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Hobotnice za
vedno postanejo
prijateljice

www.gorenjskiglas.si

Tristotriintridesetkrat
osvojil Španov vrh
Janko Meglič je zmagovalec lanske akcije
Osvajalec Španovega vrha.

Mali nedonošenčki iz jeseniške
bolnišnice, ki morajo prve dneve
življenja preživeti v inkubatorju,
v dar dobijo kvačkane hobotnice.
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Prvega januarja le
deklica Neca

Nov zamik, zdaj
do konca avgusta
Direkcija RS za infrastrukturo je ponovno
podaljšala rok za zaključek obnove ceste od
zdravstvenega doma do bolnišnice.

Na Jesenicah so morali na praznični dan, 1. januarja 2019, na prvo letošnje rojstvo počakati do
večera, ko je na svet prišla Neca, tretja deklica v družini Drašak iz Kranja. Zadnji se je na starega leta
dan rodil Nace, prvorojenec Kristijana in Lee Lah s Slovenskega Javornika.
Marjana Ahačič
Jesenice – Medtem ko se je
že nekaj minut čez polnoč v
prvih trenutkih novega leta v
Kranju rodila Karolina, prva
letošnja deklica na Gorenjskem, so se prvega in na ta
dan tudi edinega rojstva v
porodnišnici na Jesenicah na
praznični 1. januar razveselili šele ob 22.20, ko je Mojca
Drašak iz Kranja rodila deklico Neco. Malčica je ob rojstvu tehtala 4,3 kilograma.
»Porod je bil intenziven, a

Lani so v jeseniški
porodnišnici zabeležili
skupaj 852 porodov,
rodilo se je 861 otrok
(468 dečkov in 393
deklic), devetkrat so se
razveselili dvojčkov.
Leta 2017 so imeli 858
porodov, rodilo se je
865 otrok, od tega
sedem parov dvojčkov,
leta 2016 je bilo
porodov 882, rojenih
pa kar 898 otrok.

Urša Peternel
Obnova državne ceste R2
med zdravstvenim domom
in bolnišnico na Jesenicah bi
morala biti zaključena že do
sredine lanskega leta. A se to
ni zgodilo, na Direkciji RS za
infrastrukturo so rok podaljšali do 31. decembra 2018, a
tudi do tega roka dela še niso
bila zaključena. Zdaj so rok
podaljšali še za osem mesecev, do 31. avgusta letos. Razlog so težave s pridobivanjem potrebnih zemljišč in s
tem povezane potrebne spremembe projekta, zaradi česar dela potekajo počasneje,
kot je bilo predvideno.
Kot so pojasnili na direkciji, so dela – z izjemo nove-

ga mostu – v večini zaključena. "Gradnja novega mostu je začasno ustavljena,
saj je treba skleniti medsebojni dogovor z lastniki.
Kdaj bo gradnja zaključena,
je težko napovedati, saj je
vse odvisno od dogovora z
lastniki, predvideno pa v
roku treh mesecev po podpisu pogodbe," so pojasnili.
Kot so dodali, pa bo treba
dokončati še začasno urejeno križišče pri slaščičarni
Metuljček, kjer se jim je z
lastnikom uspelo dogovoriti za podpis pogodbe, tako
da bodo lahko ta dela v celoti zaključili.
Skupna pogodbena vrednost
obnovitvenih del je 1,4 milijona evrov.

Prva, ki se je rodila na Jesenicah, je bila letos Neca Drašak, tretjerojenka Luka in Mojce
Drašak iz Kranja. / Foto: Gorazd Kavčič
lep,« je izkušnjo opisala mamica Andreja, ki se je za jeseniško porodnišnico odločila,
ker je majhna ter mamam in
novorojenčkom prijazna.
Zadnji pa se je v lanskem
letu na Jesenicah s carskim
rezom rodil Nace, prvorojenec Kristijana in Lee Lah s
Slovenskega Javornika. »Nismo si mislili, da bo takole
pozen – najprej smo pričakovali, da ga bo prinesel že
Miklavž, nato Božiček, no,

zdaj je pa prišel z Dedkom
Mrazom,« je dva dni po sinovem rojstvu povedala sicer še vedno malce utrujena,
a srečna in zadovoljna mamica slabe tri kilograme težkega fantiča.
Lani so v jeseniški porodnišnici zabeležili skupaj 852
porodov, rodilo se je 861
otrok, devetkrat so se razveselili dvojčkov. Za primerjavo:
leta 2017 se je na Jesenicah
rodilo 865 otrok, zabeležili so

