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Veselim se
tega, kar je
pred nami

Božički
po žičnici
do otrok

Pogovarjali smo se z
novim županom
Občine Jesenice
Blažem Račičem.

Do otrok v Splošni
bolnišnici Jesenice so se
Božički, člani Gorske
reševalne službe Jesenice,
letos spustili kar z žičnico.
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Župan in občinski
svetniki začeli delo

Novoletno
praznovanje na trgu
Osrednje jeseniško silvestrovanje na prostem bo
na Čufarjevem trgu, nastopili bosta zasedbi
Šexpir in GHB Band – A možda i nije.

Urša Peternel
Na konstitutivni seji novega
občinskega sveta za mandat
2018–2022, ki jo je vodil
najstarejši občinski svetnik
Jernej Udir, je predsednica
občinske volilne komisije
Martina Hrovat predstavila
poročilo o volitvah. Ker niti

na potek volitev niti na poročila o izidu ni bilo nobene
pritožbe, so potrdili mandate tako 28 članom občinskega sveta kot zmagovalcu
županskih volitev Blažu Račiču, ki je tudi zaprisegel
kot novi župan. Prisegel je,
da bo svojo dolžnost oprav
ljal vestno in odgovorno,

spoštoval pravni red Republike Slovenije, pri izvrševanju svoje funkcije ravnal
vestno in odgovorno, delal v
korist javnega interesa ter
da bo spoštoval različnost
mnenj in deloval za blaginjo občank in občanov. Zahvalil se je tudi dosedanjemu županu Tomažu Tomu

Mencingerju za opravljeno
delo, zatem pa občinskim
svetnikom v nagovoru orisal glavne točke svojega
programa.
Na seji so že imenovali tudi
komisije in odbore občinskega sveta.
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Dvanajstega decembra so se na prvi, konstitutivni seji sestali jeseniški občinski svetniki.

Urša Peternel
Čufarjev trg bo osrednje prizorišče letošnjih novoletnih
prireditev, ki jih pripravlja
Zavod za šport Jesenice v sodelovanju z drugimi organizatorji, potekale pa bodo
zadnje tri dni letošnjega leta.
V soboto, 29. decembra, pripravljajo zdaj že tradicionalni sprevod športnikov z lučkami, ki mu bo sledil koncert zasedbe Yugo Nostalgica. V nedeljo, 30. decembra,
bo otroke na trgu obiskal
dedek Mraz, na ogled bo božično-novoletna pravljica,
sledil pa koncert skupine
Panda.
V ponedeljek, 31. decembra,
bo na Trgu Toneta Čufarja
potekalo tudi osrednje jese-

niško silvestrovanje na prostem, za zabavo bosta tokrat
skrbeli zasedbi Šexpir in
GHB Band – A možda i
nije. Dogajanje se bo začelo
ob 22. uri, trajalo bo do 2.
ure zjutraj.
Del najdaljše noči bo mogoče preživeti tudi v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice,
kjer bo za Silvestrski poljub
poskrbela Manca Izmajlova
z gosti. Koncert se bo začel
ob 20. uri, po koncertu pa
bodo novemu letu nazdravili s penino.
Prazničnemu dogajanju se
pridružuje tudi Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora, ki v petek, 28. decembra, ob 19.30 pripravlja Novoletni koncert v dvorani
Kina Železar.

Občinski svetniki mandata 2018–2022 z županom Blažem Račičem / Foto: Gorazd Kavčič

Spoštovane Jeseničanke in Jeseničani,

KULTURA

RECEPT

ZADNJA

Stara Sava čaka na
razglasitev

Na Apalaški poti
spoznaval Ameriko in
sebe

Eksotični marmeladi

Horoskop za leto 2019

Pripravljeni z ingverjem in
južnim sadjem; zdravi, okusni, rahlo pekoči in dišeči po
praznikih, primerni tudi za
darilo.

Objavljamo celoletni horoskop za leto 2019. Kaj novo
leto prinaša posameznim
astrološkim znamenjem?
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Eden najlepše ohranjenih fužinskih kompleksov v srednji
Evropi, Stara Sava na Jesenicah, bo v kratkem proglašen
za kulturni spomenik državnega pomena.
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Prvi Slovenec, ki je prehodil
Apalaško pot, je Jakob J.
Kenda, nekdanji jeseniški gimnazijec, Radovljičan, ki
zdaj živi v Ljubljani.
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želim vam prijetne božične praznike ter
srečno, zdravo in uspešno leto 2019!
Župan Blaž Račič s sodelavci Občine Jesenice

www.jesenice.si
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Občinske novice
Najmlajši ima
enaintrideset let
Od strugarja do doktorja znanosti, od natakarice
do direktorja podjetja.
Urša Peternel
V novoizvoljenem 28-članskem jeseniškem občinskem svetu ima najstarejši
član 73 let, najmlajši 31 let.
Glede na izobrazbo sta med
njimi dva doktorja znanosti, trije magistri, sicer pa
kar nekaj strojnih tehnikov,
inženirjev, profesor zgodovine in sociologije, učiteljica predmetnega pouka,
strugar, gimnazijski maturant ... Glede na delovno
mesto so med drugim predavateljica na fakulteti, vodja bančne poslovalnice,
vodja pravne službe, direktor zavoda, direktor podjetja, kontrolor v kmetijstvu,
vodja izpostave ZPIZ, adiministrator, kurir, vzdrže-

valec, organizator gostinstva in turizma, referent za
tehnične preglede, natakarica ... Šest med njimi je
upokojencev.

V 28-članskem
občinskem svetu je
osem žensk.
Kar štirinajst občinskih svetnikov je novincev v občinskem svetu, dva sta se v
občinski svet vrnila po večletnem premoru, nekaj članov
jih to funkcijo opravlja že
več mandatov. V občinski
svet sta se ponovno uvrstila
tudi oba dosedanja podžupana, občinski svetnik pa je
postal tudi dosedanji župan.

Komisije in odbori
občinskega sveta

Novi občinski svetniki
V občinskem svetu je devet strank in list. Največ, pet svetniških mest, ima stranka SD.
Urša Peternel
V 28-članskem občinskem
svetu ima pet mest stranka
Socialni demokrati – SD, po
štiri Slovenska demokratska
stranka – SDS, Stranka
modernega centra – SMC,
Lista Marjana Šarca – LMŠ in
Levica, tri Neodvisna lista Za
boljše Jesenice, dve Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS, po eno
pa Nova Slovenija – Krščanski demokrati – NSi in Slovenska ljudska stranka – SLS.
Občinski svetniki so: Janez
Marinčič, Vera Pintar, Žiga
Pretnar, Tomaž Tom Mencinger in Maja Otovič (vsi
SD); Marta Smodiš, Miha
Rebolj, Edina Džamastagić in
Boštjan Žigon (vsi SMC);
Maja Križnar, Jernej Udir,

Marko Plečnik in Žarko
Štrumbl (vsi SDS); Miha
Rezar, Adis Medić, Almin
Gorinjac in Gregor Čop (vsi
LMŠ); Vlado Mlinarec, Alma
Rekić, Iztok Pergarec in Boris
Grilc (vsi Levica); Veronika
Vidmar, Uroš Lakić in Jure
Krašovec (vsi ZBJ); Stanko
Sedlar in Borut Stražišar (oba
DeSUS), Maja Razingar (NSi)
in Marko Zupančič (SLS).

Novi župan v občinskem
svetu nima svoje liste, občinski svetnik je postal dosedanji župan Tomaž Tom Mencinger, prav tako tudi oba
dosedanja podžupana Vera
Pintar in Miha Rebolj. A kot
je v nagovoru dejal novi
župan Blaž Račič, se še ni
odločil, koga bo izbral za
podžupana (občina ima lahko največ tri podžupane).

Janez Marinčič (SD)

Vera Pintar (SD)

Žiga Pretnar (SD)

Tomaž Tom Mencinger (SD)

Maja Otovič (SD)

Marta Smodiš (SMC)

Miha Rebolj (SMC)

Edina Džamastagić (SMC)

Boštjan Žigon (SMC)

Maja Križnar (SDS)

Jernej Udir (SDS)

Marko Plečnik (SDS)

Žarko Štrumbl (SDS)

Miha Rezar (LMŠ)

Adis Medić (LMŠ)

Almin Gorinjac (LMŠ)

Gregor Čop (LMŠ)

Vlado Mlinarec (Levica)

Alma Rekić (Levica)

Iztok Pergarec (Levica)

Boris Grilc (Levica)

Veronika Vidmar (ZBJ)

Uroš Lakić (ZBJ)

Jure Krašovec (ZBJ)

Stanko Sedlar (DeSUS)

Borut Stražišar (DeSUS)

Maja Razingar (NSi)

Marko Zupančič (SLS)

Pri občinskem svetu delujejo dve komisiji in
štirje odbori.
Urša Peternel
Na prvi seji občinskega sveta so imenovali člane komisij in odborov občinskega
sveta.
V Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja so: Vera Pintar (predsednica), Boštjan Žigon
(namestnik predsednice),
Žarko Štrumbl, Stanko Sedlar, Boris Grilc, Gregor Čop
in Jure Krašovec.

Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo: Miha Rezar
(predsednik), Vlado Mlinarec (namestnik predsednika), Marta Smodiš, Marija
Mulej, Elvira Garibović,
Iztok Pergarec in Marija
Bergant.
V Odboru za gospodarstvo
in gospodarske javne službe so: Žarko Štrumbl
(predsednik), Tomaž Tom
Mencinger (namestnik
predsednika), Alma Rekić,

V komisiji in odbore so bili imenovani člani občinskega
sveta in nekateri zunanji člani. / Foto: Gorazd Kavčič
V Statutarno-pravno komisijo so bili imenovani: Veronika Vidmar (predsednica),
Borut Stražišar (namestnik
predsednice), Maja Križnar,
Žiga Pretnar, Edina Džamastagić, Almin Gorinjac in
Vlado Mlinarec.
V Odboru za proračun in
finance so: Boris Grilc
(predsednik), Maja Razingar
(namestnica predsednika),
Urška Habjan, Igor Arh,
Adis Medić, Božena Ronner
in Edina Džamastagić.

Nataša Jovičić, Uroš Lakić,
Marko Zupančič in Edin
Adrović.
Odbor za okolje in prostor
ter gospodarjenje z nepremičninami pa sestavljajo:
Miha Rebolj (predsednik),
Maja Otovič (namestnik
predsednika), Jernej Udir,
Melisa Hatić, Jana Erzar
Medić, Branka Stojanović
in Janez Marinčič.
Nadzorni odbor Občine
Jesenice bo imenovan ka
sneje.

3

Jeseniške novice, petek, 21. decembra 2018

Občinske novice

Pogovarjali smo se z novim županom Občine Jesenice Blažem Račičem. Kot pravi, ga v prihodnjih
štirih letih čaka veliko dela, a energije in zanosa mu ne manjka.
Urša Peternel
Za vami je prva, konstitutivna seja občinskega sveta, kakšni so občutki?
»Občutki so dobri. Res sem
bil vesel volilnega rezultata
in s tem občutkom veselja
sem tudi prevzel župansko
funkcijo in nagovoril občinske svetnike in svetnice. Moram reči, da se veselim vsega
tega, kar je zdaj pred nami, v
prihodnjih štirih letih nas
čaka veliko dela, a upam, da
bomo s takim zanosom delali celoten mandat.«
Občinski svet začenja z delom, v njem je devet strank
in list. Sami v občinskem
svetu nimate podpore svoje
liste, saj na volitve niste šli z
listo kandidatov za občinski
svet. To naj bi po mnenju nekaterih oteževalo vaše župansko delo. Na podporo katerih
strank in list računate?
»Računam na podporo za
dobro Jesenic. Mislim, da pri
projektih, ki jih bomo pripravljali, velikih ideoloških razlik ne bi smelo biti. Na lokalni ravni so po navadi problemi zelo konkretni, gre za ceste, kanalizacije, vodovode in
tam po navadi ne prihaja do
ideoloških razhajanj. Najprej
se bomo skupaj morali odločiti, kaj je za Jesenice bistveno, kaj so prioritete, in verjamem, da se bodo vse stranke
oziroma politične skupine v
občinskem svetu prepoznale
v tem, da bodo skušale kar
največ dodati k razvoju občine Jesenice.«
Med občinskimi svetniki so
tako dosedanji župan kot
tudi dosedanja podžupana.
Občina ima sicer lahko tri
podžupane, ste že sprejeli
odločitev o tem, kdo bo podžupansko funkcijo opravljal
v tem mandatu?
»Za zdaj z imenovanjem
podžupanov ne bom hitel,
bodo pa ta imenovanja povezana z vsebinami. Najprej si
želim, da občinski svet sprejme strategijo razvoja občine
za prihodnje obdobje, na
osnovi te strategije in prioritet, ki jih bomo določili, pa
bom v dogovoru s strankami
in listami izbral tudi podžupane. Želim si podžupanov,
ki imajo energijo, znanje, ki
bodo lahko s pomočjo svojih
strank ali list odprli tudi kakšna vrata na ministrstvih.
Skratka, od njih pričakujem,
da bodo dodana vrednost za
Jesenice.«
Ali načrtujete spremembe v
občinski upravi?
»Kakšnih večjih sprememb
za zdaj ne bo. To prvo obdo-

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Veselim se tega, kar
je pred nami

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

e
0or i%
tv
1
za st c

na se
OuNsta a me UAR
P

p z N
KU po
JA

Rokovnik izidov
Jeseniških novic
V letu 2019 bo izšlo devetnajst številk priloge
Jeseniške novice.
Urša Peternel
V letu 2019 bo izšlo devetnajst številk priloge časopisa Gorenjski glas Jeseniške
novice. Priloga vselej izide
v petek, predvideni datumi
izidov pa so: 18. januar, 1.
in 22. februar, 8. in 22.
marec, 5. in 26. april, 17.
maj, 7. in 28. junij, 26. julij, 23. avgust, 13. in 27.
september, 11. oktober, 8.

