRENER; VODJA ODDELKA PROMOCIJE IN 
OGLAŠEVANJA
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5. mag. Peter Bohinec; roj. 22.12.1974; Cesta Toneta Tomšiča 98D, 
SLOVENSKI JAVORNIK; MAG. ZNANOSTI; POMOČNIK DIREKTORJA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

II. Liste kandidatov za ČLANE OBČINSKEGA SVETA so:

Volilna enota št. 1 
obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti: Hrušica in 
Planina pod Golico.
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:

1. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Mateja Drobič; roj. 12.05.1972; Hrušica 25, HRUŠICA; DIPL. UPR. 
ORGANIZATOR; DOKUMENTALISTKA
2. Janez Marinčič; roj. 13.12.1958; Hrušica 56, HRUŠICA; UPOKOJE-
NEC
3. Ljuba Ivanović; roj. 09.06.1951; Hrušica 119, HRUŠICA; UPOKO-
JENKA
4. Božidar Kramar; roj. 28.04.1955; Hrušica 56, HRUŠICA; STROJNI 
TEHNIK; UPOKOJENEC
5. Marko Mulej; roj. 07.10.1968; Hrušica 57, HRUŠICA; GIMNAZIJSKI 
MATURANT; POLICIST

2. ime liste: LEVICA
Kandidati:
1. Adin Crnkić; roj. 28.10.1987; Hrušica 209, HRUŠICA; MAG. POLI-
TOLOGIJE; OPERATER TOPLOTNE OBDELAVE
2. Edina Vilman; roj. 20.12.1978; Planina pod Golico 65A, PLANINA 
POD GOLICO; GRADBENI TEHNIK; SAMOSTOJNA PODJETNICA
3. Damir Omeradžić; roj. 10.11.1974; Hrušica 71D, HRUŠICA; TEH-
NIK; DELAVEC V SIJ - SUZ

3. ime liste: Državljansko gibanje Resni.ca
Kandidati:
1. Miloš Žujić; roj. 11.03.1960; Hrušica 58E, HRUŠICA; SKUPINO-
VODJA V PROIZVODNJI

4. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Boris Kitek; roj. 30.12.1966; Planina pod Golico 23, PLANINA POD 
GOLICO; UNIV. DIPL. PRAVNIK; DIREKTOR
2. Maja Razingar; roj. 20.03.1961; Planina pod Golico 59, PLANINA 
POD GOLICO; EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; UPOKOJENKA
3. Rajko Skubic; roj. 01.07.1952; Hrušica 125, HRUŠICA; UNIV. DIPL. 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE; UPOKOJENEC

5. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Kandidati:
1. Mojca Čufer; roj. 30.03.1975; Hrušica 58, HRUŠICA; POMOČNICA 
VZGOJITELJA
2. Božo (Ljubislav) Petrovski; roj. 15.11.1978; Hrušica 199, HRUŠICA; 
ELEKTROTEHNIK; ELEKTRO VZDRŽEVALEC
3. Katarina Lužnik; roj. 21.07.1987; Hrušica 215, HRUŠICA; ZDRAV-
STVENI TEHNIK; MEDICINSKA SESTRA
4. Primož Razinger; roj. 22.07.1975; Hrušica 94, HRUŠICA; FASADER
5. Petra Zorman; roj. 29.08.1978; Hrušica 94, HRUŠICA; RECEPTOR-
KA

6. ime liste: ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE
Kandidati:
1. Miha Rezar; roj. 24.09.1987; Hrušica 9, HRUŠICA; DIPL. POLITO-
LOG; PROJEKTNI VODJA
2. Neja Šmid; roj. 01.05.1980; Hrušica 168, HRUŠICA; GIMNAZIJSKI 
MATURANT; MLADINSKA DELAVKA

7. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:
1. Tina Jakopič; roj. 12.11.1976; Planina pod Golico 79A, PLANINA 
POD GOLICO; KOMERCIALIST; REFERENTKA NA POŠTI

8. ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
Kandidati:
1. Vinko Otovič; roj. 19.07.1959; Hrušica 191, HRUŠICA; DIPL. VAR-
STVOSLOVEC; UPOKOJENEC
2. mag. Božena Ronner; roj. 26.05.1951; Hrušica 10, HRUŠICA; MAG. 
ZNANOSTI; UPOKOJENKA
3. Janez Uršič; roj. 22.01.1955; Hrušica 127, HRUŠICA; UNIV. DIPL. 
EKONOMIST; UPOKOJENEC
4. Marjeta Mlinarič Ronner; roj. 30.03.1966; Hrušica 10, HRUŠICA; 
GOSTINSKI TEHNIK; NATAKARICA
5. Gašper Jakopič; roj. 08.07.1998; Planina pod Golico 79A, PLANI-
NA POD GOLICO; ELEKTROTEHNIK; SAMOZAPOSLEN

9. ime liste: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE
Kandidati:
1. Sonja Tušar; roj. 21.06.1977; Hrušica 56, HRUŠICA; STROJNI TEH-
NIK; DELAVKA V PREDELAVI IND. SUROVIN
2. Marko Frelih; roj. 07.11.1969; Hrušica 56, HRUŠICA; KOMERCIAL-
NI TEHNIK; TEHNIČNO PRODAJNI SVETOVALEC
3. Branka Stojanović; roj. 16.10.1963; Hrušica 183, HRUŠICA; EKO-
NOMSKI TEHNIK; POSLOVODJA

10. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:
1. Maja Križnar; roj. 29.11.1984; Hrušica 2A, HRUŠICA; DIPL. VAR-
NOSTNI INŽENIR; KOORDINATOR ZA VARNOST IN IZOBRAŽEVANJE
2. Vojmir Dolžan; roj. 28.08.1957; Hrušica 63A, HRUŠICA; STROJE-
VODJA; UPOKOJENEC
3. Tina Siega; roj. 20.10.1983; Hrušica 208, HRUŠICA; DIPL. MARKE-
TINGA; USKLAJEVALKA OSEBNE ASISTENCE
4. Jernej Pirc; roj. 01.05.1981; Prihodi 25, PRIHODI; DIPL. ORGANIZA-
TOR - MENEDŽER; KADROVSKI REFERENT
5. Mateja Krašovec; roj. 05.04.1968; Hrušica 71G, HRUŠICA; DIPL. 
VARSTVOSLOVEC; UPOKOJENKA

V volilni enoti se voli 5 (pet) kandidatov občinskega sveta.

Glasuje se samo za eno (1) listo kandidatov.
Volivec lahko da 1 (en) preferenčni glas kandidatu, ki mu daje 
pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero 
bo glasoval.

Volilna enota št. 2
obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti: Plavž.
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:

1. ime liste: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE
Kandidati:
1. Eva Mlakar; roj. 24.12.1984; Cesta maršala Tita 75, JESENICE; 
UNIV. DIPL. EKONOMIST; NOTRANJA REVIZORKA - VODJA SLUŽBE
2. Robert Humar; roj. 11.07.1968; Zgornji Plavž 4, JESENICE; ZDRAV-
STVENI TEHNIK; GLASBENI PRODUCENT
3. Elvira Garibović; roj. 06.01.1978; Ulica Staneta Bokala 6, JESENI-
CE; UNIV. DIPL. PROF. RAZREDNEGA POUKA; UČITELJICA
4. Toni Ćosić; roj. 10.07.1992; Ulica Staneta Bokala 15, JESENICE; 
EKONOMSKI TEHNIK; NATAKAR
5. Veronika Vidmar; roj. 24.08.1973; Ulica Staneta Bokala 19, JESENI-
CE; EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; NATAKARICA
6. Nina Bauman; roj. 09.05.1988; Zgornji Plavž 13A, JESENICE; DIPL. 
POLITOLOG; GLASBENICA
7. Blaž Plemelj; roj. 19.08.1982; Cesta revolucije 14, JESENICE; LO-
GISTIČNI TEHNIK; KOMUNALNI DELAVEC

2. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:
1. Antonija Gasar; roj. 07.08.1960; Žerjavec 2A, JESENICE; POSLOVNI 
SEKRETAR; UPOKOJENKA
2. Janez Zupan; roj. 02.01.1966; Cesta maršala Tita 45, JESENICE; 
STROJNI MEHANIK; OPERATER VODJA LINIJE
3. Marija Bergant; roj. 01.11.1954; Cesta maršala Tita 102, JESENICE; 
TRANSPORTNI KOMERCIALIST; UPOKOJENKA
4. Borut Razingar; roj. 10.07.1948; Murova 22, JESENICE; METALUR-
ŠKI TEHNIK; UPOKOJENEC
5. Polonca Jan; roj. 10.01.1954; Ulica Staneta Bokala 17, JESENICE; 
FRIZER; UPOKOJENKA

3. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:
1. mr.sc.med. Željko Jakelić; roj. 03.02.1955; Cesta maršala Tita 74, 
JESENICE; DR. DENT. MEDICINE; UPOKOJENEC

4. ime liste: PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
Kandidati:
1. Haris Hatić; roj. 21.12.1971; Cesta revolucije 4, JESENICE; ELEKTRI-
KAR ENERGETIK; SKRBNIK AKUMULATORSKIH VOZIL

5. ime liste: ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE
Kandidati:
1. Žarko Zrnić; roj. 24.06.1987; Cesta revolucije 5, JESENICE; EKO-
NOMSKI TEHNIK; SPREMLJEVALEC - NUDENJE POMOČI UČENCEM
2. Damjana Kaučič; roj. 25.07.1957; Cesta maršala Tita 73, JESENICE; 
EKONOMSKI TEHNIK; UPOKOJENKA, LITERARNA USTVARJALKA
3. Željko Urgl; roj. 23.05.1965; Cesta Cirila Tavčarja 1A, JESENICE; 
DIPL. VARSTVOSLOVEC; UPOKOJENEC

6. ime liste: LEVICA
Kandidati:
1. Vlado Mlinarec; roj. 07.11.1961; Cesta revolucije 5, JESENICE; 
STROJNI MEHANIK; UPOKOJENEC

2. Renata Seljak; roj. 05.05.1967; Cesta revolucije 5, JESENICE; 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK; VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK
3. Sladžan Pejić; roj. 19.09.1984; Cesta maršala Tita 96, JESENICE; 
TRGOVEC; VOZNIK AVTOBUSA

7. ime liste: Državljansko gibanje Resni.ca
Kandidati:
1. Gorica Stevanović; roj. 24.11.1969; Cesta Cirila Tavčarja 5, JESENI-
CE; DIPL. VZGOJITELJ; VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

8. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Kandidati:
1. Džeki (Dževad) Halilov; roj. 09.06.1976; Ulica Staneta Bokala 5, 
JESENICE; TEHNOLOG LOGISTIKE PROMETA; STROJEVODJA
2. Ferida Klinar; roj. 17.02.1960; Cesta maršala Tita 62, JESENICE; 
UNIV. DIPL. INŽ. TEHNOLOGIJE PROMETA; UPOKOJENKA
3. Nace Kelvišar; roj. 06.10.1981; Cesta na Golico 15, JESENICE; SA-
MOSTOJNI PODJETNIK
4. Ružica Leskovar; roj. 04.09.1958; Cesta Cirila Tavčarja 10, JESENI-
CE; ADMINISTRATOR; UPOKOJENKA
5. Bernard Gale; roj. 26.11.1961; Cesta revolucije 2B, JESENICE; VIŠJI 
UPRAVNI DELAVEC; DIREKTOR
6. Nina Perš; roj. 15.10.1982; Cesta maršala Tita 71, JESENICE; 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; MEDICINSKA SESTRA
7. Bogdan Čufer; roj. 11.11.1957; Cesta maršala Tita 87, JESENICE; 
UPOKOJENEC
8. Adrijana Jerković; roj. 03.09.1984; Ulica Staneta Bokala 5, JESENI-
CE; OSEBNA BANČNICA

9. ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
Kandidati:
1. Stanko Sedlar; roj. 15.06.1950; Cesta maršala Tita 84, JESENICE; 
METALURŠKI IN STROJNI TEHNIK; UPOKOJENEC
2. Vesna Lah; roj. 29.01.1951; Cesta Cirila Tavčarja 1A, JESENICE; 
GIMNAZIJSKI MATURANT; UPOKOJENKA
3. Stanislav Pem; roj. 23.07.1947; Cesta maršala Tita 41, JESENICE; 
EKONOMIST; UPOKOJENEC
4. Irena Košir; roj. 27.02.1952; Cesta maršala Tita 63, JESENICE; ME-
DICINSKA SESTRA; UPOKOJENKA
5. Šerif Alibašić; roj. 18.03.1944; Cesta Cirila Tavčarja 5, JESENICE; 
KLJUČAVNIČAR; UPOKOJENEC
6. Marija Heberle Perat; roj. 19.03.1944; Cesta revolucije 6, JESENI-
CE; PROF. DEFEKTOLOGIJE; UPOKOJENKA
7. Drago Alojzij Čelesnik; roj. 15.06.1937; Cesta Cirila Tavčarja 13, 
JESENICE; METALURŠKI TEHNIK; UPOKOJENEC
8. Marjeta Morič; roj. 24.02.1943; Cesta maršala Tita 55, JESENICE; 
EKONOMIST; UPOKOJENKA

10. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Frančišek Dijak; roj. 09.06.1951; Murova 3A, JESENICE; GRADBENI 
DELOVODJA; UPOKOJENEC
2. Anamarija Dijak; roj. 02.09.1956; Murova 3A, JESENICE; PLETILJA; 
UPOKOJENKA
3. Valentin Metelko; roj. 24.01.1947; Cesta revolucije 2B, JESENICE; 
UPOKOJENEC

11. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Vladimir Petković; roj. 27.01.1956; Cesta Cirila Tavčarja 1B, JESE-
NICE; PROMETNO - TRANSPORTNI TEHNIK; UPOKOJENEC
2. Valentina Bikovska; roj. 25.06.1974; Cesta maršala Tita 47, JESENI-
CE; FRIZER; PODJETNICA
3. Žiga Pretnar; roj. 23.10.1982; Murova 28A, JESENICE; ELEKTRO-
TEHNIK; OPERATIVNI VODJA
4. Nevenka Rajhman; roj. 01.10.1955; Spodnji Plavž 20, JESENICE; 
TRGOVSKI POSLOVODJA; UPOKOJENKA
5. Vojo Jovičić; roj. 27.09.1958; Zgornji Plavž 10, JESENICE; STROJNI 
TEHNIK; UPOKOJENEC
6. Vera Pintar; roj. 05.03.1949; Cesta Cirila Tavčarja 1A, JESENICE; 
SOCIALNI DELAVEC; UPOKOJENKA
7. Vinko Lavtižar; roj. 24.04.1951; Murova 24, JESENICE; GRADBENI 
TEHNIK; UPOKOJENEC
8. Marjanca Ambrož; roj. 15.07.1950; Ulica Staneta Bokala 5, JESE-
NICE; UPOKOJENKA

V volilni enoti se voli 8 (osem) kandidatov občinskega sveta.