858 porodov, od tega je bilo
sedem parov dvojčkov.
Tudi v lanskem letu je sestra
Dolores Jan pridno beležila
statistiko novorojenčkov: Na
Jesenicah se je v letu 2018
rodilo 468 dečkov in 393 deklic. 281 porodov je bilo dopoldan, to je od 6. ure zjutraj do 14. popoldan, 297
porodov popoldan, 274 pa
ponoči, od desete zvečer do
šeste zjutraj.
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KULTURA

MLADI

ZANIMIVOSTI

Zbirajo denar za nova
okna na šolski stavbi

Tudi učitelje na odru
spremlja trema

Tudi pomoč pri
domačih nalogah

V vajeniški šoli se je
izučila za strugarko

Na Osnovni šoli Koroška
Bela želijo s pomočjo donacij zbrati denar za zamenjavo vsaj nekaterih najbolj dotrajanih oken.

Na abonmajskem koncertu
Glasbene šole Jesenice je nastopilo kar dvaindvajset učiteljev šole in navdušilo polno dvorano poslušalcev.

V dnevnem centru društva
Žarek otroci in mladi lahko
kvalitetno preživljajo popoldneve, zanje pa je poskrbljeno tudi med počitnicami.

Štefka Vister iz Planine pod
Golico je bila v prvi generaciji deklet, ki so se leta 1948
vpisale v jeseniško vajeniško
šolo.
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Obnovitvena dela so v večini zaključena, razen novega
mostu. Odsek je zato še vedno gradbišče in velja omejitev
hitrosti trideset kilometrov na uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Načrtovanih sedem rednih sej občinskega sveta
V letu 2019 je načrtovanih sedem rednih sej občinskega sveta občine Jesenice v novi sestavi. Te bodo 24. januarja, 28.
marca, 16. maja, 20. junija, 19. septembra, 24. oktobra in 5.
decembra. Prva letošnja seja je že sklicana, na dnevnem
redu je petnajst točk, občinski svetniki bodo med drugim
odločali tudi o prejemnikih občinskih priznanj.
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Z veseljem
za skupnost
»Zdaj pa veselo na delo,«
sem se najpogosteje odzval
na številne čestitke, ki sem
jih prejel po izvolitvi za
župana Občine Jesenice. Z
izvolitvijo sem se iz budnega opazovalca in kronista
prelevil v snovalca politik v
lokalni skupnosti. Novih
nalog sem se lotil z res velikim veseljem in tako prvič
tudi pišem v zgornji levi kot
na drugi strani Jeseniških
novic. Hkrati se še enkrat
zahvaljujem vsem, ki so
podprli moj program in mi
omogočili, da Jesenicam
skupaj damo nov zagon.
Po prevzemu funkcije je bil
december v znamenju številnih predprazničnih prireditev, in če sem le utegnil, sem se na vabila organizatorjev vedno odzval. Rad
bi namreč še bolje spoznal
lokalno skupnost, ljudi in
organizacije. Rad bi čutil,
kako občina »diha«, zato
nameravam tudi v prihodnje ohraniti pristne stike z
ljudmi.
V prvem mesecu županovanja sem se spoznal z novimi
sodelavci in verjamem, da
bomo imeli v prihodnje ob
delu več priložnosti, da se še
bolje spoznamo.
Nekoliko bolj sproščen in s
protokolarnimi obveznostmi zaznamovan december
mi je omogočilo dejstvo, da
ima Občina Jesenice za letos
že sprejet proračun, ki ga je
ob izteku županovanja
Tomaža Toma Mencingerja
konec lanskega leta potrdil
občinski svet. Tako delo v
občinski upravi poteka naprej nemoteno, tečejo pa že
priprave na drugo redno
sejo občinskega sveta v
novem sklicu.
S posameznimi svetniškimi
skupinami bomo ta mesec
nadaljevali pogovore o viziji
in strategiji Občine Jesenice
za prihodnje obdobje. Za
zdaj lahko pogovore ocenim
kot konstruktivne in verjamem, da bomo celovit razvojni načrt sprejeli do pomladi. Takrat bo predvidoma
tudi čas za odločitev o podžupanu/podžupanji oziroma podžupanih/podžupanjah (župan lahko imenuje
največ tri).
Med vsebinskimi vprašanji
lahko izpostavim, da smo
vzpostavili stik s koncesionarjem na Mali Mežakli,
podjetjem Ekogor, in se
dogovorili za srečanje na
odlagališču. Čeprav rešitev