Novi župan Blaž Račič je star 44 let, stanuje na Potokih, po izobrazbi je univerzitetni
diplomirani politolog. Je oče odraslega sina in osnovnošolke, sicer pa s prijateljico Marto
živi v partnerski zvezi. V prostem času je navdušen kolesar. / Foto: Gorazd Kavčič
bje je obdobje spoznavanje,
najprej bi rad spoznal vse
sodelavke in sodelavce, se z
vsemi pogovoril tudi o njihovih osebnih ambicijah, po
novem letu pa bo najbrž objavljen razpis za direktorja
oziroma direktorico občinske uprave.«
Po dvanajstih letih županovanja vašega predhodnika
mnogi od vas pričakujejo
veliko. A dejstvo je, da je
proračun za leto 2019 sprejet in okvirna poraba določena, prav tako je iz leta v leto
manj sredstev za investicije.
Menite, da boste glede na
omenjeno dejstvo lahko
upravičili visoka pričakovanja občanov?
»Strinjam se, da je denarja
zelo malo, zato bo še toliko
bolj treba biti pazljiv pri izbiri ciljev in prioritet. Zavedam
se, da sem postavil visoke cilje, hkrati pa sem že v volilni
kampanji povedal, da so to
dolgoročni cilji, ki jih bomo
skušali uresničiti v obdobju,
ki bo daljše od štirih let.«
Katerim področjem dela boste namenili posebno pozornost?
»Neoliberalni kapitalizem
trga medosebne vezi in treba
je narediti vse, da se te vezi
vzpostavljajo, krepijo. Prepričan sem, da družba lahko
funkcionira le tako, da je povezana. Želim si, da bodo
naše skupne cilje prepoznali
tudi občani in da bodo po
svojih zmožnostih prispevali
svoje k temu, da se bomo vsi
skupaj počutili bolje.«

Kot novinar ste vrsto let zelo
kritično spremljali dogajanje na Jesenicah, kar vam
nekateri tudi očitajo. Zato
vas prosim, da z nekaj pozitivni pridevniki opišete občino, ki jo boste vodili nadaljnja štiri leta.
»Stvar, ki je meni osebno
najlepša, je narava. Študiral
sem v Ljubljani in se kasneje odločil, da se vrnem nazaj na Jesenice. Ne maram
avtomobilske pločevine, ne
maram betona in mi je ljubo to zeleno okolje. Na Jesenicah imam tudi kar nekaj prijateljev in tudi to je
stvar, zaradi katerih imam
rad Jesenice. Sicer pa imamo kar nekaj uspešnih podjetij, na katera smo lahko
ponosni, imamo bogato železarsko in športno, hokejsko zgodovino ... Imamo
gledališče, ki je v tem okolju pomembna kulturna
ustanova in ima velik potencial, ki se ga da še dodatno izkoristiti. To so atributi, ki jih velja izpostaviti
tudi v prihodnje in pokazati, da smo nanje lahko ponosni.«
Kako drugačne kot danes
bodo Jesenice čez štiri leta,
ob zaključku vašega mandata?
»Želim si, da bodo ljudje
bolj povezani, da bodo čutili, da so del skupnosti in da
je vsak prispevek k boljšemu življenju v skupnosti
pomemben. Želim si bolj
povezanih Jesenic. Koliko
bomo uspešni pri uresničevanju infrastrukturnih pro-

jektov, pa bo odvisno od
občinskega sveta in okoliščin, tudi od tega, kako
uspešni bomo pri iskanju
dodatnih virov za sofinanciranje naših razvojnih projektov.«
V prostem času ste navdušen kolesar, prekolesarili ste
dobršen del Evrope, menite,
da vam tovrstna kondicija in
vztrajnost lahko pomagata
tudi pri vodenju občine?
»Prav gotovo! Na kolesu sem
spoznal prav to, kako pomembna je vztrajnost. Če
sediš doma, se nič ne zgodi.
Treba je iti ven, treba je iti
med ljudi in to je prineslo
svoj rezultat tudi v času
predvolilne kampanje. Kolesarjenje pa razumem tudi
kot metaforo za življenje.
Včasih gre pot gor, včasih
dol. Ko gre gor, je treba pritiskati malo bolj in bolj teče
znoj ... Ko gre s hriba navzdol, pa se lahko samo razgleduješ po okolici in uživaš.
Pomembno pa je, da se vrti,
da ves čas daješ neko energijo, da ne obstaneš na mestu
in da imaš ves čas pred seboj
jasen cilj, kam greš. Na teh
mojih potovanjih sem spoznal, da je včasih težko, včasih piha veter v prsi, včasih
dežuje in si moker do kosti,
včasih pa piha veter v hrbet
in gre vse gladko. Tudi na
Jesenicah si želim, da bomo
imeli dosti tega vetra v hrbet,
da nam bo skupaj z občinskim svetom uspelo ustvariti
okolje, da bomo široko razpeli jadra in skupaj uresničili postavljene cilje.«

in 22. november ter 6. in
20. december.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in
brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, tiskajo jih v Tiskarskem
središču Dela, za distribucijo skrbi Pošta Slovenije.
V prihajajočem letu vsem
bralkam in bralcem želimo
vse najlepše tudi iz uredništva Jeseniških novic.

Razpis za direktorja
RAGOR-ja
Urša Peternel
Objavljen je javni razpis za
delovno mesto direktorja
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske (RAGOR).
Dolgoletni direktor Stevo
Ščavničar je namreč predčasno zaključil mandat. Kandidati morajo imeti visoko
strokovno ali univerzitetno

izobrazbo družboslovne ali
tehnične smeri, najmanj pet
let izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pogoj pa je
tudi, da obvladajo slovenski
in najmanj en tuj svetovni
jezik. Predložiti morajo tudi
program dela in vizijo razvoja zavoda. Rok za prijavo na
razpis je 28. december.
Mandat traja štiri leta.
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Občinske novice
Avstrijci vrtajo,
pri nas zaplet
Na avstrijski strani so zvrtali že več kot tristo
metrov globoko v Karavanke, pri nas se zapleta z
izbiro izvajalca del.
Urša Peternel
Na avstrijski strani že od
septembra poteka gradnja
druge cevi predora Karavanke. Po besedah Walterja
Močnika iz družbe Asfinag
jim je (do začetka decembra) uspelo zvrtati že več kot
tristo metrov globoko v
Karavanke.
Medtem pa na slovenski
strani prihaja do zamude pri
začetku del, saj izvajalec še
ni izbran. Državna revizijska komisija je razveljavila
odločitev, s katero je Dars za

izvajalca izbral turško podjetje Cengiz Insaat, ki je dalo
najugodnejšo ponudbo in bi
predor zgradilo za 89,3 milijona evrov. Na izbiro so se
namreč pritožili kar trije
neizbrani izvajalci. Kdaj naj
bi bili izvajalec del vendarle
izbran, tako še ni znano.
In kako zaplete z izbiro izvajalca komentirajo v avstrijskem Asfinagu? Zapletov ne
želijo komentirati, verjamejo pa, da bo Dars naredil vse,
da se bodo dela tudi v Sloveniji čim prej začela, je dejal
Walter Močnik.

Dosežek jeseniške
fakultete za zdravstvo
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin bo vodila mednarodni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje
osem partnerjev iz štirih držav.
Urša Peternel
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin bo prvič vodila
mednarodni razvojno-raziskovalni projekt, ki bo potekal naslednja tri leta, združil
pa bo pet visokošolskih ustanov in tri bolnišnice iz Slovenije, Italije, Španije in
Irske. Projekt bo potekal
pod okriljem razpisa Koalicije znanja v okviru evropskega programa Erasmus+,
jeseniška fakulteta pa je bila
izbrana kot edina slovenska
ustanova. Prijavljenih je bilo

kar 160 projektov, izbranih
pa 31.
Kot je povedala v. d. dekanje
Sanela Pivač, je cilj projekta
izboljšati sodelovanje med
bolnišnicami in zdravstvenimi fakultetami ter spodbuditi raziskovalne sposobnosti diplomiranih medicinskih sester in uvedbo na
dokazih podprte zdravstvene nege.
"Fakultete so mnogokrat
videne kot teoretične institucije, ki ne razumejo prakse, zaposleni v bolnišnicah,
ki recimo opravljajo doktor-

ski študij, pa se pritožujejo,
da jim delodajalec ne nudi
dovolj podpore pri njihovem
raziskovalnem delu,« je
povedala. »Drugi izziv, ki je
s prvim tesno povezan, pa je
sposobnost diplomiranih
medicinskih sester za raziskovanje in uporabo znanstvenih spoznanj, kjer se te
srečujejo z mnogimi ovirami. Pri obeh omenjenih
izzivih imamo seveda ves
čas pred očmi bolnika, saj
raziskave kažejo, da lahko z
uporabo z dokazi podprte
zdravstvene nege pomem-

bno izboljšamo kakovost,
varnost in uspešnost zdravstvene obravnave,« je dodala
Pivačeva.
V projektu sodeluje tudi
Splošna bolnišnica Jesenice.
Sodelujoče bolnišnice bodo
vzpostavile raziskovalne
skupine in jih povezale z
raziskovalci v visokošolskih
institucijah. Obenem bodo
razvili spletni izobraževalni
program o raziskovanju v
zdravstveni negi, ki bo prosto dostopen in usmerjen v
uporabo raziskovalnih spoznanj v praksi.

Razpis za občinska priznanja
Foto: arhiv Asfinag

Urša Peternel

Gradnja predora na avstrijski strani pospešeno poteka.

Cepljenje proti
gripi na Jesenicah
Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče
napovedati. Vrhunec je običajno januarja in
februarja.
Urša Peternel
V Zdravstvenem domu Jesenice se je mogoče cepiti proti gripi, in sicer vsak delovnik med 12. in 13. uro v dispanzerju medicine dela,
prometa in športa. Cepljenje
je samoplačniško in stane 14
evrov, za osebe s kronično
boleznijo in starejše od 65
let pa sedem evrov.
Kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je nemogoče napovedati, kakšna bo letošnja sezona gripe. Običajno je vsako
leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležijo največje število obolelih.
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi
med prebivalci. Po ocenah
zanjo vsako sezono zboli do
200 tisoč prebivalcev oziroma deset odstotkov vseh. Za
preprečevanje širjenja je
priporočljivo upoštevati tri
enostavna pravila: poskrbimo in okrepimo zdravje s
pravilno prehrano in dovolj

Občina Jesenice je objavila
javni razpis za podelitev
občinskih priznanj. Ta
enkrat letno podeljujejo osebam in organizacijam, ki so
s svojim delom in uspehi
pomembno prispevali k političnemu, znanstvenemu,
gospodarskemu, športnemu,
kulturno-umetniškemu ali
drugemu napredku ter k
ugledu občine Jesenice.

ne Jesenice, ki so namenjene fizičnim in pravnim osebam za uspehe pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja
na občinski, državni in mednarodni ravni, dosežke na
humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem
področju ter na področju
trajnostnega razvoja občine
Jesenice.
Pobude za prejemnike priznanj lahko podajo fizične in

pravne osebe, gospodarske
družbe, javni in zasebni
zavodi, organizacije, krajevne skupnosti, politične
stranke, društva ali združenja. Rok za oddajo pobud je
7. januar 2019, o njih pa bo
odločala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinska priznanja bo
podelil župan na osrednji
slovesnosti ob občinskem
prazniku 20. marca.

Dva srebrna znaka na Jesenice
Srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske sta prejeli tudi
Branka Horvat iz Splošne bolnišnice Jesenice in Sanela Pivač s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
Urša Peternel

gibanja ter se izogibamo
natrpanim prostorom; cepimo se proti gripi in tako
zmanjšamo verjetnost, da
bi po okužbi zboleli; če zbolimo, ostanemo doma in
poskrbimo, da okužbe ne
prenesemo na svoje bližnje:
temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali
kašljanju usta pokrijemo s
papirnatim robčkom oziroma kihamo in kašljamo v
rokav.
Čeprav cepljenje proti gripi
priporočajo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli
težek potek bolezni. To so
starejši od 65 let, kronični
bolniki, osebe z izrazito
povečano telesno težo, majhni otroci, nosečnice, zdravstveni delavci ...
Cepiti se je treba vsako leto
z enim odmerkom cepiva,
zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in
traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu
lahko že prenizka.

Najvišje občinsko priznanje
je naziv častni občan občine
Jesenice, vsako leto lahko
podelijo največ en naziv. Kriterij za podelitev so izjemni
dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost,
moralna drža in zavzetost za
blaginjo in pravičnost vseh
ter zavzetost za prepoznavnost Jesenic v slovenskem in
mednarodnem prostoru.
Vsako leto lahko podelijo
tudi največ tri Plakete obči-

V dvorani jeseniškega gledališča je potekala slavnostna
podelitev najvišjih priznanj
Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Na njej vsako
leto podelijo naziv častni član
društva in več srebrnih znakov. Najvišje priznanje, naziv

častna članica, je prejela Ivana Hartman, dolgoletna bivša predsednica društva. Srebrni znak pa so prejele Branka Horvat iz Splošne bolnišnice Jesenice, Ida Kapus in
Tatjana Jakhel iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni
in alergijo Golnik ter Sanela
Pivač iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

»Najvišja priznanja nagrajujejo strokovni razvoj in
dosežke na področju zdravstvene nege in babištva, krepitev vloge in pomena dela
medicinskih sester, babic,
zdravstvenih tehnikov in
sodelavcev na področju
oskrbe," je poudarila predsednica društva Alenka
Bijol. Kot je dodala, nagra-

jenke skrbijo tudi za ohranjanje in razvijanje profesionalnih in dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci
ter pripadnost poklicni skupini. "S svojim časom in trudom so pomembno prispevale h kakovosti v zdravstveni in babiški negi ter tako
sooblikovale zgodovino
društva,« je še dejala.

Osem brezplačnih brezžičnih točk
V naslednjih osemnajstih mesecih bodo na Jesenicah vzpostavili osem brezplačnih brezžičnih točk.
Urša Peternel
Občina Jesenice je bila
uspešna pri prijavi na razpis Evropske komisije
WiFi4U, na osnovi katerega bo prejela bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev osmih brezplačnih
WiFi-točk na javnih mestih po občini. Kje jih bodo

vzpostavili, bo znano v prihodnje, ko bo izbran tudi
ponudnik tehnične opreme, morajo pa brezžične
točke zaživeti v osemnajstih mesecih.
Evropska komisija želi s
pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej
Evropi brezžični dostop do
interneta na javnih mes-

tih, vključno s parki, trgi,
javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi
domovi in muzeji. Občina
Jesenice je že pred prijavo
na razpis preverila vse
možne lokacije na območju občine Jesenice, glede
na pogoje razpisa in tehnične možnosti za postavitev
brezplačnih WiFi-točk pa

je določila osem lokacij na
trgih, avtobusnih postajališčih, ob turističnih znamenitostih oziroma določenih javnih zavodih, so sporočili z Občine Jesenice.
Na razpis se je sicer uspešno prijavilo 2800 občin iz
vse Evrope, Občina Jesenice pa je edina iz gorenjske
razvojne regije.
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Krajevne novice

Praznično za starejše

Majhna pozornost
riše nasmeh

V krajevnih skupnostih Plavž, Sava in Podmežakla so pripravili prednovoletna srečanja za starejše.
Andraž Sodja
Praznični december je na
Jesenicah tradicionalno čas
srečanj starejših krajanov po
jeseniških krajevnih skupnostih.
Prva je praznovanje pripravila Krajevna skupnost
Plavž, ki je na srečanje povabila vse krajane, ki so letos dopolnili osemdeset let
ali več. Vseh udeležencev je
bilo tako več sto, krajanov,
starejših od osemdeset let,

pa je več kot 250. Najstarejša med njimi je bila Ivanka
Gašperin, ki je junija dopolnila okroglih sto let. Za izvedbo srečanja in pogostitev
so poskrbeli v Osnovni šoli
Toneta Čufarja. Glasbeni
program so pripravile učenke pod vodstvom Mojce Čebulj in folklorna skupina
Juliana s Hrušice. Zbranim
sta želje za dobro zdravje in
počutje v novem letu 2019
izrekla predsednica krajevne skupnosti Plavž Ivanka

Zupančič in dosedanji župan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger, ki sta
predstavila tudi pomembnejše pridobitve in investicije v krajevni skupnosti. S
pozdravnimi besedami pa
se jima je pridružila tudi
ravnateljica šole Branka
Ščap. Za vse starejše krajane so učenci pripravili tudi
čestitke, ki so jih podelili
skupaj z novoletnimi darili.
Tradicionalni prednovoletni srečanji so pripravili

Prednovoletno srečanje s starejšimi iz KS Plavž

Miklavževo druženje
na Titovi 18
Poslovni sosedi s Titove 18 so že drugo leto zapored pripravili Miklavževo
druženje s piškoti, čajem, pečenim kostanjem ...
Urša Peternel
TIC Jesenice je tokrat že
drugič skupaj s svojimi poslovnimi sosedi, podjetjem
Arriva Alpetour, Dominvestom, Frizerstvom Lanja,
Gorenjskimi lekarnami in
Zlatarstvom Mohorič, organiziral prijetno Miklavževo
druženje na Titovi 18 na Je-

senicah. V sredo in četrtek,
5. in 6. decembra, so se občanke in občani ustavili na
stojnicah, se posladkali z
Miklavževimi piškoti, spili
topel čaj ali kuhano vino ter
se pogreli ob pečenem kostanju. Najmlajši ustvarjalci
iz Vzgojnovarstvene enote
Julke Pibernik so se izkazali
s svojimi unikatnimi novo-

tudi v KS Sava in Podmežakla. V KS Sava se ga je od
347 starejših od 75 let udeležilo več kot sto. Pozdravne besede sta jim namenila
predsednica sveta KS Tina
Repovž in dosedanji župan
Tomaž Tom Mencinger, ki
sta predstavila tudi večje investicije v tem delu Jesenic.
Za popestritev srečanja je
poskrbela skupina seniork
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice, spoznali so občinsko maskoto z imenom
Rudi, obiskal pa jih je tudi
Miklavž. Na srečanju KS
Podmežakla pa je zbrane
pozdravil predsednik sveta
KS Aljoša Ulčar, pozdravne
besede pa jim je namenil
Tomaž Tom Mencinger.
Srečanja se je udeležilo
okoli osemdeset krajanov,
starejših od sedemdeset let,
ki so jim večer polepšale seniorke Gledališča Toneta
Čufarja, tudi njim se je
predstavila maskota Rudi,
tako krajani Save kot Podmežakle pa so si ogledali
tudi dokumentarni film Jesenice – Mesto jekla in cvetja, dobili pa so tudi bogata
praznična darila.