Glasuje se samo za eno (1) listo kandidatov.
Volivec lahko da 1 (en) preferenčni glas kandidatu, ki mu daje 
pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero 
bo glasoval.

Volilna enota št. 3
obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti: Sava in Pod-
mežakla.
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:

1. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Tina Repovž; roj. 18.11.1984; Cesta Toneta Tomšiča 50, JESENICE; 
UNIV. DIPL. PRAVNIK; PRAVNA SVETOVALKA
2. Tomaž Tom Mencinger; roj. 29.03.1956; Ukova 5, JESENICE; ELEK-
TROTEHNIK; UPOKOJENEC
3. Marija Mulej; roj. 24.02.1953; Cesta maršala Tita 18, JESENICE; 
ZDRAVNIK SPECIALIST; UPOKOJENKA
4. mag. Ivo Ščavničar; roj. 31.08.1952; Cesta maršala Tita 18, JESENI-
CE; MAG. ZNANOSTI; UPOKOJENEC



Lokalne volitve 2022

10 Jeseniške novice, petek, 4. novembra 2022

5. Mojca Stojan; roj. 15.12.1958; Ulica Viktorja Kejžarja 31, JESENICE; 
MEDICINSKA SESTRA; UPOKOJENKA
6. Željko Šmitran; roj. 20.01.1971; Cesta maršala Tita 1A, JESENICE; 
KOMUNALNI INŽENIR; VODJA PROCESA
7. Gašper Glavič; roj. 29.04.1997; Razgledna pot 17, JESENICE; ME-
DIJSKI TEHNIK; HOKEJIST

2. ime liste: LEVICA
Kandidati:
1. Iztok Pergarec; roj. 05.07.1959; Cesta Toneta Tomšiča 8A, JESENI-
CE; GIMNAZIJSKI MATURANT; SAMOSTOJNI PODJETNIK

3. ime liste: Državljansko gibanje Resni.ca
Kandidati:
1. Gordana Basta; roj. 18.11.1971; Cesta 1. maja 132B, JESENICE; VIŠ-
JI KOMERCIALIST; PROCESNA KONTROLORKA
2. Mirnes Čolić; roj. 05.05.1980; Ulica Cankarjevega bataljona 6A, 
JESENICE; VARNOSTNIK

4. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Štefanija Ferbežar; roj. 26.12.1945; Aljaževa ulica 4, JESENICE; 
VIŠJI UPRAVNI DELAVEC; UPOKOJENKA

5. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Kandidati:
1. Brane (Branislav) Zajović; roj. 09.03.1981; Ulica Gustla Štravsa 1, 
JESENICE; DIREKTOR
2. Tanja Tarman; roj. 03.05.1983; Cesta maršala Tita 4A, JESENICE; 
ORG. POSLOVANJA V TURIZMU; VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OT-
ROK
3. Armin Silić; roj. 29.08.1985; Ulica bratov Rupar 8, JESENICE; INŽ. 
MEHATRONIKE; KOORDINATOR ZA AVTOMATIZACIJO
4. Bojana Zajović; roj. 27.07.1984; Ulica Gustla Štravsa 1, JESENICE; 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE; ZDRAVSTVENI TEHNIK
5. Roman Kalan; roj. 23.02.1961; Cesta 1. maja 71, JESENICE; DIPL. 
INŽ. STROJNIŠTVA; VODJA VZDRŽEVANJA

6. ime liste: ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE
Kandidati:
1. Aljoša Ulčar; roj. 11.12.1976; Cesta 1. maja 88, JESENICE; VRTNAR; 
UREJANJE PARKOV IN VRTOV

7. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:
1. mag. Barbara Habe Sintič; roj. 11.11.1971; Cesta bratov Stražišar-
jev 33, JESENICE; MAG. ZNANOSTI; KADROVSKA PODROČJA

8. ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
Kandidati:
1. Anton Stražišar; roj. 12.06.1937; Razgledna pot 10B, JESENICE; 
UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA; UPOKOJENEC
2. Jelka Rozman; roj. 02.04.1952; Cesta Toneta Tomšiča 44, JESENI-
CE; INŽ. KEMIJSKE TEHNOLOGIJE; UPOKOJENKA
3. Branko Alt; roj. 09.10.1949; Cesta maršala Tita 20, JESENICE; TEH-
NIK; UPOKOJENEC
4. Dragica Škvarč; roj. 06.05.1963; Ulica Gustla Štravsa 1, JESENICE; 
UPOKOJENKA
5. Boris Glavič; roj. 26.10.1947; Cesta 1. maja 133, JESENICE; POLI-
CIST; UPOKOJENEC
6. Cecilija Noč; roj. 21.11.1937; Cesta 1. maja 9, JESENICE; PREDILKA 
- TKALKA; UPOKOJENKA
7. Zdravko Držanič; roj. 26.01.1959; Ulica Franca Benedičiča 10, JE-
SENICE; KLJUČAVNIČAR; UPOKOJENEC

9. ime liste: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE
Kandidati:
1. Uroš Lakić; roj. 22.09.1976; Ulica Gustla Štravsa 3, JESENICE; 
STROJNI TEHNIK; VZDRŽEVALEC
2. Irma Jagurdžija Ličina; roj. 22.04.1990; Ulica Gustla Štravsa 1, JE-
SENICE; DIPL. POLITOLOG; PODROČNA VODJA
3. Vid Klemenc; roj. 10.02.1981; Gregorčičeva ulica 11, JESENICE; 
UNIV. DIPL. DRAMSKI IGRALEC; SAMOZAPOSLEN V KULTURI
4. Jasna Sarhatlić; roj. 27.09.1984; Delavska ulica 1, JESENICE; DIPL. 
UPRAVNIH VED; VODJA PROJEKTOV
5. Peter Ramuš; roj. 03.04.1976; Gregorčičeva ulica 3, JESENICE; 
DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE; VETERINAR

10. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:
1. Aljoša Markež; roj. 16.08.2002; Cesta maršala Tita 16, JESENICE; 
GIMNAZIJSKI MATURANT; ŠTUDENT
2. Zofija Vida Jan; roj. 25.09.1951; Cesta Toneta Tomšiča 29, JESENI-
CE; GIMNAZIJSKI MATURANT; UPOKOJENKA
3. Marko Plečnik; roj. 31.03.1957; Razgledna pot 27, JESENICE; ME-
TALURŠKI TEHNIK; UPOKOJENEC
4. Zvonka Golob; roj. 08.05.1954; Cesta Toneta Tomšiča 70D, JESE-
NICE; UPOKOJENKA
5. Aleš Nagode; roj. 26.03.1938; Pod gozdom 9, JESENICE; ELEKTRO-
TEHNIK; UPOKOJENEC

V volilni enoti se voli 7 (sedem) kandidatov občinskega sveta.

Glasuje se samo za eno (1) listo kandidatov.
Volivec lahko da 1 (en) preferenčni glas kandidatu, ki mu daje 
pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero 
bo glasoval.

Volilna enota št. 4
obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti: Slovenski Ja-
vornik – Koroška Bela in Blejska Dobrava.
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:

1. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:
1. mag. Peter Bohinec; roj. 22.12.1974; Cesta Toneta Tomšiča 98D, 
SLOVENSKI JAVORNIK; MAG. ZNANOSTI; POMOČNIK DIREKTORJA
2. dr. Urška Ravnik Verbič; roj. 10.05.1980; Potoki 6, POTOKI; DR. 
ZNANOSTI; VETERINAR SPECIALIST
3. Igor Arh; roj. 20.09.1957; Blejska Dobrava 58, BLEJSKA DOBRAVA; 
EKONOMSKI TEHNIK; UPOKOJENEC
4. Maja Otovič; roj. 11.11.1955; Pionirska ulica 8, SLOVENSKI JAVOR-
NIK; PROF. SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA; UPOKOJENKA
5. Peter Muhar; roj. 21.04.1970; Cesta Alojza Travna 1C, SLOVENSKI 
JAVORNIK; RAČUNALNIŠKI TEHNIK; DIREKTOR PODJETJA
6. Ljuba Tavčar; roj. 04.11.1957; Cesta Ivana Cankarja 3A, KOROŠKA 
BELA; UPOKOJENKA
7. Branko Jeršin; roj. 22.05.1954; Cesta Janeza Finžgarja 10, SLO-
VENSKI JAVORNIK; STROJNI TEHNIK; UPOKOJENEC

2. ime liste: LEVICA
Kandidati:
1. Dejan Justin; roj. 02.12.1967; Blejska Dobrava 16F, BLEJSKA 
DOBRAVA; STROJNI TEHNIK; KOMERCIALIST - PRODAJALEC
2. Snežana Grilc; roj. 23.06.1970; Blejska Dobrava 59B, BLEJSKA 
DOBRAVA; SAMOSTOJNA PODJETNICA
3. Rok Jakopič; roj. 01.05.1971; Blejska Dobrava 85D, BLEJSKA 
DOBRAVA; SKLADIŠČNIK

3. ime liste: Državljansko gibanje Resni.ca
Kandidati:
1. Zorica Dabižljević; roj. 15.11.1975; Lipce 54, LIPCE; MAG. ZNA-
NOSTI; URADNICA
2. Kristijan Noč; roj. 27.07.1976; Cesta talcev 7, KOROŠKA BELA; 
OPERATER NA PROIZVODNJI LINIJI
3. Snežana Nuždić; roj. 06.04.1981; Cesta Viktorja Svetina 15, KO-
ROŠKA BELA; DIPL. MED. SESTRA; DIPLOMIRANA MEDICINSKA SES-
TRA
4. Mile Todorović; roj. 06.08.1979; Kurirska pot 2C, SLOVENSKI JA-
VORNIK; POŠTNI DELAVEC
5. Kristina Medja; roj. 20.10.1987; Potoška pot 9A, KOROŠKA BELA; 
TEKSTILNI INŽENIR; UČITELJICA JOGE
6. Igor Milosov; roj. 10.02.1981; Cesta Slavka Likoviča 5, SLOVENSKI 
JAVORNIK; DIPL. EKONOMIST; VODJA DRUŽINSKEGA PODJETJA

4. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Mateja Ban; roj. 16.07.1967; Gradnikova ulica 4, SLOVENSKI JA-
VORNIK; DIPL. VZGOJITELJ; VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
2. Andrej Černe; roj. 10.09.1953; Blejska Dobrava 32, BLEJSKA 
DOBRAVA; UNIV. DIPL. INŽ. GEODEZIJE; UPOKOJENEC
3. Blaž Lavtižar; roj. 01.08.1970; Cesta Viktorja Svetina 12, KOROŠKA 
BELA; DOKTOR MEDICINE; ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE

5. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Kandidati:
1. Sabina Mulalić; roj. 10.10.1982; Blejska Dobrava 37, BLEJSKA 
DOBRAVA; DIPL. MED. SESTRA; VODJA KZO IN DNS
2. Tadej Križaj; roj. 03.07.1978; Blejska Dobrava 38B, BLEJSKA 
DOBRAVA; EKONOMSKI TEHNIK; PLANER PROIZVODNJE
3. Irena Kolbl; roj. 17.06.1964; Blejska Dobrava 84, BLEJSKA DOBRA-
VA; DIPL. MED. SESTRA; DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
4. Darko Oblak; roj. 31.08.1957; Cesta Toneta Tomšiča 81, SLOVEN-
SKI JAVORNIK; UPOKOJENEC
5. Vesna Ivelja; roj. 12.06.1968; Blejska Dobrava 50C, BLEJSKA 
DOBRAVA; TRANSPORTNI KOMERCIALIST; DIREKTORICA
6. Marko Mlakar; roj. 03.10.1979; Savska cesta 2A, SLOVENSKI JA-
VORNIK; KOMERCIALNI TEHNIK; INŠPEKTOR NA IGRALNIH AVTO-
MATIH
7. Nastja Kobal; roj. 23.03.1981; Savska cesta 2A, SLOVENSKI JAVOR-
NIK; PRODAJA NEPREMIČNIN