Za novo leto množica
na Čufarjevem trgu
Silvestrovanje na prostem na Čufarjevem trgu je bilo odlično obiskano. Župan Blaž Račič napoveduje,
da se je trg kljub poskusom na drugih lokacijah izkazal za najboljši prostor za novoletno dogajanje,
zato bodo to lokacijo ohranili tudi v prihodnje.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
čez noč ne moremo pričakovati, pa je stališče Občine
Jesenice v zvezi s smradom
z Male Mežakle jasno: skladiščenje ali odlaganje
odpadkov na zemljišču, ki je
v lasti občine in leži tik ob
odlagališču odpadkov, ne
pride v poštev. Pri uveljavljanju zahteve za odpravo
smradu stališča ne bomo
spremenili.
Podobno ne moremo spremeniti stališča o Srednji šoli
Jesenice. Srednja šola s svojo podobo ne more izvabljati
vznesenih čustev, prav tako
bi izobraževalni programi
morali bolje izpolnjevati
kadrovska pričakovanja gospodarstva. Tako je ena od
prednostnih nalog na tem
področju, da v sodelovanju z
ministrstvom za šolstvo
dosežemo, da se šola celovito energetsko in urbanistično sanira ter da bodo šolski
programi zasnovani skladno
s kadrovskimi potrebami
gospodarstva.
Dobre odnose v naši lokalni
skupnosti nameravamo
graditi tudi z Jeseniškimi
novicami, ki jih bomo z
osveženo ekipo nekoliko
nadgradili. Želim si, da
bomo skupaj z novo članico
uredniškega odbora Ano
Hering pridobili pisce, ki
bodo v prihodnje v časopisu
razmišljali o Jesenicah,
argumentirano komentirali
življenje v naši lokalni skupnosti in ga s tem konstruktivno sooblikovali. Tako
lahko napredujemo tudi kot
skupnost.
Za dobre želje nikoli ni
prepozno, pravijo, zato
izkoriščam priložnost, da
vsem občankam in občanom na začetku novega
leta zaželim trdnega zdravja in vse dobro v letu 2019.
Srečno, Jesenice!
Župan Blaž Račič

Slovo častne občanke Stanke Geršak
V dneh, ko se je poslavljalo leto, se je v 99. letu poslovila
tudi nekdanja športnica, kulturnica in častna občanka občine Jesenice Stanislava Geršak. "Gospe Stanke Geršak se
bomo na Občini Jesenice spominjali kot spoštovane dame
bogatih izkušenj, ki je bila od ranih let vpeta in razpeta v vsa
jedra jeseniškega družbenega in družabnega življenja, srčne
ženske, ki je s svojo prisotnostjo bogatila okolje, in izredno
prijetne gospe, ki se je, častitljivim letom navkljub, redno
udeleževala kulturnih in drugih prireditev na Jesenicah," so
ob tem zapisali na Občini Jesenice.

Tridnevne prednovoletne
prireditve na Čufarjevem
trgu so bile odlično obiskane. Prvi dan so začeli s predstavitvijo jahanja konj brez
sedla, ki jo je pripravila
kmetija Smolej - Uric iz Planine pod Golico, nadaljevali
s plesnimi nastopi plesalk
Plesne skupine Mojce Svetina, v mimohodu z lučkami
in baklami po jeseniških ulicah pa so se predstavila jeseniška športna društva in klubi. Večer so zaključili s koncertom glasbene skupine
Yugo nostalgica.

Opolnoči je zbrane pozdravil župan Blaž Račič.
Drugi dan je Gledališče
Toneta Čufarja pripravilo
pravljico za otroke, ki jih je

obiskal tudi Dedek Mraz in
jih obdaril s pomočjo Društva prijateljev mladine Jese-

Novo leto je na Čufarjevem trgu pričakala velika množica ljudi. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