Urša Peternel
Ljudska univerza Jesenice
(LUJ) je v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske
pripravila akcijo Majhna pozornost riše nasmeh, v okviru katere so s pomočjo krajanov zbrali več kot tristo higienskih pripomočkov, s katerimi bodo ob praznikih pomagali starejšim. Gre predvsem za zobne paste, šampone, mila, tudi plenice ... A ker
so po besedah Majde Suljanović Hodžić z LUJ potrebe
starejših skrite, so se povezali z jeseniškim centrom za
socialno delo, društvom upokojencev, domom starostni-

kov, rdečim križem in zdravstvenim domom, ki bodo
poskrbeli, da bodo darovani
izdelki prišli v prave roke.
Na LUJ pa so se razveselili
tudi donacije združenja Sila,
ki bo del izkupička z nedavnega dobrodelnega bazarja,
ki je potekal v Ljubljani, namenilo za nakup ortopedskih pripomočkov za starejše na Jesenicah. Predstavnice Sile, ki združuje soproge
tujih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov v Sloveniji, so prejšnji teden tudi
obiskale Jesenice, in kot so
poudarile, na ta način želijo
pomagati starejšim, ki se le
redko izpostavljajo.

Spet je zasijalo z Žerjavca
Marsikateri Jeseničan je v teh dneh opazil nenavadno svetlobo nad
Žerjavcem; ni neznani leteči predmet, temveč pravljična dežela lučk Alojza
in Marjane Katnik.

letnimi izdelki, s katerimi so
okrasili drevesce pred pisarno TIC. Vsi mimoidoči so
lahko zavrteli kolo sreče in
si priborili zanimive praktične nagrade. Vse ob iskrenih
željah, da tovrstno druženje
postane tradicionalno, je povedala glavna organizatorka
dogodka Nena Koljanin iz
TIC Jesenice.

Andraž Sodja

Miklavževo druženje pred Titovo 18

S skupnimi močmi za pomoč starejšim

Vrt Alojza in Marjane Katnik, dedka in babice Anžeta
Kopitarja, na Žerjavcu nad
Jesenicami je v poletnem
času pravi cvetlični vrt, za
katerega zgledno skrbi Alojz,
ki bo v prihodnjem letu dopolnil osemdeset let. V zimskem času, ko cvetlice ne
uspevajo, pa za pravljično
podobo Katnikovega vrta

skrbi na tisoče lučk, ki vrt
spremenijo v pravo pravljično deželo. Za postavitev je
zaslužen Alojz s pomočjo
prijateljev, saj sam ne zmore
plezanja po drevesih, pritrjevanja in nošenja, a kljub
temu se v lični svetlobni
okrasitvi vidi smisel za estetiko, ki premami številne
mimoidoče. Letos se je število lučk še povečalo in je po
besedah Alojza Katnika do-

seglo 13 tisoč. Ker jih približno polovica prihaja iz ZDA,
je za njihovo delovanje potreben tudi pretvornik, saj je
ameriška omrežna napetost
nižja. Okrasitev dopolnjujejo še napihnjen snežak, vhodni portal, svetlobna vrba,
doma izdelana svetila in vrsta drugih okraskov ter prijazen sprejem Alojza in Marjane, ki sta vesela vsakega
obiskovalca.

6

Jeseniške novice, petek, 21. decembra 2018

Kultura

Stara Sava čaka na razglasitev
Eden najlepše ohranjenih fužinskih kompleksov v srednji Evropi, Stara Sava na Jesenicah, bo v kratkem proglašen za kulturni spomenik državnega pomena.
Urša Peternel
Stara Sava na Jesenicah je
eno najlepše ohranjenih
fužinarskih naselij v srednji
Evropi. Sestavljajo jo Bucelleni-Ruardova graščina, cerkev Marijinega vnebovzetja,
Kasarna, plavž s pudlovko in
Kolpern. Občina Jesenice je
območje že leta 1984 razglasila za kulturni spomenik
lokalnega pomena, že vrsto
let pa si prizadeva, da bi
dobilo tudi status kulturnega spomenika državnega
pomena. To se bo zdaj vendarle zgodilo, saj naj bi država v dveh mesecih sprejela
Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na
Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena.

Obnova Ruardove
graščine
Kot je dejal Vojko Zupan z
ministrstva za kulturo je v
državi ta čas 325 spomenikov državnega pomena,
večinoma ta status dobijo
posamezni objekti. Stara

Edina cerkev v lasti
občine

Stara Sava bo postala kulturni spomenik državnega pomena.
Sava pa bo postala spomenik državnega pomena kot
celotno fužinarsko naselje.
Večina objektov in zemljišč
je v lasti Občine Jesenice, ki
je v preteklih letih vložila
veliko truda in denarja v
obnovo in ohranitev žele-

stanovanje. Prenovljeno
nekdanje skladišče oglja
Kolpern je zaživelo kot
čudovit protokolarni objekt,
ta čas pa poteka obsežna,
več kot dva milijona evrov
vredna prenova Bucelleni-Ruardove graščine.

zarske dediščine Stare Save.
V obnovljeni Kasarni je
tako prostore dobila Glasbena šola Jesenice, v pritličju pa je Gornjesavski
muzej Jesenice uredil stalno etnološko razstavo, na
kateri prikazujejo delavsko

Na celovito obnovo pa še
čaka cerkev, ki je edina v
državi, ki je v lasti občine.
Občina Jesenice je doslej
obnovila streho in zamenjala del oken, temeljita obnova
notranjosti pa jo še čaka. Na
Jesenicah že nekaj časa
potekajo razprave o tem, s
katerimi dejavnostmi bi lahko oživili cerkev; pojavile so
se celo ideje, da bi v njej uredili diskoteko ali nočni klub.
Kot je dejal Vojko Zupan s
kulturnega ministrstva,
omenjena cerkev sicer ni
posvečena in zato ni sakralni objekt, kljub temu pa
bodo pri izbiri vsebin pazljivi, da v njej ne bi dobili diskoteke ali prodajalne. Irena
Lačen Benedičič iz muzeja
je ob tem povedala, da naj bi
po sedanjih načrtih del dejavnosti v cerkvi zavzemali
sakralni dogodki (blagoslov,
blagoslov sveč in oratorij),
del kulturno-zgodovinski
dogodki, del pa glasbeni.
Ena od idej je, da bi v cerkvi

potekal tudi del dejavnosti
Glasbene šole Jesenice,
denimo pouk orgel.

Lažja prijava na razpise
V začetku meseca je v Kolpernu potekala javna obravnava osnutka odloka o razglasitvi Stare Save za kulturni spomenik državnega
pomena. Kot je povedal
vodja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj Miloš Ekar, se
bo Občina Jesenice po razglasitvi lažje prijavljala na
razpise za sofinanciranje,
zlasti mednarodne. In kaj
bo razglasitev še prinesla
Jesenicam? Kot je dejal Vojko Zupan s kulturnega
ministrstva, naša država
nima stotin kilometrov morske obale, ima pa obilje raznolike kulturne dediščine,
ki lahko pritegne domače in
tuje obiskovalce.
Prav v tem, v povezavi kulture in turizma na Stari Savi,
vidi priložnost tudi novoizvoljeni župan občine Jesenice Blaž Račič.

V Ruardovi graščini bo tudi poročna dvorana
Obnovitvena dela v Bucelleni-Ruardovi graščini potekajo v skladu z načrti. Odkrili so več stenskih poslikav, potrebna bo celovita obnova ostrešja.
vratorji, ki sproti odkrivajo
nove poslikave, ki so bile v
preteklih stoletjih in desetletjih prekrite s plastmi barve.
"Restavratorski načrt je bil
sicer izdelan že leta 2008,
ko so opravili sondiranja,
zdaj pa ugotavljajo, da je
poslikanih še veliko več
sten. Restavratorska stroka
bo odločila, kaj vse se bo
ohranilo," je povedala Irena
Lačen Benedičič.
Dela naj bi bila zaključena
leta 2020, v muzeju pa že
pripravljajo tudi stalno raz-

Foto: Katja Žvan, GMJ

Konec avgusta se je začela
obnova Bucelleni-Ruardove
graščine na Stari Savi, ki je
bila zgrajena leta 1938. Do
potrebne celovite obnove
fužinske graščine je torej
prišlo po 480 letih.
Kot je povedala direktorica
Gornjesavskega muzeja
Jesenice Irena Lačen Benedičič, dela potekajo v skladu
z načrti. A graščina je bila
zgrajena v 16. stoletju in je
šele sedaj mogoče odkriti,

kaj vse skrivajo njeni zidovi. Predvsem se je doslej že
pokazalo, da se je v času, ko
so del graščine preuredili v
stanovanja, poslabšala statika objekta. Prav tako se je
pokazalo, da je streha objekta v slabšem stanju, kot so
pričakovali, tako bo najbrž
potrebna celovita zamenjava ostrešja. Prav tako je v
stavbi še vedno prisotna
lesna goba, ki jo bo treba
odstraniti.
Obenem z gradbeniki so v
graščini prisotni tudi resta-

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Urša Peternel

stavo, na kateri bodo javnosti skušali predstaviti čim
več gradiva o zgodovini železarstva, s poudarkom na
obdobju fužin, pri pripravi
stalne razstave pa bodo
sodelovali tudi z Acronijem.
Za javnost bodo odprli tudi
kletni del graščine. Nekaj
posebnega pa bo tudi nova
poročna dvorana, ki jo bodo
uredili v nadstropju graščine (poročne dvorane potem
v Kosovi graščini ne bo več).
Obnova graščine naj bi stala
2,3 milijona evrov, od tega je
Občina Jesenice doslej pridobila 150 tisoč evrov sredstev sofinanciranja.

Odgovorna konzervatorka obnove graščine Maja
Avguštin je povedala, da so ob čiščenju sten odkrili
poslikave, ki jih niso pričakovali. "So edinstvene
in bodo zagotovo pritegnile ljudi," je dejala.
Graščino je leta 1538 zgradila italijanska rodbina Bucelleni in ob njej postavila
fužino, ki ji je v kratkem
času prinesla precejšnje
premoženje. Obrate in graščino je leta 1766 kupil belgijski trgovec Valentin
Ruard. V graščini so živele
tri generacije Ruardov,
1871. pa je lastništvo prešlo

na Kranjsko industrijsko
družbo. Od leta 1954 je graščina preurejena v muzej.
Do 1990 je v njej deloval
Tehniški muzej Železarne
Jesenice, od leta 1991 pa je
v njej sedež Gornjesavskega muzeja Jesenice. Danes
je v njej železarski muzej s
stalno železarsko in rudarsko zbirko.
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Kegljanje jemljem
kot sprostitev
Dvaintridesetletni Jernej Pačelat je v tej sezoni pomemben člen kegljaške ekipe SIJ Acroni Jesenice.
Matjaž Klemenc

kar je odločno premalo. Bi
pa nekaj poudaril. Kljub slabim rezultatom smo dobri
prijatelji. Igramo eden za
drugega. Kljub vsem težavam še vedno verjamemo,
da lahko ostanemo v 1. A
ligi. Z lansko postavo bi bili
zdaj med prvimi štirimi.«

Kdaj ste začeli kegljati?
»Kegljati sem začel pozno,
nekje pri 18, 19 letih. Glavni 'krivec', da sem se začel
ukvarjati s tem športom, je
bil stric, ki je predsednik
kluba v Portorožu. V začetku je bilo vse skupaj le kegljanje s prijatelji. Sčasoma mi je stvar postala zanimiva, dobro mi je šlo, in
resneje sem se posvetil kegljanju.«
Ste se pred kegljanjem
ukvarjali še s kakšnim športom?
»Dolga leta sem veslal. Težak je bil prehod iz mlajših
mladincev med mladince,
ko so se začeli vsakodnevni
treningi in se nisem odločil
za profesionalno pot veslanja.«
Kakšna je bila perspektiva
kegljanja v Portorožu?
»Vse je bilo bolj na rekreacijskem nivoju. Spomnim
se, da so takrat ustanavljali
Primorsko-gorenjsko ligo.
Klubu se je pridružilo nekaj
igralcev Banke Koper, ki so
tudi igrali v rekreativni ligi.
Ko sem začel študirati v
Ljubljani, sem tudi v prestolnici nadaljeval s kegljanjem.«
Za katere klube v Ljubljani
ste igrali?
»Igral sem za Iskro, Ograjco
Ljubljana in Taborsko
jamo.«
Ko ste igrali pri Ograjci Ljubljana, ste imeli za nasprotnika jeseniške kegljače ...

Omenili ste, da opravite enega do dva treninga tedensko.
»Opraviti bi morali vsaj tri
treninge tedensko, ob tem
pa še kakšen kondicijski trening, brez tega pač ne gre
na tem nivoju.«

Jernej Pačelat
»Res je. To je bilo v 2. Slovenski ligi, v tretjem kakovostnem razredu. Tisto leto so
šli Jeseničani naprej. Mi smo
jim bili glavni nasprotniki, a
na koncu smo se morali zadovoljiti z drugim mestom.«
Kako je prišlo do tega, da ste
prišli kegljat na Jesenice v
ekipo SIJ Acroni?
»Na Jesenice sem se preselil in si ustvaril družino.
Takoj nisem začel kegljati
za jeseniško ekipo. Najprej
sem igral za Portorož v 3.
Slovenski ligi, vendar pa so
mi na Jesenicah dali priložnost, da sem pri njih treniral. V Portorožu sem
imel relativno dobre rezultate in na Jesenicah so mi
večkrat omenili, če bi prestopil v njihove vrste. Na
koncu so me le prepričali
in od lanskega decembra
sem njihov član.«

Glede na lansko sezono je v
letošnji ekipi kar nekaj sprememb.
»Na žalost res. Šli so trije
najboljši igralci, tisti trije, ki
so me najbolj prepričevali,
da se jim pridružim v klubu.
Kristjan Mijatovič je šel v
Calcit, Igor Čosić v Gorico
in Matjaž Vovk v Ljubelj.
Tudi ostali, z menoj vred,
smo imeli ponudbe od drugod. Sam sem se odločil, da
ostanem na Jesenicah. V
ospredje sem postavil družino in službo. Sam kegljanje
jemljem kot sprostitev. Tako
na začetku sezone nismo vedeli, ali bomo v ligi sploh
igrali.«
Prva liga je na visokem nivoju. Vam za stopničko višje
manjka kakšen trening več?
»S tem se z vami popolnoma strinjam. Opravimo enega do dva treninga na teden,

Z jesenskim delom verjetno
niste zadovoljni?
»Proti slabim nasprotnikom
smo slabo odigrali, proti dobrim veliko boljše. Če bi
proti slabim ponovili igre, ki
smo jo prikazali proti boljšim, bi imeli najmanj šest
točk. Tako smo žal pri dveh
točkah. Pogled na lestvico ni
najlepši, a sploh ni tako slabo, kot je videti.«
Kako bi ocenili svoje igre?
»Prve štiri tekme sem odigral odlično, zadnjih pet pa
katastrofalno. Vzrok za to
sem že omenil. Pomanjkanje kegljaškega in kondicijskega treninga.«
Vaš pogled na 1. A ligo?
»Za razliko od ostalih lig
ekipe v 1. A ligi nimajo šibkih členov. Takoj ko pokažeš nekaj slabosti, nasprotnik to izkoristi.«
Cilji v kegljanju v prihodnosti?
»Zdaj je glavni cilj, da se obdržimo v 1. A ligi.«