6. ime liste: ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE
Kandidati:
1. Blaž Račič; roj. 23.01.1974; Udarna ulica 9A, SLOVENSKI JAVOR-
NIK; UNIV. DIPL. POLITOLOG; ŽUPAN OBČINE JESENICE
2. Mirjam Noč; roj. 22.03.1980; Prosvetna cesta 5B, KOROŠKA BELA; 
UNIV. DIPL. PRAVNIK; VODJA PRAVNE PISARNE
3. Uroš Škrjanc; roj. 17.08.1975; Kočna 44B, KOČNA; INŽ. STROJNI-
ŠTVA; REFERENT ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
4. Nadja Tratnik; roj. 27.12.1972; Blejska Dobrava 107, BLEJSKA 
DOBRAVA; TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK; DELO V DRUŽIN-
SKEM PODJETJU
5. Matej Brus; roj. 29.04.1974; Sončna pot 5, KOROŠKA BELA; INŽ. 
LOGISTIKE; NAČRTOVALEC LINIJSKIH PREVOZOV - PROMETNIK
6. Marko Arh; roj. 31.05.1984; Cesta Alojza Travna 24, SLOVENSKI 
JAVORNIK; STROJNI TEHNIK; HIŠNIK V VRTCU
7. Marta Ivančič Račič; roj. 12.03.1969; Udarna ulica 9A, SLOVENSKI 
JAVORNIK; DIPL. EKONOMIST; VODJA POSLOVALNICE NA BANKI

7. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:
1. Marko Zupančič; roj. 10.10.1976; Javorniški Rovt 24A, JAVOR-
NIŠKI ROVT; STROJNI TEHNIK; KONTROLOR V KMETIJSTVU
2. Andrejka Šebat; roj. 18.11.1972; Blejska Dobrava 67, BLEJSKA 
DOBRAVA; TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE; DELO NA KMETIJI

8. ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
Kandidati:
1. Leopold Ravnihar; roj. 29.11.1946; Lipce 7, LIPCE; ELEKTROTEH-
NIK; UPOKOJENEC
2. Gabriella Kristan; roj. 25.11.1944; Prosvetna cesta 4, KOROŠKA 
BELA; EKONOMSKI TEHNIK; UPOKOJENKA
3. Vincencij Šetinc; roj. 06.01.1934; Cesta Alojza Travna 1, SLOVEN-
SKI JAVORNIK; SREDNJA GLASBENA ŠOLA - GLASBENIK; UPOKOJE-
NEC
4. Ana Ravnihar; roj. 13.07.1949; Lipce 7, LIPCE; TRGOVEC; UPOKO-
JENKA
5. Janko Delišimunović; roj. 15.08.1956; Savska cesta 6, SLOVENSKI 
JAVORNIK; KLJUČAVNIČAR; UPOKOJENEC

9. ime liste: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE
Kandidati:
1. dr. Ahmed Pašić; roj. 04.02.1976; Dobravska ulica 11, SLOVENSKI 
JAVORNIK; DR. ZNANOSTI; ODNOSI Z JAVNOSTMI IN TRŽENJE
2. Jana Rozman; roj. 08.09.1976; Savska cesta 22, SLOVENSKI JA-
VORNIK; KOMERCIALIST; KOMERCIALISTKA
3. Andraž Lavtižar; roj. 26.12.1985; Javorniški Rovt 30F, JAVORNIŠKI 
ROVT; DIPL. ORGANIZATOR - MENEDŽER; DIREKTOR
4. Tanja Kordež; roj. 21.03.1982; Cesta Alojza Travna 19, SLOVENSKI 
JAVORNIK; EKONOMSKI TEHNIK; KOMERCIALISTKA
5. Jure Krašovec; roj. 10.04.1980; Partizanska pot 9A, KOROŠKA 
BELA; STROJNI TEHNIK; STROJNI TEHNIK

10. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:
1. Andrej Vastl; roj. 08.05.1982; Cesta Toneta Tomšiča 100, SLOVEN-
SKI JAVORNIK; DIPL. TRENER; VODJA ODDELKA ZA PROMOCIJO IN 
OGLAŠEVANJE
2. Irma Struna; roj. 23.06.1955; Lipce 61, LIPCE; UPOKOJENKA
3. Branko Potočnik; roj. 23.08.1973; Potoki 5, POTOKI; STROJNI TEH-
NIK; OPERATER TEHNOLOŠKIH PROCESOV
4. Darja Šlibar; roj. 30.08.1960; Gorska pot 1, KOROŠKA BELA; ČEVL-
JARSKI TEHNIK; UPOKOJENKA
5. Tilen Muršec; roj. 11.03.1976; Blejska Dobrava 58C, BLEJSKA 
DOBRAVA; STROJNIK; STROJNIK ENERGETSKIH NAPRAV

V volilni enoti se voli 8 (osem) kandidatov občinskega sveta.

Glasuje se samo za eno (1) listo kandidatov.
Volivec lahko da 1 (en) preferenčni glas kandidatu, ki mu daje 
pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero 
bo glasoval.

III. Kandidati za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
so:

KRAJEVNA SKUPNOST:  HRUŠICA

Volilna enota št. 1 obsega območje celotne krajevne skupnosti.

1. Adin Crnkić; roj. 28.10.1987; Hrušica 209, HRUŠICA; MAG. POLI-
TOLOGIJE; OPERATER TOPLOTNE OBDELAVE
Predlagatelj: LEVICA
2. Uroš Posušen; roj. 11.05.1981; Hrušica 2A, HRUŠICA; MIZAR; 
ELEKTROMONTER
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Maja Križnar; roj. 29.11.1984; Hrušica 2A, HRUŠICA; DIPL. VAR-
NOSTNI INŽENIR; KOORDINATOR ZA VARNOST IN IZOBRAŽEVANJE
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Janez Marinčič; roj. 13.12.1958; Hrušica 56, HRUŠICA; UPOKOJE-
NEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
5. Božidar Kramar; roj. 28.04.1955; Hrušica 56, HRUŠICA; STROJNI 
TEHNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
6. Ljuba Ivanović; roj. 09.06.1951; Hrušica 119, HRUŠICA; KOMER-
CIALNI TEHNIK; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
7. Mojca Čufer; roj. 30.03.1975; Hrušica 58, HRUŠICA; VZGOJITELJ 
PREDŠOLSKIH OTROK; POMOČNICA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH 
OTROK
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
8. Marjanca Klinar; roj. 28.08.1967; Hrušica 82B, HRUŠICA; DIPL. 
ORG. DELA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
9. Marko Mulej; roj. 07.10.1968; Hrušica 57, HRUŠICA; GIMNAZIJSKI 
MATURANT; POLICIST
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
10. Peter Popović; roj. 22.06.1960; Hrušica 68, HRUŠICA; AVTOME-
HANIK; VOZNIK KAMIONA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11. Tina Siega; roj. 20.10.1983; Hrušica 208, HRUŠICA; DIPL. MAR-
KENTINGA; USKLAJEVALKA OSEBNE ASISTENCE
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12. Mateja Drobič; roj. 12.05.1972; Hrušica 25, HRUŠICA; DIPL. UPR. 
ORGANIZATOR; DOKUMENTALISTKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
13. Sonja Tušar; roj. 21.06.1977; Hrušica 56, HRUŠICA; STROJNI TEH-
NIK; DELAVKA V PREDELAVI IND. SUROVIN
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE

V volilni enoti se voli 7 (sedem) kandidatov sveta krajevne 
skupnosti.
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KRAJEVNA SKUPNOST:  PLANINA POD GOLICO

Volilna enota št. 1 obsega območje naselja Planina pod Golico.

1. Boris Podlogar; roj. 15.11.1953; Planina pod Golico 3G, PLANINA 
POD GOLICO; GRADBENIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. Tjaša Vilman; roj. 17.08.1987; Planina pod Golico 68, PLANINA 
POD GOLICO; EKONOMSKI TEHNIK; PRODAJNI POSREDNIK
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Tina Jakopič; roj. 12.11.1976; Planina pod Golico 79A, PLANINA 
POD GOLICO; KOMERCIALIST; REFERENTKA NA POŠTI
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Edina Vilman; roj. 20.12.1978; Planina pod Golico 65A, PLANINA 
POD GOLICO; GRADBENI TEHNIK; SAMOSTOJNA PODJETNICA
Predlagatelj: LEVICA

V volilni enoti se voli 3 (tri) kandidate sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 2 obsega območje naselja Prihodi.

1. Jernej Pirc; roj. 01.05.1981; Prihodi 25, PRIHODI; DIPL. ORGANIZA-
TOR - MENEDŽER; KADROVSKI REFERENT
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Barbara Lipovec; roj. 27.08.1986; Prihodi 6, PRIHODI; TEHNIK 
ZDRAVSTVENE NEGE; SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBU-
LANTI
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 3 obsega območje naselja Plavški Rovt.

1. Zala Rekar; roj. 22.10.1984; Plavški Rovt 13, PLAVŠKI ROVT; DIPL. 
OBRAMBOSLOVEC; CROUPIER
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Bogomir Klinar; roj. 25.05.1943; Plavški Rovt 7C, PLAVŠKI ROVT; 
ORG. DELA; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
3. Blanka Klinar; roj. 21.03.1989; Plavški Rovt 14, PLAVŠKI ROVT; 
MAG. INŽ. GOZDARSTVA; DELO NA KMETIJI
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST:  PLAVŽ

Volilna enota št. 1 obsega območje del naselja Plavž.

1. Nevenka Rajhman; roj. 01.10.1955; Spodnji Plavž 20, JESENICE; 
TRGOVSKI POSLOVODJA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. Sladžan Pejić; roj. 19.09.1984; Cesta maršala Tita 96, JESENICE; 
TRGOVEC; VOZNIK AVTOBUSA
Predlagatelj: LEVICA
3. Marjanca Ambrož; roj. 15.07.1950; Ulica Staneta Bokala 5, JESE-
NICE; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
4. Žarko Dornik; roj. 19.05.1952; Ulica Staneta Bokala 6, JESENICE; 
UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
5. Ružica Leskovar; roj. 04.09.1958; Cesta Cirila Tavčarja 10, JESENI-
CE; ADMINISTRATOR; UPOKOJENKA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
6. Antonija Gasar; roj. 07.08.1960; Žerjavec 2A, JESENICE; POSLOVNI 
SEKRETAR; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

V volilni enoti se voli 3 (tri) kandidate sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 2 obsega območje del naselja Plavž.

1. Marija Jazbinšek; roj. 03.07.1950; Cesta maršala Tita 47, JESENICE; 
FRIZER; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. mr.sc.med. Željko Jakelić; roj. 03.02.1955; Cesta maršala Tita 74, 
JESENICE; DR. DENT. MEDICINE; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Vinko Lavtižar; roj. 24.04.1951; Murova 24, JESENICE; GRADBENI 
TEHNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
4. Žiga Pretnar; roj. 23.10.1982; Murova 28A, JESENICE; ELEKTRO-
TEHNIK; OPERATIVNI VODJA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
5. Ferida Klinar; roj. 17.02.1960; Cesta maršala Tita 62, JESENICE; 
UNIV. DIPL. INŽ. TEHNOLOGIJE PROMETA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
6. Janez Zupan; roj. 02.01.1966; Cesta maršala Tita 45, JESENICE; 
STROJNI TEHNIK; OPERATER VODJA LINIJE
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

V volilni enoti se voli 3 (tri) kandidate sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 3 obsega območje del naselja Plavž.

1. dr. Adis Medić; roj. 06.08.1981; Cesta revolucije 9, JESENICE; DR. 
ZNANOSTI; VODJA SLUŽBE VZD
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. Vlado Mlinarec; roj. 07.11.1961; Cesta revolucije 5, JESENICE; 
STROJNI MEHANIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: LEVICA
3. Renata Seljak; roj. 05.05.1967; Cesta revolucije 5, JESENICE; 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK; VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK
Predlagatelj: LEVICA
4. Bernard Gale; roj. 26.11.1961; Cesta revolucije 2B, JESENICE; VIŠJI 
UPRAVNI DELAVEC; DIREKTOR
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
5. Albina Seršen; roj. 13.06.1943; Cesta Cirila Tavčarja 3B, JESENICE; 
PREDMETNI UČITELJ; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 3 (tri) kandidate sveta krajevne skupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST:  SAVA

Volilna enota št. 1 obsega območje celotne krajevne skupnosti.

1. Aljoša Markež; roj. 16.08.2002; Cesta maršala Tita 16, JESENICE; 
GIMNAZIJSKI MATURANT; ŠTUDENT
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Gorazd Kliček; roj. 21.08.1972; Ulica Viktorja Kejžarja 36, JESENI-
CE; POSLOVODJA; POSLOVODJA V TRGOVINI
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
3. Iztok Pergarec; roj. 05.07.1959; Cesta Toneta Tomšiča 8A, JESENI-
CE; GIMNAZIJSKI MATURANT; SAMOSTOJNI PODJETNIK
Predlagatelj: LEVICA
4. Marija Mulej; roj. 24.02.1953; Cesta maršala Tita 18, JESENICE; 
ZDRAVNIK SPECIALIST; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
5. mag. Barbara Habe Sintič; roj. 11.11.1971; Cesta bratov Stražišar-
jev 33, JESENICE; MAG. ZNANOSTI; KADROVSKA PODROČJA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Željko Šmitran; roj. 20.01.1971; Cesta maršala Tita 1A, JESENICE; 
KOMUNALNI INŽENIR; VODJA PROCESA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
7. Maksud Džamastagić; roj. 18.06.1961; Cesta Toneta Tomšiča 19, 
JESENICE; PROMETNI TEHNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
8. Zofija Vida Jan; roj. 25.09.1951; Cesta Toneta Tomšiča 29, JESENI-
CE; GIMNAZIJSKI MATURANT; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9. mag. Ivo Ščavničar; roj. 31.08.1952; Cesta maršala Tita 18, JESENI-
CE; MAG. ZNANOSTI; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
10. Miroslava Bolte; roj. 28.01.1951; Ulica Viktorja Kejžarja 5, JESENI-
CE; TRGOVEC; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
11. Tina Repovž; roj. 18.11.1984; Cesta Toneta Tomšiča 50, JESENI-
CE; UNIV. DIPL. PRAVNIK; PRAVNA SVETOVALKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
12. Mojca Stojan; roj. 15.12.1958; Ulica Viktorja Kejžarja 31, JESENI-
CE; MEDICINSKA SESTRA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 7 (sedem) kandidatov sveta krajevne 
skupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST:    PODMEŽAKLA

Volilna enota št. 1 obsega območje celotne krajevne skupnosti.