Božično darilo jutrišnja zmaga
Jutri je v Tivoliju na sporedu letošnja peta medsebojna tekma med Olimpijo in Jeseničani.
Prve štiri so dobili »zmaji«.
Matjaž Klemenc
Ko boste brali te vrstice, bo
za Jeseničani že sredina domača tekma z ekipo Rittner.
S to tekmo so se Jeseničani
premaknili v drugi del rednega dela AHL.
Kot smo že poročali v prejšnji številki, je novi trener
HDD SIJ Acroni Jesenice
Marcel Rodman. Svoj krst
na klopi »železarjev« je doživel v ponedeljek na prvenstveni tekmi s Triglavom.
Debi je bil uspešen. Jeseničani so tekmo dobili s 7:2.
Po dvajsetih odigranih tekmah v AHL malce pokukajmo v statistiko. Jeseničani

so se po dvakrat pomerili s
Feldkirchnom, Kitzbüchlom, Zell am Seejem in SŽ
Olimpijo. Z zadnjima dvema se bodo pomerili še dvakrat. Z ostalimi ekipami so
odigrali po eno srečanje. Izkupiček je naslednji: deset
tekem so dobili (Cortina 7:1,
Milano 5:4, KAC 9:1, Kitzbüchel 4:1, Rittner 4:1, Fassa
8:5, Zell am See 12:2, 4:1,
Lustenau 5:3, Bregenzerwald 5:2), sedem so jih izgubili (Feldkirch 1:2, 1:5, Salzburg 4:5, Olimpija 0:4, 3:4,
Gardena 1:3, Pustertal 2:6),
Vipiteno so premagali 4:3
po kazenskih strelih, Assiago pa 2:1 po podaljšku. Po

podaljšku so izgubili 3:4
proti Kitzbüchlu.
Na predstavitvi novega trenerja je Marcel Rodman poudaril, da bo igra drugačna,
želi si vsakega igralca videti
na delu in se z vsakim posebej pogovoriti. Rodman je
ekipo uradno prevzel 5. decembra, to je dvanajst dni
pred tekmo s Triglavom. Na
videz kar nekaj časa za spoznavanje ekipe, a žal ni bilo
tako. Na dan, ko je prevzel
jeseniško ekipo, je devet reprezentantov U20 (Žiga Kogovšek, Lan Brun Rauh,
Aljoša Crnovič, Nejc Stojan,
Žiga Urukalo, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Jaka Šturm,

Erik Svetina) in trener Aleš
Burnik odšlo na svetovno
prvenstvo 1. B divizije na
Poljsko.
Jutri je v Tivoliju na sporedu
že peti derbi z Olimpijo. Slednji so dobili vse štiri tekme, dve v AHL in po eno v
finalu Slovenskega pokala
ter na Poletni ligi. Z jutrišnjo morebitno zmago bi
jeseniški hokejisti sebi in
navijačem podarili lepo božično darilo.
Po tekmi z Olimpijo Jeseničane čakata do konca leta še
dve tekmi: 28. decembra
doma s KAC-om in 30. decembra v gosteh z Zell am
Seejem.

Šport na kratko
KEGLJANJE

Za konec še dva poraza
Kegljači v 1. Slovenski ligi so zaključili z jesenskim delom.
Jeseniški kegljači SIJ Acroni so dodali še dva poraza. Doma
so izgubili z Ljubeljem s 7:1, v gosteh pa s Triglavom s 6:2.
Po devetih tekmah je na vrhu lestvice Konstruktor z 18 točkami. Nas bolj zanima začelje. Sedma Gorica ima 6 točk,
osmi Triglav 5 točk, deveti Hrastnik 3 točke in desete Jesenice z 2 točkama. Drugi del se začne 12. januarja 2019.
ŠPORTNO PLEZANJE

Tinka Rakar skupaj tretja v težavnosti
S tekmama v Celju se je končalo letošnje državno prvenstvo
v športnem plezanju v težavnosti, balvanih in hitrosti. V skupni razvrstitvi med deseterico najdemo tri plezalke Športnega odseka Jesenice. Pri cicibankah je bila Tinka Rakar tretja
v težavnosti in osma na balvanih. Pri mlajših deklicah v težavnosti najdemo Roso Rekar tik pod stopničkami, na četrtem mestu.
KOŠARKA

Po osmih tekmah tretji
S tekmo v gosteh proti Ljubljani so jeseniški košarkarji v 3.
ligi Center zaključili jesenski del. V predzadnji tekmi v tem
letu so v gosteh z 92:67 premagali Globus. Žal se ni izšlo v
soboto proti najuspešnejši ekipi lige Ljubljani. Slednji so
premagali Jeseničane s 102:67. V osmih tekmah so petkrat
zmagali in trikrat izgubili. Na vrhu lestvice je Ljubljana s 16
točkami. Litija je druga s 15 točkami, Jeseničani pa so tretji
s 13 točkami.
KOŠARKA

Za konec leta še peti poraz
Z novim, petim porazom so košarkarice Kranjska Gora - Jesenice končale leto 2018 v Extra ligi. V gosteh so izgubile z Ledito z 88:50. Med sedmimi ekipami so še edine brez zmage.
NAMIZNI TENIS

Trije porazi in prva zmaga
Na dveh gostovanjih so namiznoteniške igralke Jesenic v 1.
Slovenski ligi doživele dva maksimalna poraza. S 5:0 so izgubile proti Ljubljani in proti Logatcu. Tretji poraz so doživele proti Vesni s 5:2 (dve zmagi Mojce Smolej). Prvi letošnji
uspeh so dosegle v 8. kolu, ko so doma s 5:1 premagale
Preserje. Po dve zmagi sta prispevali Barbara Jančič in Mojca Smolej. Enkrat je zmagala Nuša Bolte. Jeseniške namiznoteniške igralke zaključujejo jesenski del na osmem,
predzadnjem mestu, z 2 točkama.
JUDO

Judoisti na Veselem decembru na Jesenicah
Judo sekcija TVD Partizan Jesenice je organizirala že trideseti mednarodni judo turnir Veseli december 2018. Nastopilo je več kot osemdeset mladih judoistov iz Slovenije, Italije
in Avstrije. Kar nekaj domačih tekmovalcev je stopilo na
oder za zmagovalce. Prvo mesto so osvojili: Mark Alex Brestovac, Adam Erjavec, Leja Jerman, Luka Jerman, Nace Praprotnik, Žiga Robič, Uroš Vukeljič. Drugo mesto: Nik Branc,
Aljaž Hering, Krištof Jan Huber, Tine Klinar, Lan Klukovič,
Alina Medič. Tretje mesto: Manuel Ajderič, Ayan Baktaševič,
Žan Luka Brestovac, Dani Fajkovič, Alexander Graj, Lidija
Hering, Lovro Košir, Aleks Krupenko Popovič, Hana Medič,
Andraž Mencinger, Tevž Mencinger, Žiga Razingar. Ekipno
je zmagala domača sekcija TVD Partizan Jesenice. Sledijo:
2. JK Žiri, 3. JK Bushido Novo mesto, 4. Gemona, 5. Polyteam Ljubljana, 6. Wörthersee Velden.

Srečn9o!
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Zanimivosti

Na Apalaški poti spoznaval
Ameriko in sebe
Prvi Slovenec, ki je prehodil Apalaško pot, je Jakob J. Kenda, nekdanji jeseniški gimnazijec, Radovljičan, ki zdaj živi v Ljubljani.
Knjigo Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike je predstavil tudi v Občinski knjižnici Jesenice.
Urša Peternel
Jakob J. Kenda je prvi Slovenec, ki je prehodil Apalaško
pot. Divjinska pot skozi štirinajst ameriških zveznih
držav prek Apalaškega hribovja je dolga 3500 kilometrov in ima kar 142 kilometrov vzponov. To je toliko,
kot bi se z gladine morja
šestnajstkrat vzpel na Everest. Za pot je porabil štiri
mesece, po vrnitvi pa napisal knjigo Apalaška pot –
3500 kilometrov hribov in
Amerike, ki jo je ob dnevu
slovenskih splošnih knjižnic predstavil tudi v Občinski knjižnici Jesenice.

Trideset let koprnenja
»Od nekdaj sem si želel iti
na neko tako dolgo pot, a mi
ni nikoli uspelo. Najprej je
bila fakulteta, po fakulteti
prevajanje Harryja Potterja,
potem so prišli otroci in je
bilo treba obrisati kakšno
ritko … Tako je trajalo skoraj
trideset let. A ker sem bolj
počasne sorte, je bilo zame
dobro, da sem lahko trideset
let koprnel in bral o teh dolgih poteh in na koncu izbral
natanko pravo pot zame,« je
pripovedoval v pogovoru z

Priznanja za
ljubiteljske ustvarjalce
Pri Zvezi kulturnih društev
Jesenice od leta 2012 podeljujejo priznanja posameznikom in skupinam, ki na
področju ljubiteljskega kulturnega dela in ustvarjanja z
marljivim delom dosegajo
pomembne rezultate v
lokalnem okolju in širše. Na
novembrski seji izvršnega
odbora so sprejeli sklep, da
pozovejo kulturna društva,
klube, različne ljubiteljske
skupine, krajevne skupnosti, javne zavode in druge
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate
za podelitev priznanj za leto
2018. Prijave sprejemajo na
sedežu Zveze kulturnih društev Jesenice, Tavčarjeva 3b,
Jesenice ali po elektronski
pošti: milos.mozina@gmail.com. do 15. januarja 2019.
Priznanja bodo podelili na
prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku februarja leta 2018. Dosedanji prejemniki so: Jože Beguš,
Stanko Sekardi, Franc Črv,
Marija Palovšnik, Leon
Mohorič, Hilda Sabina
Zidar, Bogdan Bricelj, krožek ročnih del pri FKD Koroška Bela, Ivan Šenveter,
Franc Rožič in lutkovna skupina Ringo raja.

Jakob J. Kenda je nekdanji jeseniški gimnazijec, doma je iz Radovljice, z družino pa zdaj
živi v Ljubljani. Po izobrazbi je doktor literarnih ved, najbolj poznan je po prevodih Harryja
Potterja. Pisal je o literaturi, filmu, Apalaška pot pa je njegov prvi (potopisni) roman. Je
tudi krizni menedžer v kulturi. / Foto: Gorazd Kavčič
Moniko Sušanj. Poti ni
izbral samo zato, ker je (tudi
kot prevajalec) želel globlje
spoznati Ameriko, pač pa
tudi zato, ker mu je bila ta
gozdna, hribovska pot, ki je
ves čas speljana skozi divjino, pisana na kožo. »Ne

maram hoditi po cestah,
tudi gozdnih ne; to pa je
gozdna, hribovska steza, ves
čas si v naravi in le redko
prečkaš kakšno mesto. Je
res divjinska pot in od vsega, od prve hiše ali trgovine,
si lahko oddaljen tudi dvesto

kilometrov. Predvsem pa je
speljana dol in gor in vsak
dan narediš tisoč, tisoč petsto, tudi dva tisoč višinskih
metrov. Obstajajo tudi daljše poti, a nobena ni speljana
tako, da nabereš toliko višinskih metrov ...« je pripove-

doval Kenda, rojen Radovljičan, ki z družino živi v Ljubljani. Na poti tudi ni koč, so
le zavetišča, bivaki. »Lesena
ploščad, dvignjena od tal, tri
stene, streha. Skupinska
spalnica. In eden najlepših
delov poti – večeri ob tabornem ognju in pohodniških
zgodbah. Le enkrat na teden
prespiš v hostlu in si 'malo
privoščiš', ker imaš svojo
posteljo …« Del poti je prehodil večinoma sam, del pa
v družbi z ostalimi pohodniki. »V prvi polovici poti sem
presenečeno ugotovil, da
nas ljudi, kakor smo samotarski (in jaz sem rad sam,
od nekdaj), potegne skupaj.
In skupaj nas je potegnilo
res različne ljudi in nas zvezalo skupaj do te neverjetne
mere, da so ti ljudje zdaj eni
mojih največjih prijateljev v
življenju,« je povedal.

Na poti se vidiš takega,
kot si
Sicer pa imajo pohodniki, ki
se podajo na pot, zelo različne motive. Po Kendovih
besedah gredo mnogi na pot
zato, da bi našli sami sebe,
drugi zato, ker se jim je v
življenju zalomilo ... »Saj
ne, da je meni škodilo spoz-

Kenda je pot prehodil
z dvema paroma
pohodnih čevljev, ki so
za seboj imeli že kar
nekaj višinskih metrov
slovenskih gora. V
šestdesetlitrskem
nahrbtniku je nosil še
izjemno lahek šotor in
spalno vrečo, vse
ameriške izdelave. »S
težjo opremo poti ne
bi prehodil,« je
prepričan.
navanje samega sebe, a
mene so bolj zanimali ljudje, narava, sama hoja ...« A
doživetja na poti so bila globoka. Na tej poti se vidiš
takega, kot si, je dejal Kenda, ki je pot prehodil v štirih
mesecih; vsak dan je v povprečju prehodil 18 milj oziroma 30 kilometrov. Hodil
je šest dni v tednu, en dan
pa si je vzel za počitek in
nujne opravke. Vmes ga je
obiskala družina in so imeli
nekaj tednov družinskih
počitnic. Skupaj je bil tako
na poti skoraj pol leta.
Na pot je bil, kot je povedal,
dobro pripravljen, tako da
kakšne večje krize ni imel.
»Bil sem pripravljen in odločen, da jo bom prehodil. Krize so bile, a ne tako hude, da
bi šel s poti.«
Že na poti je pisal podlistek
za Airbeletrino in besedila
pošiljal kar iz gozda. Po
vrnitvi domov pa se je lotil
resnega pisanja in tako je
nastala knjiga Apalaška pot
– 3500 kilometrov hribov in
Amerike, ki je izšla v samozaložbi.

Po filharmoniji še s prifarci
Kvintet Vintgar je na začetku decembra nastopil v Slovenski filharmoniji, konec januarja prihodnje leto pa ga na Jesenicah čaka
jubilejni koncert z gosti Prifarskimi muzikanti.
Igor Kavčič
Na predvečer svetovnega
dneva zborovskega petja se
je v soboto, 8. decembra,
pred polno dvorano Marjana
Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani odvijal
koncert Sozvočenja. Oder
koncertne dvorane je tokrat
pripadel pevskim zasedbam,
ki so s svojimi tematsko zaokroženimi sporedi najbolj
prepričale strokovno komisijo na šestih regijskih srečanjih, ki so potekala v
mesecu novembru. Od štiridesetih sodelujočih zasedb
se jih je na sklepni koncert
uvrstilo šest, prav vse pa so
dokazale, da je slovensko
zborovsko petje res na visokem mednarodnem nivoju
in išče nove poti glasbenih
predstavitev.
Gorenjsko je zastopal Kvintet Vintgar z Blejske Dobrave
s tematsko zaokroženim
ciklom štirih skladb pod skupnim naslovom 4 otroške za

5 mož. Gre za razigrano, a
tudi resno temo, ki so jo pod
umetniškim vodstvom Luke
Černeta (drugi tenor) raziskovali še Maks Marion (prvi
tenor), Ambrož Černe (bariton), Andrej Černe (basbariton) in Matej Kocen (bas).
Skozi otroške pesmi, štiri
novitete sta pripravila mlada
skladatelja Barbara Grahor
in Samo Vovk, so pevci prikazovali življenjski cikel od
otroka do odraslega in nazaj,
petje pa so nadgradili z dinamičnim, že kar gledališkim
nastopom. »Koncert ni bil
tekmovalnega značaja, nam,
kvintetovcem, pa je koordinatorka večera pojasnila, da
smo bili, odkar potekajo te
vrste srečanja, prva zasedba,
ki je celotni spored v zaključeno celoto oblikovala z novitetami,« je povedal starosta
Vintgarja Andrej Černe, da
se te dni pevci že intenzivno
pripravljajo na koncert ob
peti obletnici njihovega delovanja.

Jubilej bodo obeležili s slavnostnim koncertom 26.
januarja ob 19.30 v Kinodvorani Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah. V
paleto tematskih sklopov od
slovenskih ljudskih do umetnih iz različnih obdobij

bodo svoj odtenek dodali
tudi glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Kot je še
povedal, bo Vintgar nastopil
s tremi sklopi pesmi. Prvi
del bo predvidoma zborovski, drugi del kompleten
projekt z nedavnih Sozvo-

čenj (tudi zgoraj omenjena
skladba) in tretji del narodno-zabaven tudi s pesmimi
Slakov in Avsenikov. S prifarci bodo zagotovo kakšno
skladbo izvedli tudi skupaj.
Vstopnice za koncert so že v
predprodaji.

Kvintet Vintgar je na začetku decembra navdušil na zaključnem koncertu letošnjih
Sozvočenj v Slovenski filharmoniji. / Foto: Janko Eržen
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Čudežni stroj ob obletnici šole
Šestdesetletni jubilej Osnovne šole Poldeta Stražišarja so proslavili v jeseniškem gledališču, na novoletni prireditvi, ki je nosila naslov Čudežni stroj. V
šestih desetletjih delovanja so naredili pomembne premike pri delu z osebami s posebnimi potrebami.
Janko Rabič
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v letošnjem
letu zaokrožuje šestdeset let
delovanja. Kot šola za otroke
s posebnimi potrebami je od
ustanovitve naprej najprej
»gostovala« na različnih lokacijah, v osnovnih šolah
Koroška Bela, Toneta Čufarja in Prežihovega Voranca, v
kletnih prostorih Gimnazije
Jesenice, v Kosovi graščini
in v samostojnem objektu
nasproti nekdanje Železarne. Pogoji so bili pogosto
neustrezni za izvajanje učnih programov za otroke s
posebnimi potrebami.
Leta 1990 se je »ustalila« v
obnovljenem dijaškem
domu nekdanjega Železarskega izobraževalnega centra na Jesenicah. Kljub selitvam in v neustreznih delovnih pogojih je šola dosegala
lepe učne uspehe, uspešna

je bila na športnem in kulturnem področju.
Jubilej so učenci, učitelji in
gostje proslavili 7. decembra na novoletni prireditvi v
dvorani Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah. Celoten program z naslovom
Čudežni stroj so učenci
skupaj z učitelji pripravili
sami.
Ravnateljica šole Aleksandra Valančič je v pozdravnih besedah orisala zgodovino šole, poudarila, da je
vseh sedem ravnateljev ves
čas sledilo razvoju stroke. O
sedanjem utripu šole je
med drugim dejala: »Naredili smo veliko na strokovnem področju in pri posodobitvi šole. Pri investicijah
nam je ob strani stala Občina Jesenice v sodelovanju z
občinama Žirovnica in
Kranjska Gora. Pridobili
smo novo igrišče, obnovljen je objekt. Šola je učen-

Program z naslovom Čudežni stroj so učenci skupaj z učitelji pripravili sami.

cem in učiteljem prijazna
in so zagotovljeni vsi pogoji
za kvalitetno, predvsem pa
za varno delo. Uredili smo
prostore za terapije, s projekti pridobili sredstva za
nakup računalniške in druge opreme, za medicinske
pripomočke. Delamo premike pri delu z osebami s
posebnimi potrebami." Kot
je dodala ravnateljica, si v
prihodnje želijo predvsem
novo telovadnico, saj je v
stari izvajanje pouka že
skoraj onemogočeno, šolska stavba pa je potrebna
energetske sanacije.
Poleg prireditve so v gledališki avli pripravili prodajno
razstavo novoletnih voščilnic in drugih uporabnih
predmetov za praznična darila ter razstavo likovnih izdelkov, ki so jih učenci izdelali pod vodstvom učiteljic Magde Češek in Veronike Repinc Bajrič.

Ob devetdesetletnici mesta Jesenice (2. del)

Ustvarjalci časa
Janko Rabič

Franc Črv
Pri pregledovanju mojih seznamov o ljudeh, ki so tako
ali drugače povezani z mestom Jesenice, se kar odpirajo nova in nova imena. So
posamezniki, ki v njem ves
čas živijo, ga imajo radi, vpeti so v razvoj. Franc Črv je
bil rojen 30. januarja leta
1929, na sedanji Industrijski ulici na Jesenicah. Torej
je od mesta starejši dober
mesec in pol. Širši javnosti
je poznan predvsem po fotografski dejavnosti. Organizirano je z njo povezan od leta
1959. Prihodnje leto bo ob
svojem devetdesetletnem jubileju zaokrožil še šestdeset
let pogledov skozi fotografski objektiv. Na začetku je
fotografiral pokrajino in njene lepote, človeka in njegovo ustvarjalnost, kasneje ga
je navdušila športna fotografija, železarska kultura in
reportažna fotografija. Število posnetkov in fotografij je
kar neskončno, še danes čil,
poln elana, s fotoaparatom v
roki prireja samostojne razstave. Sedaj jih ima že 48,
poleg Slovenije se je predstavil tudi v Italiji, Avstriji in
Nemčiji. Prihodnje leto ima
v načrtu okroglo, petdeseto
razstavo. Doslej je sodeloval
na več kot petsto skupinskih
razstavah doma in po svetu,
prejel več kot 130 nagrad in
priznanj. Franc ob vsej svoji
ljubezni do te umetnosti
morda na začetku niti ni pomislil, da s sodelovanjem na
razstavah po svetu dela tudi
veliko promocijo mestu,

Franc Črv
prebivalcem, znamenitostim in vsemu drugemu,
kar beleži skozi objektiv.
Največji pečat je zagotovo
dal z znanimi kolekcijami
fotografij Človek in jeklo. Z
njimi je sedanjim rodovom
predstavil, prihodnjim pa
ohranil tradicijo železarstva;
v vsej svoji veličini detajlov
težkega dela martinarjev
sredi tisočerih isker taljenega železa, ki brizga iz peči. Z
njimi si je pridobil naziv
mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije, ima
mednarodni naziv Exellence
FIAP (EFIAP).
Svoje mesto ima rad, je pa
večkrat tudi kritičen. »Napredek je očiten, me pa
moti, da stare stavbe propadajo: nekdanji delavski dom,
hotel Pošta, železniška postaja. Nismo zgradili novega
kulturnega doma, vsi objekti, kjer se odvijajo dejavnosti
društev, so zastareli. Nima-

Marjan Dolinšek
mo uglednega razstavnega
prostora, kjer bi se predstavili slikarji, fotografi in drugi umetniki.«

Marjan Dolinšek
Z mestom Jesenice je povezan na prav poseben način.
V času njegove najbolj
ustvarjalne poti, od petdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja, je opravljal
kar redek poklic. Večino
svoje delovne dobe je bil zaposlen v Tehniškem muzeju
Železarne Jesenice kot maketar. To je bilo izredno zahtevno in natančno izdelovanje pomanjšanih objektov
in situacij na terenu na podlagi načrtov. Pod njegovimi
spretnimi prsti so nastajale
makete manjših in večjih dimenzij, nekatere so bile prave mojstrovine. Znanje in
izkušnje je pridobival najprej v vajeniški šoli na Jese-

nicah in leto dni v šoli za
umetno obrt v Celovcu. V
praksi se je moral velikokrat
znajti sam. Med drugim je
najprej izdelal makete stolpnic na Plavžu. Največje so
bile makete obratov Železarne, plavža, martinarne in
jeklarne v skupni izmeri 45
kvadratnih metrov za predstavitev na Zagrebškem velesejmu. Pa relief celotnega
mesta Jesenice, drugih obratov železarne in objektov v
ožji in širši okolici. Za kakšno je porabil na tisoče ur,
za eno celo pet let. Ker je bil
cenjen in uspešen, so ga
prek Železarne zvabili še
drugam. Tako je izdelal maketo Krope, Poštarskega
muzeja Slovenije, Opere
Ljubljana in usihajočega
Cerkniškega jezera. Z vsem
delom je dal izjemen prispevek prepoznavnosti mesta
Jesenice na drugačen, zanimiv način.

Vse življenje je Jeseničan,
rojen je bil 5. septembra
leta 1928 v Podmežakli,
kjer mu je tekla zibka. O
preteklem in sedanjem
času pravi: »Veliko se je
spremenilo, kjer so bili železarski obrati, so sedaj trgovine. Mesto je lepše kot
včasih, bolj zeleno, ne pritožujem se, dobro mi je. Že
od rojstva živim na Cesti 1.
maja v Podmežakli, le nekaj
metrov stran čez Savo, kjer
je bila včasih martinarna.
Zanimivo je, da v naši družini rdečega prahu nismo
niti tako občutili, ker ga je
veter navadno razpihal po
dolini v obe smeri. Glede
mesta lahko danes rečem
to, da je bilo posekanega veliko drevja. Treba je bolj poskrbeti za nove zasaditve,
na primer kostanje, da bi se
spet lahko uredil kakšen
nov drevored, ki je že bil v
ponos mestu.«
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Dobrodelni curling
za otroke
Na Noči dobrodelnega curlinga so se s tem
zanimivim športom spoznavali posamezniki,
predstavniki podjetij, združenj, celo policisti.

Božična pravljica
gimnazijcev
Na velikem odru jeseniškega gledališča so se z glasbo, petjem in plesom predstavili dijaki Gimnazije
Jesenice. Koncertu so dali naslov Božična pravljica.

V ekshibicijski tekmi sta se pomerili ekipi HDD Jesenice in
Radia Triglav, ki sta hokejske palice in mikrofone zamenjali
za granitne kamne in metle.

Urša Peternel
Curling klub Jesenice je tudi
letos organiziral Noč dobrodelnega curlinga. Pri organizaciji sta sodelovala Zavod
za šport Jesenice in HK

li za spoznavanje s tem nadvse zanimivim športom,
prijateljsko druženje ter
humanitarnost. V ekshibicijski tekmi sta se pomerili
ekipi HDD Jesenice in
Radia Triglav, ki sta hokej-

Izkupiček Noči dobrodelnega curlinga bo
namenjen Osnovni šoli Koroška Bela.
Ruševci. Kot je v imenu
organizatorjev povedal
Robert Sušanj, je dobrodelna prireditev vselej odlično
obiskana, kljub temu pa je
bil letošnji obisk rekorden.
"Številni posamezniki, podjetja, združenja, celo policisti, so petkov večer izkoristi-

ske palice in mikrofone
zamenjali za granitne kamne in metle. Bilo je izjemno
zanimivo ter več kot prijetno," je povedal Sušanj in
dodal, da so v organizacijo
dogodka vložili veliko truda,
sodelovali so prav vsi, od
najmlajših do najstarejših.

Popravek
V članku z naslovom Čebelarji so se predstavili v vrtcu, objavljenem v prejšnji številki, smo napačno napisali ime člana
Čebelarskega društva Jesenice. Pravilno ime se glasi Ciril
Bertoncelj. Za nenamerno napako se iskreno opravičujemo.

Pevski zbor prof. Janka Pribošiča / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel
Vsako leto v prednovoletnem času dijaki Gimnazije
Jesenice pripravijo božično-novoletni koncert na
velikem odru jeseniškega
gledališča. Letošnji koncert
so obarvali povsem božično, dali so mu naslov Božična pravljica, z glasbo, petjem in plesom pa so obiskovalce popeljali v božični
čas. Nastopili so pevski
zbor gimnazije, zasedba
Acappella, Tinkara Jan in
Jaka Dolžan, Mina Kikelj in
Ivana Tušek, Manca Povšin, Eva Maier in Natalija
Šmitran ter Joža Petek.

Kot je dejala ravnateljica
Lidija Dornig, so gimnazijci
še enkrat pokazali svoj umetniški talent, zato je ponosna, da je ravnateljica tako
čudovitih dijakov. Koncerta
se je udeležila tudi generalna Direktorica direktorata
za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj.
Pred koncertom je potekal
tudi dobrodelni bazar unikatnih izdelkov, ki so jih
izdelali dijaki ob pomoči
profesorjev, izkupiček pa
bodo tudi letos namenili šolskemu skladu in s tem dijakom iz družin v socialni stiski.

Dijaki so tudi letos oblikovali koledar, tokrat so
ustvarjali na temo slovenskih ljudskih pravljic.

Zasedba Acappella

S pomočjo skrbno
izbranih receptov v
tokratni izdaji, boste
dosegli nove užitke
in znano čarovnijo
okusa na najslajši
možni način. Izbirate
lahko med recepti za
krhka peciva, kekse
brez peke in razne
ostale slaščice. Naj
vam bo kuharica
vir navdiha in
najboljši pomočnik
pri načrtovanju
in preživljanju
najlepših trenutkov
z družino in
prijatelji.

Vesel bozic
ž ž in srecno
ž novo leto 2019!

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

Kovinar Gradnje ST, d. o. o., Spodnji Plavž 26, Jesenice, info@kogradnje.si in 04 58 10 700

www.gorenjskiglas.si
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Obletnica mature

Božički po
žičnici do otrok

Generacija jeseniških gimnazijcev, ki je pred več kot pol stoletja zaključila šolanje v razredu profesorja
Terseglava, se redno srečuje na obletnicah. Jeseni je minilo že šestdeset let, odkar so maturirali.
Marjana Ahačič
Tudi letos so se srečali septembra v Vodnikovem hramu v Ljubljani. Tokrat so
obeležili že šestdeseto obletnico mature. »Bili smo
uspešna generacija,« z zadovoljstvom pove Jožefa Fon
Dečman, ki je uspešno nadaljevala univerzitetni študij
na gozdarski fakulteti. »Večina nas je po maturi odšla
na univerzo, številni so naredili lepe kariere na različnih področjih. Ni čudno, da
si imamo vsakokrat veliko
povedati ...«
Njihov razrednik je bil profesor Franc Terseglav, generacija, ki jo je vodil, pa je dosegla neverjetne uspehe. Med
sošolci Jožefe Fon Dečman
so bili tako pokojni zdravnik
dr. Tomaž Ažman iz Do-

slovč pa Jelka Čujec Lemut,
inženirka agronomije, ki
zdaj živi v Ajdovščini, profesorica Marinka Dolgan Borštnar, ki se je preselila v Koper, odvetnik Stanislav Fortuna iz Ljubljane, magistra
farmacije Cecilija Kejžar z
Jesenic, dr. Peter Klavora,
univerzitetni profesor, ki si
je kariero ustvaril v Torontu,
dr. Marinka Kramar Kuhelj
iz Novega mesta, Marinka
Lazar - Kurilič, višja medicinska sestra in doktorica
ekonomije, pa župnik Anton
Markelj, ki zdaj živi v Ljubljani, in Anica Noč - Špendov, višja medicinska sestra,
ki živi v Švici. V generaciji je
bil tudi pokojni Pavel Noč,
inženir strojništva iz Radovljice, pa arhitekt Jožef Piber
z Bleda, inženir elektotehnike Gabriel Platiše iz Ljublja-

Do otrok v Splošni bolnišnici Jesenice so se
Božički, člani Gorske reševalne službe Jesenice,
letos spustili kar z žičnico.
Urša Peternel

Zadnja leta se redno srečujejo v Ljubljani.
ne in Marija Skumavc Jeklič,
višja medicinska sestra, ki jo
je življenjska pot zanesla v
Nemčijo.
Župnik Anton Slabe je dekan v Ljubljani, v Ljubljani
živi tudi igralka Jana Šmid
Grubar, zdravnik pediater
Avguštin Tancar pa je ostal
v domači Vrbi. Mag. Vasiljka Terseglav Schober, umetnostna zgodovinarka, živi v
Avstriji, Estero Thaler pa je
življenjska pot odpeljala na
Švedsko. Anesteziologinja
dr. Marija Wolf živi v Kranju, pokojna Stanislava Živec Prosen, diplomirana
ekonomistka, je živela v Ljubljani, profesorica angleščine Ana Žmitek Zorec pa je
doma v Rušah. Inženir kemije Marjan Slamnik živi v
Novem mestu.