1. Roman Kalan; roj. 23.02.1961; Cesta 1. maja 71, JESENICE; DIPL. 
INŽ. STROJNIŠTVA; VODJA VZDRŽEVANJA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
2. Ivica Jernejc; roj. 22.06.1950; Cesta 1. maja 124, JESENICE; GOS-
TINSKI TEHNIK; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
3. Tomaž Jekler; roj. 24.11.1968; Cesta 1. maja 99, JESENICE; STROJ-
NI TEHNIK; GOSPODAR UPRAVNIK
Predlagatelj: MATEJKA LAVTAR JEKLER IN SKUPINA VOLIVCEV
4. Aleksander Jernejc; roj. 05.01.1948; Cesta 1. maja 124, JESENICE; 
AVTOELEKTRIKAR; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
5. mag. Stevo Ščavničar; roj. 06.08.1953; Cesta 1. maja 46, JESENICE; 
MAG. ZNANOSTI; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
6. Ivanka Jurca; roj. 20.08.1947; Ulica Franca Jerala 5, JESENICE; 
VIŠJA MEDICINSKA SESTRA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 7 (sedem) kandidatov sveta krajevne 
kupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST:  SLOVENSKI JAVORNIK-KOROŠKA BELA

Volilna enota št. 1 obsega območje naselja Javorniški Rovt.

1. Marko Zupančič; roj. 10.10.1976; Javorniški Rovt 24A, JAVOR-
NIŠKI ROVT; STROJNI TEHNIK; KONTROLOR V KMETIJSTVU
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V volilni enoti se voli 1 (enega) kandidata sveta krajevne 
skupnosti.

Volilna enota št. 2 obsega območje naselja Potoki.

1. dr. Urška Ravnik Verbič; roj. 10.05.1980; Potoki 6, POTOKI; DR. 
ZNANOSTI; VETERINAR SPECIALIST
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 1 (enega) kandidata sveta krajevne 
skupnosti.

Volilna enota št. 3 obsega območje naselja Koroška Bela.

1. Ljuba Tavčar; roj. 04.11.1957; Cesta Ivana Cankarja 3A, KOROŠKA 
BELA; UPOKOJENKA
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. Mirjam Noč; roj. 22.03.1980; Prosvetna cesta 5B, KOROŠKA BELA; 
UNIV. DIPL. PRAVNIK; VODJA PRAVNE PISARNE
Predlagatelj: GREGOR ČOP IN SKUPINA VOLIVCEV
3. Jernej Udir; roj. 17.06.1945; Nova ulica 2, KOROŠKA BELA; UPO-
KOJENEC
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Matej Brus; roj. 29.04.1974; Sončna pot 5, KOROŠKA BELA; INŽ. 
LOGISTIKE; NAČRTOVALEC LINIJSKIH PREVOZOV
Predlagatelj: GREGOR ČOP IN SKUPINA VOLIVCEV
5. Daniel Tavčar; roj. 05.02.1948; Cesta Ivana Cankarja 3A, KOROŠKA 
BELA; PROMETNI TEHNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 4 obsega del naselja Slovenski Javornik in del 
naselja Podkočna.

1. Branko Jeršin; roj. 22.05.1954; Cesta Janeza Finžgarja 10, SLO-
VENSKI JAVORNIK; STROJNI TEHNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI
2. Klaudio Horozović; roj. 19.11.1981; Cesta Borisa Kidriča 26, SLO-
VENSKI JAVORNIK; ŽIVILSKI TEHNIK; VOZNIK AVTOBUSA
Predlagatelj: LEVICA
3. Marko Mlakar; roj. 03.10.1979; Savska cesta 2A, SLOVENSKI JA-
VORNIK; KOMERCIALNI TEHNIK; INŠPEKTOR NA IGRALNIH AVTO-
MATIH
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST:  BLEJSKA DOBRAVA

Volilna enota št. 1 obsega del naselja Blejska Dobrava.

1. Dejan Justin; roj. 02.12.1967; Blejska Dobrava 16F, BLEJSKA 
DOBRAVA; STROJNI TEHNIK; KOMERCIALIST - PRODAJALEC
Predlagatelj: LEVICA
2. Irena Kolbl; roj. 17.06.1964; Blejska Dobrava 84, BLEJSKA DOBRA-
VA; DIPL. MED. SESTRA; DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
3. Snežana Grilc; roj. 23.06.1970; Blejska Dobrava 59B, BLEJSKA 
DOBRAVA; SAMOSTOJNA PODJETNICA
Predlagatelj: LEVICA

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 2 obsega del naselja Blejska Dobrava.

1. Tilen Muršec; roj. 11.03.1976; Blejska Dobrava 58C, BLEJSKA 
DOBRAVA; STROJNIK; STROJNIK ENERGETSKIH NAPRAV
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Anton Hribar; roj. 21.07.1958; Blejska Dobrava 127, BLEJSKA 
DOBRAVA; UNIV. DIPL. PRAVNIK; UPOKOJENEC
Predlagatelj: LEVICA
3. Vesna Ivelja; roj. 12.06.1968; Blejska Dobrava 50C, BLEJSKA 
DOBRAVA; TRANSPORTNI KOMERCIALIST; DIREKTORICA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA
4. Dušan Kisič; roj. 24.11.1966; Blejska Dobrava 142, BLEJSKA 
DOBRAVA; ELEKTRIKAR ENERGETIK; ELEKTROINŠTALACIJE
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli 2 (dva) kandidata sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota št. 3 obsega območje naselja Kočna.

1. Miran Zupan; roj. 14.08.1966; Kočna 33, KOČNA; DIPL. SANITARNI 
INŽENIR; VODJA ENOTE ZA DDD, NLZOH;
Predlagatelj: MARKO AHČIN IN SKUPINA VOLIVCEV

V volilni enoti se voli 1 (enega) kandidata sveta krajevne 
skupnosti.
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Ekipa balinarjev Društva 
upokojencev Jesenice je na 
dveh letošnjih tekmovanjih 
dosegla velik uspeh. Najprej 
je nastopila na gorenjskem 
upokojenskem tekmovanju 
četvork v Komendi in se z 
zmago uvrstila na državno 

tekmovanje društev upoko-
jencev Slovenije. Tam se je 
ekipa ponovno izkazala in v 
finalu premagala ekipo Po-
stojne ter osvojila naslov dr-
žavnega prvaka.
V ekipi so bili Jože Do-
mevščik, Ibrahim Mujezino-
vić, Slavko Stošič, Sašo Oze-
bek in Miloš Nikolić.

Janko Rabič
Nasilje, ki je v zadnjih letih 
močno poraslo in se z ulic 
preselilo tudi na druge ravni 
človekovega vsakdanjega živ-
ljenja, je nedopustno in v ve-
čini primerov prinaša več 
škode kot koristi. Tega se 
dobro zavedajo v Splošni bol-
nišnici Jesenice, kjer so med-
narodni dan nenasilja, ki ga 
praznujemo 2. oktobra, na 
dan rojstva indijskega vodite-
lja in mirovnega aktivista Ma-
hatme Gandhija, zaznamova-
li s prav posebno stojnico.
Skupaj z dijaki Srednje zdra-
vstvene šole Jesenice in 
predstavniki policije so v po-
nedeljek, 3. oktobra, opozar-
jali na pomen nenasilja in 
na spoštljivost komunikacije 
tako v zdravstvu kot tudi 
drugje.

Pacienti postanejo 
nesramni
Sandra Jerebic, predstavnica 
vodstva za kakovost in odno-
se z javnostmi, je pojasnila, 
da so se v bolnišnici v zad-
njem letu sicer srečali z manj 
prijavljenimi primeri nasilja 
kot v preteklosti, zabeležili so 
namreč »zgolj« eno brco pa-
cienta v medicinsko sestro, 
vendar je verbalno nasilje še 
vedno precej razširjeno. 
»Zdravstveno osebje je še 
vedno močno izpostavljeno 
verbalnemu nasilju, pacienti, 
ki dlje časa čakajo v čakalnici 
in na telefonskih linijah, po-
gosto postanejo agresivni in 
nesramni. V glavnini bi rek-
la, da sta razlog za nespoštlji-
vo komunikacijo in grožnje 

predvsem nestrpnost pacien-
tov in splošno nezadovoljstvo 
z zdravstvenim sistemom, na 
kar pa medicinske sestre za-
res nimajo vpliva,« je še do-
dala Sandra Jerebic.

Zakaj nasilje ostaja 
neprijavljeno
Tudi dijaki Srednje zdravstve-
ne šole Jesenice so se strinja-
li, da sta razlog nesoglasij 
nestrpnost pacientov in po-

gosto tudi njihovo zdravstve-
no stanje. Edin Mulalić je po-
udaril: »Zdi se mi, da se dijaki 
pogosteje srečujemo z nasil-
nimi in nestrpnimi bolniki, 
saj nam ti pogosto ne zaupajo 
dovolj. Menijo, da še nismo 
dovolj izobraženi, zato pri od-
vzemu krvi velikokrat prihaja 
do odrivanja, kričanja, zmer-
janja. Predvsem so to pacien-
ti pod vplivom opojnih 
substanc in pacienti, ki se za-

radi bolezni ne zavedajo svo-
jih dejanj in okoliščin.« Miro-
slav Volmajer, vodja 
policijskega okoliša, je dodal: 
»Strinjam se z Edinom, da 
največkrat prihaja do nasilja 
pri tistih, ki pregloboko pogle-
dajo v kozarec, vendar pa mo-
ram dodati, da je nasilja mno-
go več, a ostaja neprijavljeno.« 
Pojasnil je, da se zdravstveno 
osebje pogosto ne želi spopri-
jeti s posledicami, ki jih sod-
ne prijave lahko prinašajo, to-
rej sodelovanje v različnih 
sodnih postopkih, obiski so-
dišč in tako dalje, zato do pri-
jave nasilja ne prihaja. 
»Večkrat pridemo na urgenco 
in vidimo nasilje ali pa nepri-
merno vedenje, vendar se oš-
kodovana oseba nato ne odlo-
či za nadaljnje postopke,« je 
opomnil Volmajer.

Mednarodni dan nenasilja so v Splošni bolnišnici Jesenice zaznamovali s stojnico, s katero so 
mimoidoče ozaveščali o pomenu nenasilja.

Nasilje v bolnišnicah

Nika Toporiš

Ekipa balinarjev Društva upokojencev Jesenice je 
osvojila naslov državnih prvakov v balinanju.

Državni prvaki  
v balinanju

Vodja policijskega okoliša Miroslav Volmajer in dijak Edin Mulalić / Foto: Nika Toporiš

Edin Mulalić, dijak zdravstvene nege: »Šola nas 
uči spoštljive komunikacije, uči nas, kako ostati 
miren in vljuden, četudi sam nisi deležen tega, 
in nasploh bi rekel, da nas dobro pripravljajo na 
realne situacije, s katerimi se bomo kasneje vsi 
srečevali v tem poklicu.«

*EKO SKLAD na svoji spletni strani�https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin��po vnosu v rubriko hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje. 
Informativna mesečna anuiteta za model Novi Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 16.180 € z DDV, s pologom v višini 5.830 € in financirano vrednostjo 10.350 € za obdobje 120 mesecev, 
znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 99,26 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Obrestna mera za najem kredita znaša 2,86 % 
(3 mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 %). EOM = 3,66 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.668,12 € od tega znašata 
zavarovalna premija 212,02 € in strošek odobritve kredita 144,90€. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Informativni Izračun je narejen na dan 26.10.2022. 
Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit-2.  GA Adriatic d.o.o. ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega 
plina (LPG) s Petrol Klub kartico. 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7,8 l/100km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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Ekipa balinarjev, ki je osvojila naslov državnih prvakov.  
/ Foto: Janko Rabič

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Jesenice, in Fotografsko društvo Jesenice sta pripravila 44. 
regijsko fotografsko razstavo z naslovom Ujeti pogledi 
2022. Na ogled je v Banketni dvorani v Kolpernu na Stari 
Savi vse do 5. decembra.

Ujeti pogledi 2022
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V obdobju od začetka leta pa 
do konca avgusta je pisarno 
Turističnoinformacijskega 
centra (TIC) Jesenice obiska
lo 2023 obiskovalcev, od 
tega 1303 domačih in 720 tu
jih, med njimi največ Nem
cev, sledijo Avstrijci in Itali
jani, je povedala Ana Hering 
iz TIC Jesenice. Julija in av
gusta je obisk največji, med 
obiskovalci prevladujejo po
hodniki, ki pridejo z vlakom 
in svoje potovanje začenjajo 
na Jesenicah, zato iščejo prvi 
stik z domačini, si želijo 
splošnih informacij o Slove
niji, o Julijskih Alpah, o ve
dno bolj priljubljeni poti Ju
lijana Trail in o možnostih 
preživljanja časa, ko vreme 
ne dopušča aktivnosti zunaj, 
to je v muzejih, galerijah, za
nima jih gastronomska po

nudba ... Veliko se jih infor
mi ra  o  p rometn ih 
povezavah, saj v Slovenijo 
ne pridejo z lastnim prevo
znim sredstvom, je povedala 
Ana Hering.