Razred profesorja Terseglava pred šestimi desetletji

Na seznamu gospe Dečman
so še: Anton Baškovč z Bleda, Marta Družinšek - Horvat iz Maribora, pokojna
Marija Pogačar - Hostnik,
višja medicinska sestra, ki
je živela v Medvodah, Jana
Prajdič, ki se je izselila v
daljno Avstralijo, Branko
Rugelj, ki živi v Kopru, in
pokojna Jožefa Preželj, ki
je bila doma na Hrušici, ter
prav tako že pokojni inženir Janez Verdnik, ki je živel v Ljubljani. Tam živi
tudi Dušan Žumer, za višjo
medicinsko sestro Jožefo
Žvab Razinger pa so nekdanji sošolci izgubili sled. Kot
pove Jožefa Fon Dečman,
so se sošolci najprej dobivali vsakih pet let, v zadnjem obdobju pa vsako
leto.

Člani Gorske reševalne službe (GRS) Jesenice že nekaj
let v predbožičnem času na
poseben način razveselijo
otroke, ki se zdravijo v jeseniški bolnišnici. Preoblečeni
v Božičke so jih doslej vselej
presenetili tako, da so do
njihovih bolnišničnih sob
priplezali kar po stenah bolnišnice. Plezalci tej tehniki,
kjer uporabljajo vrvi, rečejo
žimarjenje. Letos pa so se
Božički odločili, da bodo
podvig opravili nekoliko
drugače. Tako so izdelali posebno žičnico, po kateri so
se spustili mimo bolnišničnih oken. Tri Božičke: Miha,

Roka in Erika so na vhodu v
bolnišnico najprej pričakali
otroci jeseniških vrtcev, ki
so jih dobri možje razveselili z bomboni. Zatem pa so
se Božički odpravili k otrokom na pediatrični oddelek.
Razdelili so jim pripravljena
darila in poklepetali z njimi.
»V očeh je bilo mogoče opaziti iskreno veselje ter hvaležnost, da smo jim popestrili
puste bolnišnične dni. Z
enako dobrimi občutki pa
smo bolnišnico zapuščali
tudi mi. V veselje nam je
bilo pomagati in obljubili
smo jim, da jih naslednje
leto spet obiščemo,« je povedal Robert Sušanj iz GRS
Jesenice.

Obisk Božičkov v jeseniški bolnišnici / Foto: Gorazd Kavčič

Vsem občankam in občanom občine Jesenice voščimo
mirne praznike in vso srečo v prihajajočem letu.

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP
–
–
–
–
–

Pomoč pri speljevanju v klanec
Regulator in omejevalnik hitrosti
Klimatska naprava
LED dnevne luči
Poklopljiv naslon zadnje klopi v
razmerju 1/3-2/3
– Radio Bluetooth, USB, AUX

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

Novi Renault SCENIC

–
–
–
–

– Kartica Renault za prostoročno
upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska
naprava s tipalom zaznave
strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop
luči in sistem za samodejno
preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi
– Meglenki spredaj
Že za litine 20”
– Platišča iz lahke
*
Silverstone

LIFE TCe 140 FAP

– Klimatska naprava
– Multimedijski sistem Media Nav
Evolution s 7” zaslonom na dotik
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
– Kartica Renault
– Platišča iz lahke litine 16”
– Meglenki spredaj Že za
*
– LED dnevne luči C-shape

Renault MASTER

1500 € BONUSA prek Renault Financiranja

Renault KADJAR

15.290 €

Klimatska naprava
Samodejna parkirna zavora
LED dnevne luči C-shape
Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med
merilniki
– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Radio Arkamys + DAB

*

*
Paket
PRO+ za 1* €: leseni pod, parkirni
senzorji, radio bluetooth
Že za12.490 €
Že za 12.690 €

®

16.790 €

* dež.**
mp3, tempomat,
meglenki, senzorji za
Že za

ZEN TCe 115 FAP

Renault TRAFIC

13.990 €

Že za

17.790 €*

*Cene so brez DDV in že vključejo redni popust ter dodatni bon za 1500€ popusta ob nakupu novega vozila preko Renault Financiranja. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ za 1 €. Paket se razlikuje glede na model.
Poraba
mešanem
ciklu 3,9−6,0
l/100
km. Emisije
CO
104−141
Ogljikov
(CO2)Renault
je najpomembnejši
toplogredni
plin, ki22,
povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
Večpri
informacij
o ponudbi,
nakupu
in pogojih
nakupa
je2na
voljo nag/km.
renault.si.
Slikadioksid
je simbolna.
Nissan Slovenija
d.o.o., Dunajska
1000 Ljubljana.

prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom.
Renault priporoča
renault.si
*Cene
so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Bistro OAZA, Gostinjstvo in turizem, d.o.o., Cesta maršala Tita 55, 4270 Jesenice

Izberite lahka gospodarska
vozila Renault.
• razširjena ponudba malic
• pice, jedi po naročilu
• dostava hrane na dom
• katering
• Nudimo vam poseben
prostor za zaključene
družbe do 35 oseb.

T: 04 5864 396
Srečno 2o19!
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Zanimivosti
Iz policijskih zapisnikov
Tatvina lesa
Jeseniški policisti so zaradi tatvine lesa iz gozda kazensko
ovadili Radovljičana. Osumljen je, da je na območju Jesenic
v zadnjih nekaj mesecih iz gozda odtujil za okoli 20 kubičnih metrov smrekove hlodovine v vrednosti okoli 800 evrov.
Les je prevažal v osebnem avtomobilu, ki so ga policisti
ustavili v rutinski kontroli.

Preiskani vlomi
Jeseniški kriminalisti so preiskali sedem vlomov v različne
objekte in za dejanja podali kazenske ovadbe. Šestih vlomov
sta osumljena Jeseničan in državljan Slovenije z bivališčem
v Avstriji, ki sta kazniva dejanja izvrševala septembra letos
in si v njih prilaščala oblačila, tehnične stvari ter denar in
cigarete. Vlamljala sta v prodajalne, gostinski lokal, frizerski
salon in mlekomat. Z zbiranjem obvestil so kriminalisti preiskali tudi vlom znotraj prostorov ene od jeseniških družb z
novembra letos. Storilec je z orodjem poškodoval obešanko
na delovni omari in iz nje odtujil za nekaj tisoč evrov orodja.

Tatvina denarja iz tovornjaka
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo o tatvini denarja iz
kabine tovornega vozila. Storilec je imel lahko delo, saj je
bilo vozilo odklenjeno, denarnica pa na armaturni plošči in
tako na dosegu roke. "Neprevidno odloženi predmeti in
pomanjkljiva skrb za lastnino sta pogosta razloga za oškodovanja pri tatvinah in vlomih v vozila. Zato ne puščajte
priložnosti storilcem in poskrbite za svojo lastnino," svetujejo gorenjski policisti.

Čista stekla
Gorenjski policisti opozarjajo voznike, da stekla na vozilu
pozimi morajo biti čista, da bodo lahko normalno in varno
vozili ter reagirali na situacije v prometu.

Kot bi luna padla ...
V Občinski knjižnici Jesenice sta gostovala Milena Zupančič in avtor njene biografije Tadej Golob.
Janko Rabič
Po pričakovanju je decembrska predstavitev biografije ene največjih slovenskih
gledaliških in filmskih
igralk Milene Zupančič z
naslovom Kot bi luna padla
na zemljo v Občinski knjižnici na Jesenicah naletela
na velik in lep odziv med
zbranimi poslušalci. Navzoč je bil tudi avtor biografije, priznani slovenski
pisatelj, tudi avtor več biografij drugih znanih Slovencev Tadej Golob. V klepetu z Moniko Sušanj je
Milena odprla del sebe,
igralskega in zasebnega
življenja.
Milena, sicer doma z
Bohinjske Bele, je le dobrih sto metrov stran obiskovala Gimnazijo Jesenice,
potem pa je stopila na pot
izjemne gledališke in filmske kariere. Ni šlo brez
spomina na njen kultni
film Cvetje v jeseni. Prijetno je srečanje s citrami
popestrila Katarina Brelih

Milena Zupančič ob podpisovanju knjige v Občinski knjižnici Jesenice
z znano melodijo iz istoimenskega filma. Obiskovalci so poleg Milenine
zgodbe izvedeli tudi marsi-

kaj o nastajanju biografije,
o sodelovanju z avtorjem.
Nikjer se nista spustila na
raven »rumenega«, čeprav

so nekateri pričakovali,
kako bo v biografiji tudi
kakšna bolj intimna podrobnost.

Jeseniški upokojenci
najboljši na Gorenjskem
Janko Rabič

PREŠERNI
DECEMBER 2018
21. 12.
22. 12.
23. 12.
26. 12.
27. 12.

JANEZ ŠKOF
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ETNO KONCERT V NEDELJO
ORLEKI
BIG BAND BLED POD VODSTVOM PRIMOŽA
GRAŠIČA, Z GOSTI ALENKO GODEC, OTOM
PESTNERJEM IN PETROM SAVIZONOM
28. 12. NINA PUŠLAR
29. 12. ROK’N’BAND
31. 12. SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
23. 12. PRAVLJIČNI GOZDIČEK
25. 12. BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
30. 12. DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

www.visitkranj.si

Pri Društvu upokojencev
Jesenice leto 2018 zaokrožujejo na najlepši možen
način. S pestrimi aktivnostmi so praznovali sedemdesetletnico društva, izbrani so
bili za najboljše društvo na
Gorenjskem, za piko na »i«
pa je njihova častna članica
Albina Seršen pripravila stoto družabno srečanje z znanimi ljudmi iz domačega
okolja.

Zveza društev upokojencev
Slovenije vsako leto izbira
najbolj aktivna društva. Trinajst pokrajinskih zvez na
svojih območjih glede na
dejavnosti in prepoznavnost
v širšem okolju določi društvo, ki na dnevu zveze v Ljubljani dobi priznanje.
Gorenjska pokrajinska zveza
upokojencev je letos izbrala
Društvo
upokojencev
Gorenjske. Predsednik Boris
Bregant je bil tega seveda z
vsemi člani zelo vesel.

»Naše dejavnosti tečejo vsa
leta podobno, letos so ob
jubileju morda le bolj poudarjene. Verjetno je tisto,
kar je prevladalo pri izboru,
predvsem medgeneracijsko
povezovanje, pri tem imamo verjetno vodilno vlogo
na Gorenjskem. Zelo aktivni smo pri projektu Starejši
za starejši. Imamo dvaindvajset aktivnosti, kjer je
poleg vodij vključenih še sto
ljudi, ki so pripravljeni delati. »

Brane Jeršin dobitnik plakete
za prostovoljstvo
Janko Rabič
Dolgoletni znani jeseniški
športni delavec Branko Jeršin je eden od letošnjih prejemnikov plaket za prostovoljstvo, ki jih podeljuje
Državni svet Republike Slovenije. Desetletja je vpet v
delo in razvoj športa v občini Jesenice, širše na Gorenjskem in v slovenskem merilu. Bil je aktivni športnik,
trener, velik je njegov prispevek v različnih vlogah v
hokeju na ledu, pri organizaciji množičnih športnih
prireditev. Kot prostovoljec
je pomagal v različnih športnih klubih.

Branetu Jeršinu je plaketo za prostovoljstvo izročil
podpredsednik državnega sveta Matjaž Švagan.
Dvajset let je član Skupščine
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih

zvez in več organov ter vodja
regijske pisarne za Gorenjsko.
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Od kome do
maratona in knjige

Drobci Budimpešte skozi objektiv Pie Morič
Članica Foto kluba Jesenice Pia Morič (F1 FZS) se je odločila, da za tretjo samostojno razstavo v Foto galeriji v Mercator centru na Jesenicah širši javnosti na ogled postavi Drobce Budimpešte. V objektiv je ujela zanimive detajle madžarske prestolnice, ljudi na ulicah, stavbe in druge znamenitosti. Kot je dejala, je to mesto, kamor bi se še rada vrnila za
več dni, da bi lahko v lagodnejšem tempu spoznala znamenitosti, ki jih še ni videla, in naredila še kakšne lepe posnetke. Sedanji bodo na ogled do 9. januarja 2019.

Jeseniški maratonec Mario Ponjavić, ki se je po hudi poškodbi v prometni nesreči pred dvema
desetletjema s tekom postavil na noge, je napisal svojo biografijo Od kome do maratona.
Andraž Sodja
Maria Ponjavića Jeseničani
poznajo na dva načina: ali
kot enega od tekačev, ki ga
skoraj vsakodnevno videvajo
nekje ob cestah na Hrušici,
ali pa kot človeka z izjemno
zgodbo preživetja, katere
eden od vrhuncev je bil tudi
100-kilometrski tek na ulicah domačega mesta, na dobrodelnem teku Jesenice tečejo. Življenje se mu je spremenilo aprila 1997, ko se je
pri vračanju iz službe pri
Kranjski Gori, tedaj 21-leten, hudo ponesrečil z avtomobilom, utrpel hude poškodbe glave in 40 dni preživel v komi. Po prebuditvi
iz kome je iskal svojo pot
nazaj v življenje. In našel jo
je. Knjiga Od kome do maratona, ki jo je napisal ob

pomoči in podpori žene Renate, je drugačen pogled na
borbo za življenje, na borbo,
ki je bila vse prej kot lahka
in ki še danes, 21 let kasneje, ni lahka. Še v lanskem
letu so Mariu zdravniki od-

krivali posledice nesreče na
telesu in možganih, bolečine so njegov vsakodnevni
spremljevalec, a on je svojo
rešitev našel v teku. Začelo
se je s sanjami, v invalidskem vozičku v rehabilitacij-

skem centru Soča, doseglo
vrh z vrsto maratonov, stotimi kilometri na ulicah Jesenic, tradicionalno udeležbo
na teku bolnišnic in še in še
... Cilja nima, preprosto
teče, saj mu je tek vrnil voljo
in veselje do življenja. V
knjigi na svojevrsten način,
brez olepševanja, skozi svoje spomine in dnevnik staršev, ki so ga pisali v času
njegove kome, opisuje svoje
čustvene boje, luknje v spominu, želje, obup in trenutke sreče, ki so ga pripeljali
nazaj v življenje.
Tek pa se še ni končal, kljub
temu da je Mario svojo maratonsko pot zaključil na letošnjem Ljubljanskem maratonu. Še bo tekel, tekel bo
zase, tekel bo za življenje, in
kot pravi, bo tekel za dobre
namene.

Pia Morič

Lutkovna predstava in obisk dedka Mraza
V petek, 28. decembra, ob 17. uri bo v lutkovni dvorani DPD
Svoboda na Slovenskem Jaorniku na ogled lutkovna predstava za otroke Gluhi kralj, najmlajše pa bo obiskal tudi dedek Mraz.

Drsalna revija
V četrtek, 27. decembra, bo v ledni dvorani Podmežakla
med 18.30 in 20. uro potekala drsalna revija Drsalnega kluba
Jesenice. Pravljica na ledu nosi naslov Mala morska deklica.

Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:

Likalnik Elektrolux

Pralni stroj Elektrolux

Mešalnik
Elektrolux

Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Veliko novoletno žrebanje bo 21. decembra 2018.

Gorenjski glas
nagrajuje zvestobo.

SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in

Zanimivosti

vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni

rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami

(1=B, 2=C, 3=A, 4=E, 5=S, 6=I, 7=O, 8=L, 9=K, od leve proti
desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v križanki.
Rešitev prejšnjega sudokuja je HORNISTKA.

Sudoku s končno rešitvijo

7 9 3
8
4

2

1
2
6 8
2 4
5 1

Eksotični marmeladi
Pripravljeni z ingverjem in južnim sadjem; zdravi, okusni, rahlo pekoči in dišeči po praznikih,
primerni tudi za darilo.
Jelka Koselj

6 5
9 4
8 2
5
6

3
2

9

9 8 7
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=B, 2=C, 3=A, 4=E, 5=S, 6=I, 7=O, 8=L, 9=K, od leve
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v
križanki. Rešitev prejšnjega sudokuja je HORNISTKA.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je GODBENIKI VOŠČIMO SREČNO. Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki
28. decembra ob 19.30 vabi na novoletni koncert v Kinodvorano Železar na Jesenicah. Trije izžrebani nagrajenci križanke bodo prejeli po dve vstopnici po pošti. Nagrajenci so:
Verica Jurašek, Jesenice; Vlasta Noč, Jesenice; Viktor Jamar,
Lipce.