Kolesarstvo in 
pohodništvo
Drugi segment gostov so 
tuji gosti, ki aktivno preživ
ljajo počitnice v Sloveniji in 
na Jesenice večinoma pride
jo po informacije o kolesar
stvu in pohodništvu. Ti gosti 

po navadi prenočujejo v 
kampih ali zasebnih name
stitvah, Jesenice pa jim pred
stavljajo 'logistični posta
nek', denimo za nakupe ali 
dnevne izlete.
»Opažamo tudi porast do
mačih, predvsem pa tujih 
gostov, ki odkrivajo kolesar
ske in pohodne poti v svoji 
regiji. Veliko je zanimanja 
za daljinsko kolesarsko pot 
Jesenice–Videm, za poletni 
»kolesarski vlak« Beljak–Je
senice, za kolesarske pove

zave do Bleda in Radovljice. 
Občutno manj je za zdaj 
povpraševanja po gorskem 
kolesarstvu,« ugotavlja Ana 
Hering.

V Karavanke in na 
Mežaklo
Za pohodnike so najbolj 
vab ljive Karavanke, vedno 
več pa se jih odpravi tudi na 
Mežaklo in druge manj po
znane poti v okolici.
»V letošnjem poletju opaža
mo, da se je povečalo pov
praševanje o najemu gor
skih in električnih koles. Po 
tem je največ povpraševanja 
med turisti, ki prihajajo iz 
oddaljenih in številčno 
manj zastopanih držav, kot 
so ZDA, Kanada, Kitajska, 

Španija, Portugalska  ... V 
tem primeru jih usmerimo 
na Gorskokolesarski učni 
center Pristava ali v Sloven
ski planinski muzej v Moj
strano, kjer te storitve po
nujajo,« je pojasnila 
sogovornica.

Obisk manjših 
zaključenih skupin
Kot je dodala, z zadovolj
stvom opažajo tudi obisk 
manjših zaključenih skupin, 
ki se v mesto pripeljejo z jav
nim prevozom iz smeri 
Nove Gorice ali Ljubljane. 
»Te skupine si želijo ogleda
ti kulturne znamenitosti 
mesta in poskusiti odlično 
kulinarično ponudbo, ki jo 
na svojih mizah postrežejo 

lokalni gostinski ponudniki. 
Največkrat gre za starejše 
domače goste.«

Domačini pridejo po 
dnevnik pohodnih poti
Zanimivo pa je, da se v pi
sarni TIC radi ustavijo tudi 
domačini, največkrat kupijo 
spominke, ki jih odnesejo 
svojim prijateljem v druge 
države, prihajajo pa tudi po 
različne promocijske mate
riale. V zadnjem obdobju je 
tako največ zanimanja za 
knjižici Dnevnik s poho
dnih poti po jeseniških hri
bih in Delavska malca, veli
ko pa je tudi zanimanja za 
pohodne in kolesarske ze
mljevide, je še povedala 
Ana Hering.

Dobrih dva tisoč obiskovalcev se je v prvih osmih mesecih letos ustavilo v pisarni TIC Jesenice nasproti železniške postaje, ki je osrednja točka, kjer 
turisti in domačini dobijo informacije o turistični ponudbi Jesenic in okolice.

Kdo so turisti, kaj jih zanima

Urška Peternel

V pisarni TIC se radi ustavijo tudi domačini, največkrat kupijo spominke, ki jih odnesejo 
svojim prijateljem v druge države, prihajajo pa tudi po različne promocijske materiale.  
/ Foto: Tina Dokl

Zdravo spanje
Spanje je pomemben proces 
v človekovem življenju. Je na
ravno telesno stanje, ki se 
zgodi v 24 urah vsakega člo
veka in pomembno vpliva na 
telesno in duševno zdravje. 
Tretjino svojega življenja pre
spimo, kar pomeni v povpre
čju od šest do devet ur na 
noč. Spanje ni le počitek, saj 
se med spanjem dogajajo šte
vilni procesi v našem telesu: 
obnavljanje celic ali regene
racija, utrjevanje spomina v 
možganih, kopičenje in ob
navljanje energije, obnavlja
nje imunskega sistema … Po
manjkanje ali slabša kakovost 
spanja povzročata utrujenost, 
pomanjkanje energije, slabšo 
koncentracijo, slabši imun
ski sistem, slabši spomin, 
slabšo delovno učinkovitost, 
slabšo odzivnost, presnovne 
motnje, povečano variabil
nost srčnega utripa ... Dolgo
ročne posledice pomanjkanja 

spanja tako poslabšajo tele
sno zdravje v smislu razvoja 
in poslabšanja kroničnih bo
lezni, kot so debelost, slad
korna bolezen, avtoimunske 
bolezni (luskavica, alergije 
…) in/ali vplivajo na razvoj 
duševnih motenj (tesnoba, 
depresija, izgorelost). Sabia 
in sodelavci (2021) v svoji 
študiji navajajo, da konsi
stentno spanje odraslih, sta
rejših od petdeset let, manj 
kot šest ur na noč poveča ver
jetnost za demenco za tride
set odstotkov v primerjavi z 
navadnim trajanjem spanja 
(sedem ali več ur).
Po podatkih WHO ima teža
ve s spanjem skoraj polovica 
svetovne odrasle populacije, 
kar petina trpi za kronično 
nespečnostjo. Ljudje smo si 
različni, tako so naše potrebe 
po spanju različne. Znak, da 
smo spali dovolj, je, če se zju
traj zbudimo sveži in spočiti. 

Na splošno potrebujejo do
jenčki od 14 do 15 ur, otroci 
od 10 do 13 ur spanja, mlado
stniki devet, odrasli pa ne 
glede na starost od sedem do 
devet ur. Nekoliko več spanja 
potrebujejo nosečnice. S sta
rostjo naj bi težave z nespeč
nostjo naraščale, kar ne po
meni, da je to nujni proces 
zdravega staranja. S starostjo 
potrebujemo torej prav toliko 
spanja, kot v zrelih letih, drži 
pa, da je čas uspavanja v sta
rosti podaljšan, prebujanja 
ponoči so pogostejša, zado
voljstvo z nočnim spanjem je 
manjše, več je dnevne zaspa
nosti in posledično več dre
meža čez dan. Tudi zdravila 
lahko povečujejo dnevno za
spanost (npr. kortikosteroidi, 
antidepresivi, opiati, antihi
staminiki), kar lahko vpliva 
na slabšo kvaliteto nočnega 
spanca oz. na manj stabilni 
cirkadiani ritem (razmerje 

med obdobjem budnosti in 
obdobjem spanja).
Za zdravo spanje je po
membna pravilna higiena 
spanja. Nacionalni inštitut 
za javno zdravje je objavil 
deset priporočil za zdravo 
spanje odraslih z namenom 
izboljšanja higiene spanja, 
ozaveščanja o pomenu zdra
vega spanja in s tem krepi
tve telesnega in duševnega 
zdravja: vedno hodite spat 
ob isti uri in vstajajte ob isti 
uri, dremež čez dan naj bo 
kratek (največ 45 minut), iz
ogibajte se pitju alkoholnih 
pijač in ne kadite, izogibajte 
se kofeinu šest ur pred spa
njem (kava, energijske pija
če, pravi čaj, temna čokola
da), izogibajte se mastni, 
pekoči in sladki hrani pred 
spanjem, redno se ukvarjajte 
s telesno dejavnostjo, vendar 
ne tik pred spanjem, upora
bljajte primerno ležišče, 

vzglavnik in posteljnino, 
spalnica naj bo prezračena, 
primerne temperature, uga
snite vse moteče zvoke in za
temnite prostor, spalnica je 
namenjena spanju in ni de
lovni prostor, rutina uspava
nja naj bo sproščujoča.
Če težave z nespečnostjo tra
jajo tako dolgo, da vplivajo 
na vaše duševno zdravje in 
se dnevno srečujete z utruje
nostjo, razdražljivostjo, teža
vami z zbranostjo in posle
dično manjšo učinkovitostjo 
na delovnem mestu in v 
družbi, s stalno mišično na
petostjo, prebavnimi težava
mi, telesnimi bolečinami in 
glavoboli, vsekakor svetuje
mo samooceno higiene spa
nja in upoštevanje vseh ne
farmakoloških nasvetov. Če 
se stanje ne izboljša, svetuje
mo obisk izbranega osebne
ga zdravnika, s katerim bo
ste poiskali najboljšo rešitev.

Ksenija Noč, mag. zdr. 
nege, vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra, Zdravstveni 
dom Jesenice, 
ksenija.noc@zdjesenice.si

Na Jesenicah se ustavi tudi veliko popotnikov z 
nahrbtniki, ki čakajo na prometne povezave, 
največkrat mednarodni vlak, in sprašujejo po 
osnovnih storitvah, kot so javni WC, možnost 
puščanja večjih kosov prtljage za nekaj ur, 
možnost kratkih, zanimivih sprehodov, 
gostinska ponudba, javno dostopen odprt WI-FI ...

Med obiskovalci prevladujejo pohodniki, ki pridejo z vlakom in svoje potovanje začenjajo 
na Jesenicah. / Foto: Tina Dokl
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»Ste kdaj pomislili, kako 
umazan je ročaj nakupoval
nega vozička? Da je na ogra

jah nešteto bakterij? In da je 
telefon eden najbolj umaza
nih predmetov?«
Tako so ob svetovnem dne
vu umivanja rok, ki ga za

znamujemo 15. oktobra, 
opozarjali na dogodku pred 
Splošno bolnišnico Jesenice. 
V sodelovanju z dijaki Sre
dnje šole Jesenice in študen

ti Fakultete za zdravstvo An
gele Boškin so otroke iz 
okoliških vrtcev ozaveščali, 
kako pomembna je higiena 
rok.

S higieno preprečimo 
okužbe
Kot je povedala Sandra Je
rebic iz bolnišnice, je umi
vanje rok ena glavnih ve
ščin, ki se je mora človek 
naučiti že v mladih letih. S 
skrbno higieno rok namreč 
lahko preprečimo marsika
tero okužbo. Svetovni dan 
umivanja rok zaznamujejo 
vsako leto, letos pa je bil do
godek še posebej pester, 
kajti sodelovali so dijaki 
vseh treh usmeritev Sre
dnje šole Jesenice: zdra
vstvene, vzgojiteljske in 
strojne. Postavili so »posta
je« z različnimi predstavit
vami in otrokom iz vrtca ob 
veselih zvokih harmonike 
ponazorili vsakodnevne si
tuacije, ob katerih moramo 
poiskati umivalnik z milom 
in brisačo, kot so kuhanje, 
uporaba stranišča, dotika
nje denarja, računalniške 

tipkovnice  ... Na zabaven 
način so z njimi trenirali 
učinkovito tehniko umiva
nja rok, ustvarjali res velike 
milne mehurčke s posebno 
milnico in obroči, risali in 
barvali ...
Dogodek pa je bil namenjen 
tudi ostalim obiskovalcem 

bolnišnice, ki so od dijakov, 
študentov in zdravstvenega 
osebja lahko izvedeli marsi
kaj o pomenu higiene rok, 
pod posebno napravo pa so 
tudi lahko preverili, kako 
(ne)temeljito so si razkužili 
roke. V dar pa so prejeli tudi 
razkužilo za roke.

Urška Peternel

Skupaj za skrbno higieno rok ... / Foto: Nik Bertoncelj

Bosansko akademsko druš
tvo Slovenije (BADS) v dogo
voru s slovenskim ministr
stvom za izobraževanje v 
tem šolskem letu omogoča 
dopolnilni pouk bosanščine 
v trinajstih šolah po vsej Slo
veniji. Med sodelujočimi šo
lami je tudi Osnovna šola 

Koroška Bela, kjer se je na 
dopolnilni pouk za zdaj pri
javilo deset učencev.
Kot je povedal ravnatelj šole 
Rok Pekolj, so narodnostno 
mešana šola, zato veliko po
zornosti namenjajo spodbu
janju medkulturnosti, ki jo 
želijo preobrniti v prednost. 
Tako sodelujejo v različnih 
projektih in pripravljajo raz

lične aktivnosti, s tem name
nom pa so se odločili pristo
piti tudi k projektu 
Bosanskega akademskega 
društva Slovenije.

Ne smejo pozabiti 
korenin
Prve ure bosanščine so tako 
že izpeljali, otroke, ki so se 
odločili za obiskovanje, pa 

poučuje Mirela Rahić Galija
šević, po izobrazbi profesori
ca bosanskega jezika in knji
ževnosti, ki je tudi vodja 
sekcije za jezik v sklopu aka
demsnekag društva.

»Včeraj sem se oglasil pri uri 
bosanščine in je bilo prav pri
jetno. Vsi smo se strinjali, da 
živimo v najboljši državi na 
svetu, to je Sloveniji, da pa 
učenci ne smejo pozabiti svo
jih korenin,« je povedal rav
natelj Rok Pekolj.
Kot so povedali v bosanskem 
društvu, profesorji bosanšči

ne s šolarji delajo prostovolj
no. Upajo, da bo čim več 
staršev otroke prijavilo na 
dopolnilni pouk, saj se bodo 
tako veliko naučili o svoji do
movini, jeziku in kulturi.
Dopolnilni pouk je name
njen predvsem učencem viš
jih razredov bosanskega po
rekla, ki imajo stik z jezikom 
svojih prednikov skozi ritem 
življenja svojih družin, vrata 
učilnic pa so odprta tudi za 
vse druge učence, ki jih za
nima učenje bosanskega je
zika.

Podoben pouk v 
evropskih državah
Podoben dopolnilni pouk 
bosanskega jezika poteka v 
šolah v nekaterih evropskih 
državah, kot sta Švica in Av
strija, so povedali v akadem
skem društvu, ki je začelo 
delovati marca letos. V njem 
se združujejo akademsko iz
obraženi državljani bosan
skega porekla. Društvo ima 
sedež v Ljubljani, predse
dnik je prof. dr. Edvin Dervi
šević, dejavni pa so zlasti 
znanstvenem, umetniškem 
in družbenem področju.

Urška Peternel

V trinajstih slovenskih osnovnih šolah so v tem šolskem letu začeli izvajati dopolnilni pouk bosanskega jezika. Med njimi je 
tudi Osnovna šola Koroška Bela, kjer veliko pozornosti namenjajo medkulturnemu dialogu.

Dopolnilni pouk bosanskega jezika

Ob svetovnem dnevu umivanja rok so v jeseniški bolnišnici otroke iz vrtcev na zanimiv način 
ozaveščali, kako pomembna je higiena rok.

S čistimi rokami 
preprečujemo okužbe

Otrokom so dijaki ponazorili vsakodnevne situacije, ob 
katerih moramo poiskati umivalnik z milom in brisačo.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Tudi kuharice, ki pripravljajo hrano, morajo skrbeti za 
higieno rok, so dijaki spomnili malčke iz vrtca.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Utrinek z ure bosanskega jezika na Osnovni šoli Koroška Bela / Foto: Rok Pekolj

V kratkem zabavnem 
filmčku k učenju 
bosanskega jezika vabi 
Branko Đurić - Đuro, in 
sicer v svoji značilni 
mešanici slovenščine in 
bosanščine. / Foto: zajem zaslona

Z Gorenjskega v 
projektu sodelujeta 
osnovni šoli Koroška 
Bela in Jakoba Aljaža 
Kranj, sicer pa so 
vključene še osnovne 
šole iz Ljubljane, 
Maribora, Murske 
Sobote, Logatca, 
Kočevja, Raven na 
Koroškem in Novega 
mesta.

Na šoli v septembru že 
vrsto let ob evropskem 
dnevu jezikov aktiv 
jezikov pripravlja 
pesniški recital, na 
katerem učenci 
recitirajo pesmi v 
svojih prvih jezikih ali 
jezikih, ki se jih učijo 
v šoli ali drugje.
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Ljudski univerzi (LU) iz Kra-
nja in Jesenic sta konec sep-
tembra sklenili triletni pro-
jekt Socialna aktivacija 
Gorenjske, v katerem je 147 
žensk iz drugih kulturnih 
okolij pridobivalo znanje 
slovenščine in druge kom-
petence. Glavni namen je bil 
prispevati k reševanju pro-
blemov socialne izključeno-
sti in izboljšanju zaposlji-
vosti udeleženk. Na LU 
Jesenice so po podatkih stro-
kovne delavke Majde Sulja-
nović Hodžić k bolj aktivni 
vključitvi v novo okolje po-
magali 72 priseljenkam, na 
koncu projekta pa so zabele-
žili 19 zaposlitev in številne 
druge pozitivne izhode iz 
programa, kot sta nadaljnje 
izobraževanje in prijava v 
evidenco iskalcev zaposlitve 
na zavodu za zaposlovanje.

Tečaj slovenščine in učni 
projekt
Skozi program, ki je trajal 
pol leta, so vodili pet skupin 
udeleženk. Vsaka skupina se 
je poleg tečaja slovenščine 
lotila tudi učnega projekta.
Udeleženke so šivale vrečke 
za sadje, pripravile nasvete za 
manjšo uporabo plastike v 

gospodinjstvu, šestjezični 
slovar, uporaben pri osnovni 
zdravstveni obravnavi, iz reč-
nih kamnov so ustvarile žal-
ne kamne, ki so jih ob 1. no-
vembru razdelile na 
pokopališču na Blejski Dob-
ravi, iz odpadne plastične 
embalaže so ustvarile upo-

rabne izdelke, jih razstavile v 
prostorih Občine Jesenice in 
izdelale celo spletno stran o 
projektu, iz odpadnih materi-
alov so izdelale didaktične 
igrače Dida, ki so jih nameni-
le jeseniški bolnišnici, zdra-
vstvenemu domu in centru 
za socialno delo, oblikovale 

so tudi mozaike, s katerimi 
so na licitaciji zbirale denar 
za igralni kotiček v avli pedia-
tričnega oddelka jeseniške 
bolnišnice.
Majda Suljanović Hodžić je 
poudarila, da so bile udele-
ženke zelo zavzete in so mar-
sikdaj naredile veliko več, kot 

so od njih pričakovali. Veliko 
so se naučile tudi ob praksi 
oz. učenju skozi delo, ki ga je 
omogočilo 15 delodajalcev.

Pridobile so samozavest
Tudi Heleno Maruško, eno 
do izvajalk programa na Jese-
nicah, so udeleženke večkrat 
presenetile z vnemo in ener-
gijo. Osredotočila se je pred-
vsem na njihovo opolnomo-
čenje. »Ni lepšega kot slišati, 

da so pridobile ravno to: sa-
mozavest, občutek sebe, ob-
čutek vrednosti. To je pred-
pogoj za aktivno vključitev v 
družbo, kar je bil tudi cilj 
tega programa,« je poudarila. 
V izvedbo programov so sicer 
vključile tudi medkulturne 
mediatorke.

Zgodbi Anide in Bogdane
Korak k aktivnejši prihodno-
sti sta naredili tudi Anida Će-
man Numanović in Bogdana 
Janjić, obe iz Bosne in Her-
cegovine, ki ju je ljubezen 
pred nekaj leti pripeljala v je-

seniško občino. Prihod je bil 
po besedah Anide stresen, 
saj ni znala slovensko. Tako 
se je začela vključevati v teča-
je in delavnice LU Jesenice, 
vključno s socialno aktivaci-
jo. Kot nam je zaupala, se je 
sčasoma sprostila, da je zače-
la govoriti slovensko, veliko 
je pridobila tudi na osebni 
rasti. Po koncu programa je 
dobila službo prek javnih del 
na Centru za socialno delo 

Jesenice, kjer dela pri social-
nem vključevanju posebej 
ranljivih skupin. Tudi Bogda-
na, mamica treh otrok, se je z 
veseljem vključila v socialno 
aktivacijo. »Vidim jo kot pre-
lomno točko za boljšo priho-
dnost. Največ sem pridobila 
na samozavesti,« je pojasnila 
Bogdana, ki sedaj obiskuje 
drugi letnik višje strokovne 
šole, smer računovodstvo. V 
sklopu študija je opravila tudi 
400 ur prakse v jeseniškem 
podjetju KOV. »Dobila sem 
izkušnje in se veselim no-
vih,« je povedala.

Ana Šubic

Strokovna delavka LU Jesenice Majda Suljanović Hodžić, udeleženki progama Anida 
Ćeman Numanović in Bogdana Janjić ter medkulturna mediatorka Resnija Ređepi na 
zaključnem dogodku Socialne aktivacije Gorenjske, ki je potekal v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič

V razstavnem salonu Dolik 
na Jesenicah so v oktobru 
enega od razstavnih termi-
nov z veseljem namenili 
predstavitvi likovnih in ki-
parskih del, ki so jih ustvari-
li učenci na prvi likovni ko-
loniji z naslovom Jesenički. 
Letos v maju so jo organizi-
rali na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja. Sodelovali so učen-
ci štirih osnovnih šol iz obči-
ne Jesenice, Prežihovega Vo-
ranca, Koroške Bele, Poldeta 
Stražišarja in Toneta Čufar-

ja, ter osnovnih šol iz Kranj-
ske Gore, Kranja in Poljan. 
Z zavzetim pristopom so po-
kazali nadarjenost za likov-
no izražanje in spretnost pri 
ustvarjanju kiparskih izdel-
kov. Na odprtju razstave je 
njihove dosežke pohvalila 
predsednica Kulturnega 
društva Tone Čufar Jesenice 
Stanka Urbas ter izrazila že-
ljo, da učenci nadaljujejo 
umetniško pot in se kasneje 
priključijo likovni skupini 
Dolik, kjer si stalno prizade-
vajo za pomladitev svojih 
vrst.

Janko Rabič

Mladi rod likovnih 
ustvarjalcev

S projektom Socialna aktivacija Gorenjske je Ljudska univerza Jesenice v treh letih k bolj aktivni vključitvi v novo okolje pomagala 72 priseljenkam.

Stopile na novo pot

»Ni lepšega kot slišati, da so pridobile ravno to: 
samozavest, občutek sebe, občutek vrednosti. To 
je predpogoj za aktivno vključitev v družbo, kar 
je bil tudi cilj tega programa.«

Z odprtja razstave v Doliku / Foto: Janko Rabič

V Doliku je na ogled razstava del učencev prve 
likovne kolonije z naslovom Jesenčki.

Dan se krajša, kar je pose-
bej očitno od prejšnje ne-
delje, ko smo ure premak-
nili za eno uro nazaj. V 
Javni agenciji RS za var-
nost prometa zato opozar-

jajo na posebno previdnost. 
»V mraku, temi, megli in 
pogojih slabše vidljivosti 
obvezno poskrbite za svojo 
vidnost. Kresnička ali od-
sevni trak sta po zakonu 
predpisana obvezna opre-
ma pešca v pogojih slabše 

vidljivosti ali ponoči, nosi-
mo jih na vidnem mestu, 
obrnjene proti vozišču,« 
opozarjajo. 
Voznikom pa svetujejo, naj 
pri vožnji sledijo trem prep-
rostim, a nujnim pravilom: 
Roke na volanu. Pogled na 

cesti. Misli in koncentracija 
pri vožnji in spremljanju 
razmer na cesti in ob njej. 
»Med vožnjo bodite strpni, 
prilagodite hitrost vožnje 
razmeram na cesti in rav-
najte defenzivno, vzdržujte 
ustrezno varnostno razda-
ljo. Ne uporabljate mobil-
nega telefona in vozite trez-
ni!« še svetujejo.

Urška Peternel

Kresnička je obvezna oprema pešca
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V Balinarskem klubu Jeseni-
ce so uspešno zaključili le-
tošnjo poletno sezono tre-
ningov in nastopov 
tekmovalcev na ligaških tek-
movanjih ter izvedbo turnir-
jev na svojih baliniščih v 
Bazi na Jesenicah.
Moška ekipa je v gorenjski 
ligi osvojila četrto mesto, na 
enako mesto se je uvrstila 
ekipa veteranov v gorenjski 
veteranski ligi. Poleg tega so 
ekipe nastopale na različnih 
turnirjih po Sloveniji.
Za zaključek sezone so v 
Bazi organizirali turnir, na 
katerem je nastopilo 12 ekip 
iz Kranjske Gore, Hrušice, 
Slovenskega Javornika, Ži-
rovnice, Lesc in Jesenic. Prvi 
dve mesti sta zasedli ekipi 

Balinarskega kluba Jesenice, 
tretja je bila ekipa Kranjske 
Gore in četrta ekipa Hruši-
ce. V klubu z zadovoljstvom 
ugotavljajo, da so bila bali-
nišča v poletnih mesecih 
dobro zasedena z ljubitelji 
tega športa.
Poleg članov kluba so imeli 
redne treninge člani Društva 
diabetikov Jesenice, člani 
Medobčinskega društva in-
validov Jesenice in člani bali-
narske sekcije s Hrušice.

Zimske lige verjetno  
ne bo
Zaradi visokih stroškov 
ogrevanja in varčevanja z 
energijo bodo v zimskem 
času treninge prilagajali raz-
meram, zimske lige v bali-
nanju pa verjetno ne bodo 
organizirali.

Janko Rabič

Mednarodno vajo Karavanke 
vsaka štiri leta izmenično 
pripravita upravljavca predo-
ra – avstrijski Asfinag in slo-
venski Dars. Letos je bil na 
vrsti Asfinag, ki je v scenari-
ju predvidel hujšo prometno 
nesrečo s požarom. »Vajo 
pripravimo z namenom, da 
preverimo odzivni čas inter-
vencijskih služb in komuni-
kacijske poti med nadzorni-
ma centroma Asfinaga in 
Darsa ter komunikacijo med 
udeleženimi intervencijski-
mi enotami. Hkrati preveri-
mo tudi učinkovitost delova-
nja prezračevalnega in 
drugih varnostnih siste-
mov,« je pojasnil regionalni 
vodja in uradnik za varnost 

predora pri Asfinagu Tho-
mas Nessel.
Po besedah Draga Dolenca, 
uradnika za varnost v pre-
doru pri Darsu, je predor 
Karavanke varen. »Tako za-
radi samih varnostnih sis-
temov kot tudi zaradi učin-
k o v i t e g a  u k r e p a n j a 
reševalnih služb, kar smo 
prikazali in dokazali tudi 
na tokratni vaji. Obstoječi 
ventilacijski sistem je bil 
leta 2015 nadgrajen in v 
tem trenutku dosega zahte-
vane standarde, še več, 
približno dvajset odstotkov 
zmogljivejši je, kot zahteva-
jo avstrijske smernice. Dru-
ga cev obenem prinaša tudi 
ureditev, kjer bosta obstoje-
ča in nova cev med seboj 
povezani s posebnimi preč-

nimi prehodi, ki bodo odda-
ljeni 250 metrov,« je pove-
dal Dolenc.