čki zmehčajo. Zmes pustimo stati 12 ur ali čez noč.
Zmes nato zmeljemo v multipraktiku in jo stehtamo.
Na kg sadne mase damo
največ pol kg sladkorja in 2
žlički agar agarja (v mojem
primeru je bilo 1,30 kg sadne mase; dodala sem pol kg
sladkorja in 2 žlički agar
agarja). Dodamo še žbice in
cimet. Vse še skuhamo in
vremo 5–7 minut, vmes pa
mešamo. Dodamo še rum
in prevremo.
Vročo marmelado vlijemo v
ogrete (in prej pasterizirane
kozarce v pečici pri 110 stopinjah C). Kozarce takoj
zapremo in počasi ohlajamo
pod odejo.

Ingverjeva marmelada z
južnim sadjem (ali
protiprehladna marmelada)
(za 4 kozarčke po 3 dl in še
malo za pokušino)
Potrebujemo: 40 dag sveže bio
ingverjeve korenike, 4 pomaranče (po 75 dag), 2 limoni, 1
granatno jabolko, 10 mandarin
(80 dag), 2 žlički želirnega
sredstva agar agar, 50 dag
navadnega kristalnega sladkorja, 5 nageljnovih žbic, skorjico
cimeta in žlico ali dve ruma.
Za otroke rum opustimo.
Priprava: Ingverjevo koreniko operemo, ostrgamo in
narežemo na koščke. Iz
opranih pomaranč, limon in
granatnega jabolka iztisnemo sok. Mandarine olupimo, odstranimo bele kožice
in razdelimo na krhlje. Koščice odstranimo. Vse sadje
dušimo v ponvi na srednjem
ognju 20 minut, da se krhlji
mandarin in ingverjevi koš-

Ingverjeva marmelada z
mandarinami in čokolado
(za 2 kozarčka po 3,5 dl)
Potrebujemo: 20 dag sveže
bio ingverjeve korenike, 5 dl
soka mandarin (iz 1 kg mandarin), 25 dag navadnega kri-

Sponzor križanke je Gostilna pri Jurču, Blejska Dobrava 117a. Vabljeni na dobro hrano, prijazno postrežbo, odlična kosila
in malice. Sprejemajo tudi rezervacije za večje skupine. Več informacij na telefon 04 587 44 11. Za naše zveste reševalce
križanke so pripravili tri nagrade: 1. kosilo za dve osebi, 2. kosilo za dve osebi in 3. malici za dve osebi, postreženo v
Gostilni pri Jurču.
POMAGA
IGRALCU
NA ODRU,
SUFLER

AVTOR:
CVETO
ERMAN

stalnega sladkorja oziroma po
okusu, 2 žlički želirnega sredstva agar agar, 10 dag črne
čokolade (70 odstotkov kakava) in malo ruma. Za otroke
rum opustimo.
Priprava: Ingverjevo koreniko operemo, ostrgamo in
drobno narežemo. Mandarinin sok in ingver kuhamo na
srednjem ognju 20 minut.
Zmes pustimo stati nekaj ur
ali čez noč. Zmes nato zmeljemo v multipraktiku. V pon-

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

POTEG
Z NOŽEM

OKRAS NA
ANTIČNIH,
STEBRIH V
OBLIKI
LISTOV

TOMAŽ
TERČEK

MANJŠI
ŠKRAT

vi dodamo zmesi še sladkor
in agar agar. Vse še kuhamo
in vremo 5 minut, vmes pa
mešamo. Nato vmešamo še
čokolado, da se v vroči masi
razpusti, ter 1–2 žlici ruma.
Vse še prevremo.
Vročo marmelado vlijemo v
ogreta in prej pasterizirana
kozarca. Na vrh marmelade
damo še pol žličke ruma in
nato takoj zapremo. Počasi
ju ohlajamo pod odejo.
Pa dober tek!

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 31. decembra 2018, na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.
IME ESTON- MANJŠA BOJ- V GOSTILNO
SKEGA
NA LADJA S PRI JURČU
VABLJENI
ATLETA
TOPOVI V
NA DOBRO
NOOLA
ENI VRSTI
HRANO
OBOROŽENA
KRAJA

AZIJSKO
ŽITO

AFRIŠKA
GOZDNA
ŽIRAFA

2

TROJANSKI
JUNAK, KI JE
GRKOM
ODPELJAL
HELENO

AFRIŠKA
ANTILOPA

VEJA
ELEKTROTEHNIKE
DRŽAJ,
POLOŽAJ
TELESA

UDELEŽENEC
KRIŽARSKIH
VOJN
TIBETANSKO
GOVEDO

1

ORANICA
EVGEN
BERGANT

4

NORDIJSKI
BOG ZLA
STRUPENA
PUŠČAVSKA
PURSA

HENRIK
IBSEN

VESEL IZRAZ
NA OBRAZU,
NASMEŠEK
SKUPEK
KOKOV V
OBLIKI
GROZDA

14

JUNAKINJA
TAVČARJEVE
VISOŠKE
KRONIKE
KONIČAST
KONEC
ORODJA,
NASADILO

SLOVARČEK:

OSKAR
KOGOJ

ŠPORTNI
NOVINAR
(ANDREJ)
TONI
INNAUER

OSKAR
LANGE
ROČNA
RIBIŠKA
MREŽA

OBLIKA
MOŠKEGA
IMENA
FERDINAND
VZOREC
NA TKANINI

PROMETNI
OBJEKT
PREKO REKE
NAŠ SKLADATELJ (BORUT)

ZAČETNIK
BOLGARSKE
DINASTIJE
(IZ ČRK
SENA)

INDIJSKI
ZAKUPNIK
POSESTVA
ZAPOREDNI
ČRKI

PAPEŠKA
ČAST IN
OBLAST
DANILO
POPIVODA

TVORKA
IME IZRAELSKEGA
PEVCA
OFARIMA

13

PREBIVALKA
DRŽAVE NA
BLIŽNJEM
VZHODU

VREČICA
ZAPRTOTROSNIC
GNOJEN UŠESNI IZTOK

BANKOVEC
ZA STO ENOT

10

ROBERT
REDFORD

5

2

13

3

14

4

7

5

15

KVARTOPIREC,
KVARTAČ

6

3

7

12

8

16

9

9

10

14

11

7

FIGURA,
PODOBA

16

ŠPORTNIK, KI
GOJI TEK
KEMIJSKI
ZNAK ZA
KOSITER

12

2019

5

JAPONSKO
PRITLIKAVO
DREVO

15

ROBERT
ALTMAN
ONDINA
???? KLASINC

9

GL. MESTO
SAUDSKE
ARABIJA
JEZERO V
KANADI

11

TRGOVSKI
DNEVNIK
(IZ ČRKE
CASTRA)

LASTNINA

ORGANSKA
SNOV V RUMENJAKU
NAŠ PIANIST
(PRIMOŽ)

6

REKA V
ŠPANIJI,
PRITOK
ARAGONA
STOPNJA
NADREJENOSTI
V VOJSKI

OKUSNA
KOSILA,
POLJSKA
MALICE IN
REŽISERKA
PRIJAZNA (AGNIESZKA)
POSTREŽBA
NAJMLAJŠE
OBDOBJE
ZEMLJSKE
ZGODOVINE
SVINČNICA

7

ČETA BREZ
VOKALOV

LINČANJE

FINANČNI
MOGOTEC,
BOGAT
ČLOVEK

1

HITROST
REDOVNIK,
MENIH

STAROŽIDOVSKI
VLADAR

PREBIVALEC ČLENONOŽEC
Z VEČ PARI
JAPONSKE
NOG,
OSAKE
STONOGA

12

IME PEVCA
PRESLEYA

KLAVIRSKA
TIPKA

ZA OBISK
VEČJE
SKUPINE
POKLIČITE
04 587 44 11

PANAIT
ISTRATI
POVEZAVA
GLAVE S
TRUPOM

8

VRSTA
SNEGA,
SANINEC

GESLO

3

HOLOCEN: obdobje zemeljske zgodovine, STAFILOKOK: skupek kokov, LECITIN: organska snov v rumenjaku, ERKI: ime estonskega atleta Noola,
RIAD: gl. mesto Saudske Arabije, STRACA: trgovski dnevnik, SPAHI: indijski zakupnik posestva, HOLAND: poljska režiserka (Agnieszka)
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Prireditve

Petek, 21. decembra
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA
JESENICE, DOMSKA DVORANA, ob 16. uri
Božični koncert z nastopom mešanega pevskega zbora Kranjska Gora

AVLA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Odprtje in ogled fotografske razstave Damijana Sedevčiča, MF FZS,
člana Foto Kluba Nova Gorica, z naslovom Odmevi ulice,

Sobota, 22. decembra
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA
JESENICE, AVLA, od 9.30 do 11.30
Obisk skavtov, ki bodo prinesli lučko miru in pripravili ustvarjalno
delavnico za stanovalce doma

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 20. ure dalje
Kulturno-zabavni program – prednovoletno druženje članov in prijateljev društva KPŠHD Vuk Karadžić z orkestrom Dejana Markovića in
Mire Vrhovnik-Pauković

Nedelja, 23. decembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Vaša naša matineja: PIKA PIŠE BOŽIČKU, redstava za otroke v izvedbi Zavoda Enostavno prijatelji

Nastop tekmovalcev

Petek, 11. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, od 18. ure do 19.30
Srečanje bralnega kluba; vodi Monika Sušanj

Sobota, 12. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
7. novoletni koncert KPŠHD Vuk Karadžić

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 21. ure dalje
Kulturno-zabavni program – novoletno druženje članov in prijateljev
društva z orkestrom

Ponedeljek, 14. januarja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 15. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Menopavza, Špas teater, Glasbena komedija o ženskah in spremembah

Božična sveta maša in blagoslov hiše

Sreda, 26. decembra
VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 10. uri
Sveta maša

PARKIRIŠČE POD SKAKALNICO V PLANICI, ob 15. uri
Večerni pohod v dolino Tamar v organizaciji PD Javornik - Koroška
Bela

Četrtek, 27. decembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 18.30 do 20. ure
Drsalna revija Drsalnega kluba Jesenice, pravljica na ledu: Mala morska deklica

Petek, 28. decembra
LUTKOVNA DVORANA DPD SVOBODA FRANCE
MENCINGER (TURIST), ob 17. uri
Žarko Petan: Gluhi kralj (lutkovna predstava za otroke z obiskom
Dedka Mraza)

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE, ob 19.30
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

Sobota, 29. decembra
TRG TONETA ČUFARJA, od 17. do 22. ure
Novoletno praznovanje na trgu: sprevod jeseniških športnikov z lučkami skozi Jesenice, koncert skupine Yugo nostalgica

Nedelja, 30. decembra
TRG TONETA ČUFARJA, od 17. do 22. ure
Novoletno praznovanje na trgu: obisk Dedka Mraza, božično-novoletna pravljica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, koncert skupine Panda

ORODIŠČE NA KOČNI, ob 17.30
15. tradicionalni pohod z lučkami na Babo

Ponedeljek, 31. decembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 19. uri
Silvestrovanje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Silvestrski poljub, koncert Mance Izmajlove

TRG TONETA ČUFARJA, od 22. do 2. ure

Alenka Bole Vrabec: Sto let samote – drugič
Pogovor bo vodila Monika Sušanj.

Četrtek, 17. januarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Vaša naša matineja: ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE, Predstava za
otroke

Vsak torek v mesecu ob 16.30 – Angleške igralne urice
Vsaka sreda v mesecu od 17. ure do 18.30 – Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45 – Ure pravljic
Zadnji četrtek v mesecu od 18. ure do 18.45 – Lepo je biti bralec
Vsak petek v mesecu od 10. do 10.45 – Brihtina pravljična dežela
Zadnji petek v mesecu ob 17. uri – Berem s kužkom

Glasbeni abonma: Godalni kvartet Disonanca

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Avtorski projekt, Stenica, Prešernovo gledališče Kranj

Prvi torek v mesecu od 15. do 16. ure – Družabne igre
Zadnji torek v mesecu od 15. do 16. ure – Ustvarjalne delavnice
Zadnji torek v mesecu ob 16. uri – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice

KNJIŽNICA HRUŠICA

Vsak ponedeljek ob 17. uri – Delavnica za iskalce zaposlitve

Prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure – Ustvarjalne delavnice

Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križem-kražem

Zadnji četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45 – Ura pravljic z grofico

Vsak torek ob 17. uri – Delavnica kvačkanja

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne
uganke

10. 12. 2018 ob 17. uri – Skupina Zdravje je v nas samih – masaža,
homeopatija, Bachove kapljice; kreativna delavnica – osnove kaligrafije; predavanje Stare ljudske pesmi in šege v zimskem času
12. 12. 2018 ob 17. uri – Sredino predavanje – Gozdna terapija

DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice –
vhod zadaj

17. 12. 2018 ob 17. uri – Kreativna delavnica – izdelava voščilnic (akvarel in kaligrafija)

24., 27. in 28. 12. je center odprt od 8. do 14. ure

19. 12. 2018 ob 17. uri – Skupina Pot k sebi – astrologija; kako planeti
in znamenja vplivajo na nas

21. 12. 2018 ob 16. uri – Kuharska delavnica: peka praznične pice

Predavanje – Predstavitev knjige Fermentiraj.si; Brezglutenska akademija

27. 12. 2018 ob 16. uri – Turnir v namiznem nogometu

20. 12. 2018 ob 18. uri – Rodoslovna delavnica

Aktivnosti v Domu dr. Franceta Bergelja
Jesenice

V ponedeljek, 31. 12. 2018, je center zaprt!
24. 12. 2018 ob 11. uri – Peka palačink
28. 12. 2018 ob 17. uri – Izdelovanje novoletnih daril
7. 01. 2019 ob 17. uri – Filmsko popoldne
Vsak torek ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica: Praznična dekoracija,
lanterne …
Vsak petek ob 16. uri – Kuharska delavnica

7. 12. 2018, cel dan – Razstava ročnih izdelkov adventnega časa (venčki, dekoracija ipd.)

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

20. 12. 2018 ob 18. uri – Silvestrska zabava za stanovalce, njihove
svojce in prijatelje

MLADINSKI CENTER JESENICE

21. 12. 2018 ob 16. uri – Božično-novoletni koncert – nastop mešanega
pevskega zbora Kranjska Gora

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri – kegljišče Podmežakla, rekreacijska liga v kegljanju
Vsak torek ob 19. uri – telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska
liga v odbojki
Vsak četrtek ob 19. uri – telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska
liga v košarki
Vsak konec tedna – športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani
www.zsport–jesenice.si
Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah – športna dvorana
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti
objavljen na spletni strani www.zsport–jesenice.si

Novoletno praznovanje na trgu: Silvestrovanje – skupaj v novo leto
2019, koncert skupine Šexpir in GHB Band – a možda i nije

Nedelja, 6. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

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

Odprtje razstave članov Fotografskega društva Jesenice

VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 11.30
Tradicionalno žegnanje konj

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

Sreda, 16. januarja
AVLA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Torek, 25. decembra
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA
JESENICE, DOMSKA DVORANA, ob 15. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 21. decembra 2018
do 18. januarja 2019

Četrtek, 10. januarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek in vsako sredo v mesecu ob 16. uri – Nemške igralne
urice

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, informacije o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: ogled razstave Pariz fotografa Matjaža Vidmarja

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure: ogled umetnostno-zgodovinske razstave Janez Potočnik (1749–1834) – gorenjski
poznobaročni slikar, iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice, do
18. 1. 2019

BANKETNA DVORANA KOLPEN
V času javnih prireditev in po dogovoru: 7. območna fotografska razstava Arhitektura (OI JSKD Jesenice in FK Jesenice), do 31. 1. 2019
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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horoskop 2019
OVEN 21. marca–21. aprila
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj; element: ogenj; vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce; kamen: ametist, rubin, diamant, koral; kovina: jeklo, železo; drevo: bor; barva:
rdeča; prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost; slabosti: trma, nepremišljenost; značilna lastnost: pogum
Vaša karizma in z njo pravi pristop k reševanju težav vam bo odpirala mnoga vrata. Tudi na delovnem
mestu si boste izborili boljšo pozicijo kot sicer, saj ne boste varčevali z besedami. Razloge za dobro
razpoloženje boste našli v majhnih stvareh in dobro se boste počutili v svoji koži. Ljubezen bo našla
svoje mesto s prihodom pomladi, ko se bo v vas vzbudila tiha želja po bližini. Ponudila se bo priložnost za vzpostavitev lepega prijateljskega odnosa. Na finančnem področju se bo stanje počasi stopnjevalo v pozitivno smer in v poletju boste dosegli želeno stanje. Za njegovo ohranitev pa bo potrebno nekaj premišljenih potez, ki jih boste uspešno izvedli. Spremlja vas angelska karta Božanski red.
Nadangel Raguel: »Ta hip je vse tako, kot mora biti. Poglejte za tančico utvare in videli boste, da se za
njo skriva red.« Vaš dober dan bo nedelja, srečne številke so: 1, 4, 10, 12, 20, 30, 31.