Tri vozila, pet 
poškodovanih oseb
Vaja, v kateri je sodelovalo 
približno 250 posamezni-
kov, se je začela z alarmom, 
ki ga je sprožil eden od petih 
poškodovanih. Avstrijski 
nadzorni center, ki je bil tok-
rat v vodilni vlogi, je vpokli-
cal vse intervencijske službe, 
gasilce, reševalce in policiste 
obeh strani. Ti so se odpravi-
li na reševalno akcijo v pre-
dor Karavanke, kjer se je dva 
kilometra od severnega por-
tala iz avstrijske smeri proti 
Sloveniji zgodila prometna 
nesreča. Trčila so tri osebna 
vozila, eno je obrnilo na bok, 

drugo je pristalo na strehi, 
pod njima pa sta bila uk-
leščena voznik in sopotnik. 
Eno vozilo je zagorelo, iz 
njega se je močno kadilo. Na 
obeh straneh enocevnega 
dvosmernega predora je 
prišlo do zastojev, kar je ote-
ževalo pot intervencijskim 
vozilom.
Na kraj nesreče so po dobrih 
desetih minutah prišli po-
klicni gasilci Gasilsko reše-
valne službe Jesenice. Akti-
virana so bila še nekatera 
prostovoljna gasilska društva 
Gasilske zveze Jesenice. Z 
druge strani so sodelovali 
avstrijski prostovoljni gasilci 
iz Roža. Kot je povedal na-
mestnik vodje izmene 
GARS Jesenice Bojan Da-
bižljević, je eno največjih 
ovir predstavlja gneča. »Us-
tavili smo se dobrih petdeset 
metrov od samega kraja nes-
reče, od koder smo morali 
vso tehnično opremo ročno 
prenesti. Voznike zato prosi-
mo, da v tovrstnih primerih 
naredijo intervencijsko pot 
in se umaknejo na svojo 
skrajno desno stran voznega 
pasu. Pozorni naj bodo še na 
to, da ne zaparkirajo hi-
drantnih omaric, ki so na-
meščene v predoru,« je pou-
daril.
V predoru Karavanke se 
zlasti v času poletnih poči-
tnic, ko je promet povečan, 
zgodi nekaj lažjih dogodkov, 
kot so okvare vozil in trki 
med vozili. »Tak dogodek, 
kot smo mu bili priča na 
vaji, pa je zaradi vseh omeji-
tev, ki veljajo v predoru, tako 
cestnine kot mejne točke in 
omejitev hitrosti, manj ver-
jeten,« je še pojasnil Drago 
Dolenc.

V predoru Karavanke je oktobra potekala mednarodna vaja Karavanke 2022, v kateri so sodelovale intervencijske službe slovenske in avstrijske strani ter 
oba upravljavca predora – avstrijski Asfinag in slovenski Dars.

Ko se v predoru zgodi nesreča

Maša Likosar

Pestra balinarska 
sezona v Bazi

Huda prometna nesreča s tremi udeleženimi osebnimi vozili, eno je zajel požar, pri tem je 
bilo pet oseb poškodovanih. Na obeh straneh predora je prišlo do daljših zastojev. To je 
predvideval scenarij mednarodne vaje, ki je potekala v predoru Karavanke. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu -  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske-
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

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

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si

Namestnik vodje izmene GARS Jesenice Bojan Dabižljević  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Vaja se je začela z alarmom, ki ga je sprožil eden od petih 
poškodovanih. / Foto: Gorazd Kavčič
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V jeseniški knjižnici že 
vrsto let poteka bralni klub, 
ki ga zadnja leta vodi Moni-
ka Sušanj s Koroške Bele. 
Dobivajo se vsak prvi petek 
v mesecu od oktobra do 
maja, prvi klub so že imeli, 
naslednji je v petek, 4. no-
vembra.
»Epidemija nas je prisilila, 
da smo začeli bralne klube 
delati nekoliko drugače, 
najprej smo ga v času zapr-
tja imeli samo prek vide-
opovezav, zdaj pa, če se le 
da, kombiniramo oba nači-
na, torej v živo in z videopo-
vezavo, saj smo ugotovili, 
da nekaterim bralcem bolj 
ustreza en način, drugim pa 

drugi,« je pojasnila Monika 
Sušanj.
Zdaj berejo zadnji roman 
Draga Jančarja Ob nastanku 
sveta.

»Knjige izbiramo sproti, gle-
de na interese bralk in bral-
cev, ravno tako so raznolike 
teme: precej se pogovarjamo 
o človeku, razmišljanju, vlo-

gi žensk, zgodovini ... Bralni 
klubi so večinoma organizi-
rani kot klepeti o branju in 
predvsem življenju na sploš-
no,« je še povedala.

V jeseniški knjižnici tudi v novi sezoni poteka bralni klub Beremo z Moniko. Zdaj berejo zadnji roman 
Draga Jančarja Ob nastanku sveta.

Urška Peternel

Štirinajsti november je sve-
tovni dan sladkorne bolezni. 
Namenjen je ozaveščanju o 
tej bolezni kot globalnem 
javnem zdravstvenem pro-
blemu in o tem, kaj je treba 
storiti za boljše preprečeva-
nje, diagnosticiranje in ob-
vladovanje. Bolezen je v po-
rastu, tako v Sloveniji kot v 
svetu. Še posebno narašča 

število prebivalcev z bolezni-
jo tipa 2, kar je večinoma po-
vezano s staranjem prebival-
s t va  in  nezdrav im 
življenjskim slogom. Po be-
sedah predsednice Društva 

diabetikov Jesenice Sonje 
Ravnik bodo letos temu dne-
vu namenili pozornost z raz-
ličnimi aktivnostmi. Med 
drugim bodo 14. novembra 
organizirali pohod po Jese-
nicah. Udeleženci se bodo 
zbrali ob 10. uri pred sede-
žem društva (Pod gozdom 
2), na poti pa bodo pred 
Zdravstvenim domom Jese-
nice lahko opravili meritve 
krvnega sladkorja.

Poleg tega so v društvu z do-
pisom obvestili osnovne in 
srednje šole, da v okviru nji-
hov vzgojnih programov 
učence in dijake seznanijo z 
boleznijo in posledicami.

Janko Rabič

V Društvu diabetikov Jesenice bodo organizirali 
pohod po mestu, opravljali bodo tudi meritve 
krvnega sladkorja.

Dan za ozaveščanje 
o sladkorni bolezniBralni klub z Moniko

Monika Sušanj je po izobrazbi profesorica slovenščine, vrsto let je delala kot novinarka, 
zdaj pa dela v državni upravi. Je velika ljubiteljica branja. / Foto: Nik Bertoncelj»Bralni klubi so 

večinoma organizirani 
kot klepeti o branju in 
predvsem življenju na 
splošno.«

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic v letošnji sezoni res-
nično delujejo neustavljivo. Po odličnih predsta-
vah v Alpski hokejski ligi, so v prejšnjem mesecu 
odlične predstave kazali tudi na Kontinetalnem 
pokalu. Tam so si v treh tekmah priborili dve 
zmagi in zaradi boljše gol razlike napredovali v 
naslednji krog tekmovanja. Po tako uspešnih me-
secih predstav naših Železarjev pa smo opravili 
krajši pogovor z že vsem dobro poznanim jeseni-
škim branilcem Žigom Urukalom.

Žiga Urukalo, za vami je že konkreten del se-
zone, kako bi jo ocenil?
”Misli, da smo sezono začeli po pričakovanjih. Mo-
goče na tistem gostovanju pri ekipi Cavaliers Un-
terland nismo prikazali najboljše igre, za kar nas je 
na koncu kaznoval tudi poraz. Kakorkoli, pa bi za-
četek sezone vseeno označil z odlično oceno.”

V ekipi je kar nekaj novih mladih obrazov. 
Kako ste se povezali kot ekipa?
”Mislim, da je kemija v ekipi odlična, kar na Jese-
nicah ni bil nikoli problem. Ob začetku vsake se-
zone pride nekaj novih obrazov ampak mislim, 
da so se vsi kar hitro vklopili v ekipo.”

Tudi sam si bil enkrat novinec v ekipi, kako si 
se ti spopadal s tem?
”Ja, lepo je, če te starejši igralci dobro sprejmejo 
v ekipo. Potem je tudi veliko lažje začeti sezono. 
Tega smo se zavedali in na enak način smo tudi 
mi letos sprejeli nove fante.”

Prišlo je tudi do menjave trenerskega štaba, 
kako ti odgovarja njihov način dela?
”S trenerskih štabom se poznamo že kar nekaj 
let. Z Gabrom Glavičem smo skupaj delali že v 
mlajših selekcijah in v moji prvi članski sezoni. 
Menim, da delamo zelo dobro in smo na pravi 
poti do uresničitve zastavljenega cilja.”

Nekaj tekem v AHL ste že odigrali veliko vas 
jih še čaka. Kdo je bil do zdaj najtrši oreh in 
zakaj?

”Mislim, da nam je bil najtrši oreh zagotovo novi-
nec v Alpski hokejski ligi, Cavaliers Unterland. 
Nismo vedeli kako ekipa igra in nam je predsta-
vljal rahlo neznanko. Zato so nas na njihovem 
domačem ledu malo presenetili. Drugače pa le-
tos tudi Cortina kaže všečne predstave. Ampak 
menim, da nam je do sedaj največ težav povzro-
čala vseeno nova ekipa.”

Nobena skrivnost ni, da ste favoriti Alpske ho-
kejske lige, katera ekipa bi po tvojem mnenju 
letos lahko nadomestila lanskega finalista, Asia-
go? Bi si upal napovedati »sofinalista«?
”Mislim, da je letos kar nekaj ekip, ki bi lahko na-
domestile Asiago, saj je liga kar izenačena. Cava-
liers Unterland je s svojimi dobrimi predstavami 
zagotovo ena izmed teh ekip. Slaba pa nista niti 
italijanska kluba Cortina in Rittner. Zato bi za so-
finalista rekel kar Rittner.”

Za vami je tudi Kontinetalni pokal. Kako bi ga 
ocenil?
”Lahko bi rekel po pričakovanjih. Asiago je bil že 
od začetka tihi favorit. Kljub temu pa nam je žal, da 
nismo uspeli zmagati tudi tekme proti njim. Vsee-
no sem mnenja, da smo bili zelo enakovredni in bi 
se tekma hitro lahko drugače odvila.”

Celoten pogovor z branilcem Žigom Urukalom, si 
lahko ogledate na našem YouTube kanalu – HDD 
Sij Acroni Jesenice.

ŽIGA URUKALO: ”MISLIM, DA JE  
LETOS KAR NEKAJ EKIP, KI BI LAHKO 
NADOMESTILE ASIAGO!”
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

PROGRAM

ODPRTJE 35. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA

Carlo Goldoni: PAMELA (komedija)

Prosvetno društvo Štandrež, Gorica - Italija 

Miha Mazzini: ZA VSE SEM SAMA (komedija)

Igralska skupina pri GTČ Jesenice

Michael Hollinger: SVETNIKI (komedija)

Teater 77, KD Janez Jalen, Notranje Gorice

Selma Parisi: DA NE BOŠ SAMA (drama s komičnimi elementi)

Gledališka skupina KUD »Jazbec in partnerji«, Kočevje 

Miloš Radović: KANARČKOVA ŽUPCA (socialna komedija)

Gledališko združenje Koroški deželni teater

Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR (komedija)

Šentjakobsko gledališče Ljubljana 

ob 19.30
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Pretekla leta je bila ob tem dnevu več dni z 
modro barvo, ki simbolizira ozaveščanje o 
bolezni, osvetljena stavba Gimnazije Jesenice. 
Letos se v luči ukrepov za varčevanje z energijo 
o tem še dogovarjajo z Občino Jesenice.
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Na tradicionalni razstavi roč-
nih del gorenjskih društev 
upokojencev, ki jo je Pokra-
jinska zveza društev upoko-
jencev Gorenjske sredi okto-
bra priredila v Železnikih v 
sodelovanju s tamkajšnjim 
društvom upokojencev 
(DU), je pozornost pritegni-
lo tudi DU Javornik - Koro-
ška Bela. Na ogled so 
podstavili okrasne blazine, 
ki so jih izdelali za stanoval-
ce Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice.
Kot je pojasnil predsednik 
DU Javornik - Koroška Bela 
Marjan Veber, dobrodelni 
projekt poteka pod okriljem 
njihove sekcije Starejši za sta-
rejše, ki jo vodi Marija Blažič, 
njegovi gonilni sili pa sta 
Jana Jamar in Božena Ra-
muš. V okviru projekta, pri 
katerem sodeluje tudi Mla-

dinski center Jesenice, je 14 
upokojenk ustvarilo petdeset 
blazin za sedeže. Osnovo za 

blazine so kupili, nato pa so 
ustvarjalke spletle ali nakvač-
kale pisane prevleke zanje. Z 

okrasnimi blazinami bodo 
stanovalce doma starejših 
razveselili pred novim letom.

Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela je sodelovalo na razstavi ročnih del gorenjskih 
upokojencev.