BIK 22. aprila–20. maja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača; element: zemlja; vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera;
kamen: zeleni smaragd, žad, safir; kovina: baker; drevo: jabolko, cipresa; barva:
rožnata, zelena; prednosti: samostojnost, impulzivnost; slabosti: vihravost, nepopustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Veselo in polni zanosa boste vstopili v novo leto, ki vas bo že ob začetku pozdravilo z dobrimi novicami. Prihaja čas, da uresničite svoje ideje, ki so že leta rasle v vas. Na področju poslov bo v uspešnosti prevladoval mesec maj, ko boste zgradili pomembne temelje za kasneje. Finančno stanje se bo
temu primerno okrepilo, večja materialna sprememba pa se pojavi jeseni. Na osebnem področju bo
za želeno stabilnost potrebno še nekaj potrpežljivosti in predvsem lastnega truda. Čeprav boste oklevali, vas bo spodbujalo zavedanje, da imate vse karte v svojih rokah. Če boste želeli pošteno priti do
želenega rezultata, se vam bo iskrenost izplačala. Spremlja vas angelska karta Vse bo dobro. Nadangel
Jeremiel: »Vse poteka povsem po načrtu, s skritimi blagoslovi, ki jih boste kmalu razumeli.« Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so: 2, 7, 8, 9, 10, 18, 20.

DVOJČKA 21. maja–21. junija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar; ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: konj; element: zrak; vodilni planet: Merkur; kamen: ahat
rdeči, smaragd, opal; kovina: živo srebro; drevo: kostanj, oreh, leska; barva: rumena; prednosti: človekoljubje, ljubeznivost; slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost; značilna lastnost: odzivnost
Odločitev, ki jo boste sprejeli na osebnem področju, bo poskrbela za kopico drobnih sprememb v
vašem življenju. Da bi prišli na želeno raven, bo potrebno tudi nekaj odrekanja in uspelo vam bo že pred
planom. Nič vam ne bo težko. Prebudil se bo vaš pustolovski duh in proste dneve boste znali koristno
izkoristiti. Med drugimi tudi z učenjem novih veščin in spoznavanjem novih krajev. Moč pozitivnega
razmišljanja vam bo sledila in vas pripeljala vsepovsod. Z denarjem boste znali rokovati in skozi leto ne
boste imeli občutka, da vam ga primanjkuje. Uspelo vam bo tudi nekaj privarčevati. Ljubezen vam je
namenjena, le glejte, da je ne spregledate, ko vam bo prihajala naproti. Spremlja vas angelska karta
Narava. Nadangel Jofiel: »Stopite na prosto, nadihajte se svežega zraka in se povežite z naravo, da bi
se znebili stresa in pridobili nove zamisli«. Dober dan bo petek, srečne številke so: 1, 2, 9, 16, 23, 25, 32.

RAK 22. junija–22. julija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev; ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: koza; element: voda; vodilni planet: Luna, Mesec, Venera;
kamen: biser, kristal; kovina: srebro; drevo: kavčuk, vsa tista drevesa, ki so bogata
s sokom; barva: siva, srebrno modra; prednosti: potrpežljivost; slabosti: naivnost,
strahopetnost, nepremišljenost; značilna lastnost: zvestoba
Našli boste svoj notranji mir s tem, ko se boste oddaljili od ljudi, ob katerih se ne počutite dobro. Vse
do takrat pa bo v vas prisoten občutek, da vam nič ne gre, kot bi moralo. V iskanju svojega pravega
jaza boste prišli do zanimivega spoznanja. Vprašali se boste, kaj je tisto, kar vas osrečuje. Ko boste
našli odgovor, si boste prizadevali, da si tokrat vzamete več časa zase. S tem ko bo vaš duh nahranjen,
se boste lažje spopadali z vsakodnevnimi izzivi. Na službenem področju premike prinaša obdobje po
juliju, ko boste prišli do določenega spoznanja. Na čustvenem področju bo nastopil čas za spremembo, ko boste rešili nekaj starih zamer. Vse gre prav. Spremlja vas angelska karta Kristalno jasni nameni. Nadangel Mihael: »Jasno oblikujte svoje želje in se osredotočite nanje z neomajno vero.« Vaš
dober dan bo četrtek, srečne številke so: 5, 7, 8, 11, 12, 18, 24.

LEV 23. julija–23. avgusta
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica; element: ogenj; vodilna planeta: Sonce, Pluton;
kamen: rubin, topaz, oniks; kovina: zlato; drevo: palma, limona, lovor, pomaranča;
barva: vse sončne barve; prednosti: radodarnost, prisrčnost; slabosti: domišljavost,
gospodovalnost; značilna lastnost: obilnost
Temeljiti pogovori vam v prihajajočem letu ne uidejo in ravno ti bodo tisti, ki vas bodo motivirali za
naprej. Pred pomembnimi odločitvami se boste rajši posvetovali, saj bo prisoten občutek negotovosti. Bližina ljudi vas bo pomirjala in veliko se boste družili. Z drugo polovico leta prihajajo k vam nove
energije, ki vas bodo napolnile z močjo in samozavestjo. Svoje vodstvene sposobnosti boste unovčili
v sredini poletja, ko vam bo zaupana pomembna naloga. Kljub dobremu občutku zaradi uspeha
boste ostali na realnih tleh. Zaradi nevoščljivosti vam bo prav prišlo tudi nekaj previdnosti. Kljub mirnemu letu bodo spremembe vseprisotne. Mesec september bo zelo zanimiv. Spremlja vas angelska
karta Jasnovednost. Nadangel Uriel: »Bodite pozorni na prejete misli in zamisli, saj gre pri tem za
uslišane molitve.« Vaš najboljši dan bo sreda, srečne številke so: 1, 5, 6, 9, 21, 22, 23.

DEVICA 24. avgusta–23. septembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter;
kamen: rdeče rjavi sardoniks, ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; barva: zelena, temno rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost, slabosti:
suhoparnost, kritičnost; značilna lastnost: natančnost
Za ideje, ki v preteklem letu niso dobile prave priložnosti za uresničitev, bo v tem letu še dovolj časa.
Mirno, a z gotovostjo boste korak za korakom vsak dan bližje končnemu rezultatu. V vsakem dnevu se
skriva kaj novega. Znali boste prositi za pomoč in tudi sami boste razdajali svoje znanje za dobro drugih. Diplomatsko boste delovali v odnosu z ljudmi in se izognili večjim nesoglasjem. Svoje baterije si
boste napolnili v samoti, v objemu narave, kjer se boste počutili povezani sami s seboj. Čustva boste
skušali prikrivati, a dolgo tako ne boste zdržali. V iztekajočih se mesecih leta se boste omehčali, saj bo
želja po bližini prevelika. Na ljubezenskem področju bo vsekakor potrebno več pobude z vaše strani.
Spremlja vas angelska karta Uteha. Nadangel Azrael: »Stojim vam ob strani, ko se znajdete v stiski, ter
vam pomagam ozdraviti strto srce.« Vaš dober dan bo torek, srečne številke so: 1, 4, 8, 120, 25, 27, 29.

TEHTNICA 24. septembra–23. oktobra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes; element: zrak; vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran; kamen:
safir, korale, safir; kovina: baker; drevo: jesen, topol, jabolka; barva: različni odtenki
modre; prednosti: predanost, simpatičnost; slabosti: nezvestoba, netočnost; značilna lastnost: očarljivost
Udejstvovanje v športu vam bo prineslo pozitivne spremembe, tako v psihofizičnem počutju kot
tudi na družabnem področju. Povezali se boste z novim krogom ljudi, s katerimi boste preživljali
prosti čas. Poslovno boste drznejši in denarja vam ne bo primanjkovalo. Tisti s skrito željo po večjem nakupu si jo boste v tem letu lahko uresničili. Trdo delo in sprostitev si bosta izmenično sledila vse od marca do oktobra. Samozavest bo odločilno vplivala na vašo vlogo v zvezi. Čas je, da
postavite svoje karte na mizo in naredite korak naprej. Ko boste razkrili svoja čustva, se marsikaj
lahko spremeni. Bodite to, kar ste. Spremlja vas angelska karta Razprite krila. Nadangel Ariel: »Prenehajte se omejevati. Prišel je pravi čas, da poletite v višave.« Vaš dober dan bo ponedeljek, srečne
številke so: 3, 4, 13, 17, 19, 21, 38.

ŠKORPIJON 24. oktobra–22. novembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi; ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: prašič; element: voda; vodilni planeti: Pluton, Mars; kamen: mavrični
opal, mesečev kamen, rubin; kovina: železo; drevo: glog, trave; barva: temno rdeča;
prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo; slabosti: trmoglavost, maščevalnost; značilna lastnost: idealizem
Previdnejši boste v stikih z ljudmi in se zanašali le nase in na svoje sposobnosti. Delovali boste
pasivno, kar pa sploh ne bo slabo. Ravnali se boste po svojih občutkih in točno boste vedeli, kdaj in
kdo si zasluži vašo pozornost. V ljubezni teh dvomov ne bo, saj boste točno vedeli, kdo si zasluži
največ vašega časa. S pomladjo prihaja sveži val energije, ki vas bo napolnil z optimizmom in elanom.
Na službenem področju boste uvideli, da bi marsikaj lahko storili drugače, in spremenili boste svoj
pristop. Ukvarjanje s hobijem, ki ste ga opustili, vam prinaša skrito poslovno priložnost. Nikoli ni
prepozno. Spremlja vas angelska karta Rahločutnost. Nadangel Haniel: »Ta hip ste energijsko in
čustveno zelo občutljivi. Spoštujte sebe in svoja čustva.« Vaš dober dan bo sobota, srečne številke so:
9, 11, 12, 23, 26, 30, 35.

STRELEC 23. novembra–21. decembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven; ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: podgana; element: ogenj; vodilni planet: Jupiter; kamen: topaz, cirkon,
ametist, safir; kovina: aluminij; drevo: hrast, lipa; barva: vijolična, modra; prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost; slabosti: hladnost, zavrtost, nezaupljivost; značilna lastnost: optimizem
Ljubezenska preizkušnja, s katero se boste primorani soočati že v začetku leta, vas ne bo pustila ravnodušne. Dobro boste morali pretehtati vse svoje možnosti, da ne bi na koncu ostali praznih rok.
Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Finance vam bodo prijateljsko stale ob strani. To boste najbolj
občutili od junija do septembra, ko tudi sicer ne boste preveč razsipni. Sprememba okolja bo skoraj
čudežno vplivala na vaše počutje in hkrati bo pobeg v tujino odpiral nove povezave v vašem osebnem
življenju. Čeprav boste samosvoji, pa se pred pomembnimi odločitvami raje posvetujte s svojimi
bližnjimi. Spremlja vas angelska karta Veste, kaj morate storiti. Nadangel Uriel: »Zaupajte svojemu
notranjemu vedenju in ga brez pomisleka upoštevajte.« Dober dan je torek, srečne številke so: 4, 5, 9,
13, 17, 20, 29.

KOZOROG 22. decembra–20. januarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica; ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: bivol; element: zemlja; vodilni planet: Saturn; kamen: ametist, mesečev kristal, oniks, rubin; kovina: svinec; drevo: bor, breza; barva: črna in
bela; prednosti: prizadevnost, vestnost; slabosti: ljubosumnost, hladnost; značilna
lastnost: neomajnost
Za premike v poslovnem smislu bo mesec marec idealen, saj bo postregel s pravo pestrostjo dogodkov. Za spremembe, po katerih hrepenite, se boste morali izkazati z vsemi svojimi vrlinami in talenti.
Sramežljivost vas bo ovirala, vendar le na začetku, ko se boste morali prebiti v ospredje. V poletnih
mesecih boste dozorevali in se učili. Svoj napredek boste postavili na prvo mesto. Sonce bo opravilo
svoje delo. Ljubezensko področje bo mirovalo, a to vam bo ustrezalo, saj že imate, kar si želite. Poslušajte svoje telo, saj vam bo samo sporočilo, kdaj je čas za ekstremne podvige in kdaj je bolje, da si
vzamete počitek. Spremlja vas angelska karta Strast. Nadangel Haniel: »Zaupajte in sledite svoji
prebujeni strasti v ljubezenskem življenju in na poklicni poti.« Dober dan bo sreda, srečne številke so:
11, 15, 16, 17, 18, 28, 34.

VODNAR 21. januarja–19. februarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica; ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: tiger; element: zrak; vodilni planet: Uran, Saturn, Venera; kamen: akvamarin, granit, lapis lazuri; kovina: aluminij; drevo: češnja in vsa ostala sadna drevesa; barva: turkizna; prednosti: prizadevnost, neodvisnost; slabosti: površnost, nestanovitnost; značilna lastnost: prijateljstvo
Vse do poletja boste obremenjeni z delom, in ko bi končno lahko sproščeno zadihali, se boste
obremenili še z novimi nalogami. Aktivni boste in hkrati tudi produktivni, saj vam noben navdih
ne bo ušel in nobeno delo ne bo ostalo spregledano. Malce manj navdušeni boste nad družabnim
življenjem, kjer se boste nemalokrat izogibali udeležbi na raznih zabavah. Proti koncu septembra
boste počasi spet vzpostavili prave odnose tudi na čustvenem področju, kjer se boste končno
sprostili. Pričakujte veliko spontanosti, saj prihaja čas, ko boste zaživeli tudi v dvojini. Spremlja
vas angelska karta Sijajna zamisel. Nadangel Uriel: »Da, vaša zamisel je zares božansko vodena.
Prosim vas, da storite vse, da jo uresničite.« Dober dan bo petek, srečne številke so: 2, 7, 8, 24,
30, 33, 37.

RIBI 20. februarja–20. marca
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka; element: voda; vodilni planet: Neptun, Jupiter; kamen: brezbarvni
mesečev kamen, ametist, biser; kovina: platina; drevo: vrba, breza; barva: morsko
zelena; prednosti: fantazija, sočutnost; slabosti: neodločnost, popustljivost; značilna lastnost: sočutje
Leto pred vami vam bo pisano na kožo. Zdelo se bo, kot da so vsi na vaši strani in da vas celo vesolje razume. Vse se bo vrtelo v pravo smer. V partnerstvu boste prilagodljivi in zlahka boste sprejemali kompromise tudi tako, da boste včasih vi morali popustiti. Mirno in sproščeno boste krmarili skozi
leto in v še tako nenavadnih okoliščinah boste znali storiti tako, da bo za vas najbolj prav. Družba, ki
vas bo obdajala, vam bo vlivala pogum in dobro voljo in veliko se boste zadrževali tudi doma. Previdni bodite pri financah in ne zaupajte neznancem. Rajši mislite dva koraka vnaprej, kot da se v trenutku dobre volje hipno odločite in prenaglite. Spremlja vas angelska karta Mir. Nadangel Kamuel:
»Miru ste deležni takoj, ko se spomnite, da je resnična le ljubezen.« Vaš dober dan bo sreda, srečne
številke so: 12, 13, 14, 25, 27, 28, 33.