Okrasne blazine  
za starostnike
Ana Šubic

DU Javornik - Koroška Bela se je na razstavi ročnih del gorenjskih upokojencev v 
Železnikih predstavil z okrasnimi blazinami, ki so jih njegove članice izdelale za stanovalce 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Sestavil: Cveto Erman
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Geslo je bilo: BOGAT IZBOR KAVIC IN NAPITKOV. Spon-
zor križanke je bila KAVARNA STATION CAFE, Ajda Knific, 
s. p., Cesta maršala Tita 19, Jesenice, ki podarja pet enako-
vrednih nagrad – zapitek v vrednosti 10 EUR. Nagrajenci so: 
Milan Požar, Rateče; Barbi Krajnc, Žirovnica; Tina Torkar, 
Jesenice; Suzana Lakota, Jesenice; Marija Zalta, Srednja vas. 
Čestitamo, za nagrade se oglasite v kavarni Station Cafe.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 14. 
novembra 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, 
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  16 / 2022

PP. 124, 4001  KRANJ

ČRPALKA ZA
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JAMSKE 
VODE V 

RUDNIKU

10
ŠPORTNI 
VADITELJ

11 SPOLNO
ZDRUŽE-

VANJE
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SLOVARČEK: VISARION: ime ruskega literarnega kritika Belinskega,   SEŠ: valovi pri nihanju jezerske gladine,  KAMŠT: črpalka jamske vode  OPAS: pas (redko), 
UDNICA: protin, putika,    NAIN: reka na severu Tajske,  COIN: špansko mesto blizu Malage,   LESNA VOLNA: grobi volni podoben lesni proizvod.

Sponzor križanke je AVTOMEHANIKA ČOP AB, Alija Brkić, s. p., Ulica heroja Verdnika 23a, Jesenice, gsm 031 
687146. Nudijo kvalitetne in strokovne servisne storitve za avtomobile, menjavo pnevmatik in centriranje, vse na 
enem mestu. Za naše zveste reševalce križank prispevajo tri enakovredne nagrade – popust v vrednosti 20 EUR 
pri storitvi v njihovem servisu.

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=I, 2=L, 3=O, 4=A, 5=A, 6=V, 7=R, 8=T, 9=Č), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je RAZMNOŽEK.

Sudoku s končno rešitvijo
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Dogodki od 4. do 18. novembra
Petek, 4. november
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Bralni klub. Na srečanju, ki ga bo vodila Monika Sušanj, se 
bomo pogovarjali o knjigi Draga Jančarja Ob nastanku sveta.

Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

Sobota, 5. november
MMJ – Modulna maketa Jesenice. Ogled modulne 
železniške makete

Kurilniška 10a, desni vhod, tretje nadstropje; od 14. do 18. ure

Nedelja, 6. november
VAŠA NAŠA MATINEJA – RDEČA KAPICA, opera za otroke v 
izvedbi Eve Černe in Klemena Torkarja, 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 7. november
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Predvolilno soočenje županskih kandidatk in kandidatov: 
Mladi na Jesenicah

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Torek, 8. november
Merjenje krvnega sladkorja in tlaka

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku; od 9. do 12. ure

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

Sreda, 9. november
Brezplačna sredina sproščanja z Armino

Na platformi Zoom, med 8. in 9. uro
Več informacij in prijave na www.ragor.si

Radovednica
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Pogovor o ljubiteljski kulturi z županskimi kandidatkami in 
kandidati

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Sredin kotiček za zdravje – Sladkorna bolezen tipa 2, 
predavanje ZVC Jesenice

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 10. november
Ure pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Okrogla miza z županskimi kandidati
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Martinovanje Medobčinskega društva invalidov Jesenice
Prijave sprejemamo na GSM 040 767 886

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

Petek, 11. november
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Letni koncert Moškega pevskega zbora Društva upokojencev 
Jesenice

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

Ponedeljek, 14. november
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13; ob 17. uri
Odprtje Foto razstave: Kulturi podarjena, nobena ura ni izgubljena – 
Almanah o ljubiteljski kulturi med Ratečami in Rodinami
Avla Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. 30

Polaganje cvetja ob spomeniku Toneta Čufarja na 
Čufarjevem trgu in nastop Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora

Čufarjev trg, ob 19. uri

Odprtje 35. Čufarjevih dni, festivala ljubiteljskih gledališč:
Miha Mazzini: Za vse sem sama (komedija)
Gledališče Toneta Čufarja, ob 19. 30

Torek, 15. november
Michael Hollinger: SVETNIKI (komedija) v izvedbi Teatra 77, 
KD Janez Jalen Notranje Gorice

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19.30

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

Sreda, 16. november
Brezplačna sredina sproščanja z Armino

Na platformi Zoom, med 8. in 9. uro
Več informacij in prijave na www.ragor.si

Radovednica
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Miloš Radović: KANARČKOVA ŽUPCA (socialna komedija) v 
izvedbi Gledališkega združenja Koroški deželni teater

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19. 30

Četrtek, 17. november
Ure pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: Ddr. Verena 
Perko – Kemično in biološko orožje v času antike

Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice
Glasbena šola Jesenice, ob 18. 30

Selma Parisi: DA NE BOŠ SAMA (drama s komičnimi 
elementi) v izvedbi Gledališke skupine KUD Jazbec in 
partnerji iz Kočevja

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19. 30

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

Petek, 18. november
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR (komedija) v izvedbi 
Šentjakobskega gledališča Ljubljana,

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19. 30

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Rekreacijsko drsanje v Športni dvorani Podmežakla
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in šolskih počitnicah, predvidoma do 
marca, od 15.00 do 16. 30; brezplačno za mlade do 19 let. Natančen 
urnik aktivnosti na povezavi: https://urniki.zsport-jesenice.si/index.
php?page=week&key=1

Aktivnosti Mladinskega centra

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

Vsak ponedeljek ob 18. 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
Likovna šola JSKD; informacije: 04/586 67, 031 674 946 in oi.jeseni-
ce@jskd.si

Center 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 navedene 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

Lokalna akcijska skupina – LAS za 
preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

LAS Jesenice
Predavanje MOJA POT IZ DEPRESIJE, TESNOBE, 

PANIKE, ANKSIOZNOSTI – Barbka Špruk
22. novembra ob 17. uri, kraj: Kolpern na Stari Savi, cilj-
na skupina: širša zainteresirana javnost 

Zavod za šport Jesenice
REKREACIJSKO DRSANJE

Vsako soboto in nedeljo, praznike in šolske počitnice ob 
15. uri, kraj: Športna dvorana Podmežakla, ciljna skupina: 
otroci, mladostniki in odrasli (za mlade do 19. leta staro-
sti je drsanje brezplačno)

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA
OBELEŽITEV 50 LET DELOVANJA KLUBOV  

ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV NA JESENICAH
5. novembra ob 10. uri, kraj: OŠ Lesce, ciljna skupina: 
zdravljeni alkoholiki in njihovi družinski člani

ZŠJ – Mladinski center Jesenice IN ZVC ZD JESENICE
MCJ info točka: V STISKI NISEM SAM –  

duševno zdravje mladih
8. ali 15. novembra in 9. ali 16. novembra, kraj: Srednja 
šola Jesenice in Gimnazija Jesenice, ciljna skupina: dijaki 
SŠJ in Gim Jes

ZŠJ – Mladinski center Jesenice
Svetovalnica za mlade: KJE PA TEBE ČEVELJ ŽULI?

9. novembra, kraj: Mladinski center Jesenice, ciljna skupi-
na: mladi

CSD GORENJSKA, ENOTA Jesenice
PREDAVANJE ZA STARŠE –  

mag. Andrej Debeljak, psihoterapevt
9. novembra ob 17. uri, kraj: CSD Gorenjska, enota Jese-
nice, ciljna skupina: starši otrok v zavodskem varstvu ter 
otrok s težavami v odraščanju

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
DELAVNICA REFLEKSNE MASAŽE STOPAL

9. in 23. decembra ob 17. uri, kraj: Ljudska univerza Jese-
nice, ciljna skupina: širša zainteresirana javnost

Društvo ZA DELO Z MLADIMI V STISKI Žarek
Delavnica:  

VSAK KORAK V PRAVO SMER JE POMEMBEN
17. novembra ob 10. uri, kraj: Sprejemni center Skupno-
sti Žarek, ciljna skupina: širša zainteresirana javnost

Društvo ZA DELO Z MLADIMI V STISKI Žarek
Pogovorna delavnica:  

PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE
16. novembra ob 16. uri, kraj: Dnevni center Naj mladih 
ne vzgaja ulica, ciljna skupina: otroci in mladostniki

CSD GORENJSKA, ENOTA Jesenice
Delavnica: ŠKODLJIVO IN TVEGANO UŽIVANJE 

ALKOHOLA – strokovna delavka Kristina Koražija
24. novembra ob 9. uri, kraj: CSD Gorenjska, enota Jese-
nice, ciljna skupina: začasno nezaposljivi prejemniki de-
narnih pomoči

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO Krma
Predstavitev klubov zdravljenih alkoholikov  

– strokovna sodelavka Tanja Bregant
11. novembra ob 13.30, kraj: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, ciljna skupina: osebe, odvisne od alkohola, na 
zdravljenju v PB Begunje

Mesec boja proti odvisnosti
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Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice 
objavljeno javno povabilo za podelitev priznanj župana 
Občine Jesenice za uspehe v času šolanja. Na javno po-
vabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Jesenice in so v šolskem letu 
2021/2022 dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati matu-
ranti), ter študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Jesenice in so v študijskem letu 2021/2022 zaključili štu-
dij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske 
naloge 9,5–10. Rok za posredovanje vlog je petek, 2. de-
cember 2022. Celotno besedilo javnega povabila je objav-
ljeno na spletni strani www.jesenice.si (Javne objave).

Občina Jesenice

Obvestilo
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Jeseniški cirkl je krožna pla-
ninska pot, ki so leta 2017 v 
Planinskem društvu Jeseni-
ce uvedli z namenom, da 
planinci in drugi obiskovalci 
gora še bolj spoznajo njiho-
ve postojanke in okoliški 
gorski svet. Poteka do Koče 
na Golici v Karavankah, Er-
javčeve koče in Tičarjevega 
doma na Vršiču in naprej na 
Sleme. Nadalje do Koče pri 
izviru Soče v Trenti in do 
Zavetišča pod Špičkom, ne-
obvezno sta dodana še vrho-
va Prisank in Vitranc. Letos 
so udeleženci akcije na kon-
trolnih točkah spet zbirali 
žige, za zaključek pa so v 
društvu za vse udeležence 
organizirali srečanje v koči 
na Golici.
Krožno pot je letos prehodi-
lo 19 planincev, kar je nekaj 
manj kot prejšnja leta. Naj-

več, 92, jih je bilo leta 2018, 
skupaj doslej pa že več kot 
dvesto.
Na srečanju na Golici je le-
tošnjim udeležencem česti-

tal in podelil priznanja ter 
praktične nagrade predse-
dnik Planinskega društva Je-
senice Ivo Ščavničar.  Zaradi 
slabega in deževnega vreme-

na so pogum za vzpon do 
koče zbrali štirje dobitniki 
priznanj: Janez Arhar, Mile-
na Srpčič, Marija Černe in 
Jože Resman.

Janko Rabič

Udeleženci srečanja v Koči na Golici z oskrbnikom Bratislavom Stefanovićem / Foto: PD Jesenice

Športni center Španov vrh v 
sodelovanju z Zavodom za 
šport Jesenice in Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske 
organizira čistilno akcijo na 
Španovem vrhu, ki bo v so-
boto, 5. novembra. Zbor bo 
ob 8.30 na spodnji postaji 
žičnice.
Kot so sporočili organizator-
ji, bodo sodelujoči čistili 
podrast, vejevje in grmičevje 
na območju pohodnih poti 
in proge za smučanje na od-
seku Črni vrh–Španov vrh.
»Delovno orodje naj prinese 
vsak s seboj. Zaželeno je: se-
kira, škarje za rezanje vejev-
ja, ročna žaga ali električna 
nitka. Za gorivo bo poskr-
bljeno. Za udeležence bo na 

začetku akcije organiziran 
prevoz z žičnico na zgornjo 
postajo, ob koncu pa pogo-
stitev s hrano in pijačo. Vsak 
udeleženec prejme brezplač-
no enodnevno smučarsko 
vozovnico za Španov vrh,« 
so povedali.
Zaključek akcije je predvi-
den ob 13. uri.
Prijave zbirajo na telefonski 
številki 031 744 828 (Milan 
Klinar, Športni center Špa-
nov vrh).
Vabijo ljubitelje poho-
dništva, smučanja in ostale 
obiskovalce, da poskrbijo za 
ohranjanje čiste in neokrnje-
ne narave na območju Špa-
novega vrha.

Urška Peternel

jeseniške novice

V soboto, 5. novembra, bo potekala čistilna akcija 
na Španovem vrhu.

Čistilna akcija na 
Španovem vrhu

Krožno pot je letos prehodilo devetnajst planincev, kar je nekaj manj kot prejšnja leta.

Jeseniški cirkl z novimi 
zmagovalci poti

Izbral sem dostavo 
na bencinski servis, 
ker je na poti!

Izberite tudi vi način prevzema paketa, ki vam najbolj ustreza.
Lahko tudi na najbližji bencinski servis.

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

• 7 načinov dostave.
• Več kot 1.100 prevzemnih mest. 
• Sledite paketu na sledenje.posta.si.

• Dostava tudi v roku 1 ure.
• Enostavno vračilo paketa.

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Vsak udeleženec 
prejme brezplačno 
enodnevno smučarsko 
vozovnico za Španov 
vrh.
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