nice. Sledil je koncert glasbene skupine Panda, v kateri kot vokalistka nastopa
Jeseničanka Nina Bauman.
Vrhunec pa je dogajanje
doseglo na silvestrski večer,
ko sta nastopili zasedbi
GHB band – a možda i nije
in expir. Opolnoči je množico na trgu pozdravil župan
Blaž Račič.
Po zaključku decembrskega
dogajanja je župan dejal, da
je z novoletnimi prireditvami zelo zadovoljen, sploh pa
z velikim številom ljudi, ki
so se dogajanja udeležili.
Predvsem ga veseli, da so se
imeli priložnost izkazati in
dokazati lokalni izvajalci, to
pa bi želel na jeseniških prireditvah ohranjati tudi v prihodnje.
"Pri tem se želim zahvaliti
glavnemu organizatorju
prireditev Zavodu za šport
Jesenice, hkrati pa tudi
občanom, ki so se jih udeležili. Trg Toneta Čufarja se
je, kljub poskusom na drugih lokacijah, za zdaj izkazal za najboljšo izbiro za
lokacijo (pred)novoletnih
prireditev, zato bomo to
lokacijo ohranili tudi v prihodnje, seveda pa se bomo
potrudili, da bodo tudi Staro Savo občani sprejeli kot
prizorišče določenih (drugih) prireditev," je dejal
župan.

Župan pri starostnikih
Jeseniški župan Blaž Račič je pred novim letom obiskal starejše občane Jesenic, ki živijo v bližnjih
domovih za ostarele.
Urša Peternel
Župan občine Jesenice Blaž
Račič je v zadnjih decembrskih dneh obiskal starejše
občane Jesenic, ki prebivajo
v domovih za ostarele, in
sicer v Domu upokojencev
dr. Franceta Bergelja, Domu
starejših Viharnik v Kranjski Gori in Domu dr. Janka
Benedika v Radovljici. V
imenu Občine Jesenice jim
je prenesel voščilo z lepimi
željami za novo leto, z njimi
poklepetal in jim podaril
sladko darilo.
Tako kot v vsej državi se tudi
v jeseniški občini prebivalstvo stara, napovedi pa kažejo, da se bo v prihodnjih
letih delež starejših od 65 let
še povečeval. "V občini Jesenice imamo številne storitve
in aktivnosti za starejše, ki
se izvajajo v okviru javne

mreže in nevladnih organizacij, pri čemer je pomembno, da ljudje ohranijo zdravje, aktivno sodelujejo, da
imajo potrebno znanje iz
različnih področij in da niso
le pasivni opazovalci ali pre-

jemniki različnih oblik
pomoči," ob tem poudarjajo
na Občini Jesenice in dodajajo, da so leta 2016 sprejeli
tudi Strategijo ohranjanja
zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske

2017–2021, pri pripravi pa
so sodelovale vse občine,
društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije
za izobraževanje odraslih, ki
delujejo na Zgornjem
Gorenjskem.

Župan Blaž Račič je poklepetal s starostniki in jim prenesel voščilo z lepimi željami za
novo leto.
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Zbirajo denar za nova
okna na šolski stavbi

Na Občini Jesenice so povedali, da so k projektu
obnove OŠ Koroška Bela v sodelovanju s šolo
pristopili v letu 2006. Odločili so se za fazno
obnovo in v prvi fazi uredili in opremili
mansardo v t. i. novi šoli. V drugi fazi je sledila
ureditev pritličja nove šole s sanacijo žlindre,
ureditvijo knjižnice, učilnic, kabinetov,
preselitvijo uprave ter nakupom opreme za vse
prostore. V tretji fazi so zamenjali streho nad
jedilnico in kuhinjo. Skupaj je Občina Jesenice
za ta dela namenila več kot 1,3, milijona evrov.
Četrta faza z zunanjo ureditvijo je predvidena
leta 2021, stala pa naj bi 130 tisoč evrov. Ob tem
so že začeli pripravljati dokumentacijo za
energetsko sanacijo tako imenovane NOB šole,
ki je predvidena za leto 2020, stala pa naj bi 316
tisoč evrov. Zamenjava oken na novem delu šole
za zdaj ni predvidena. Na Občini Jesenice
poudarjajo, da so pri investicijskem načrtovanju
vseskozi sodelovali z vodstvom šole, to pa bodo
počeli tudi v prihodnje.

Na Osnovni šoli Koroška Bela želijo s pomočjo donacij zbrati denar za zamenjavo vsaj nekaterih
najbolj dotrajanih oken. Ta v nekaterih učilnicah ne tesnijo več, skozi špranje pa piha, da so učenci
izpostavljeni prepihu in mrazu.
Urša Peternel

Ker jim drugega ni preostalo, so čez največje špranje enostavno pribili lesene deščice ...

ki so vse potrebne vzdrževanja in obnove. Najstarejša,
stoletna stavba je tako celo
predvidena za rušenje, drugi del, zgrajen med drugo
svetovno vojno, čaka na

energetsko sanacijo, največ
težav pa imajo z novim delom, ki je bil z izgradnjo telovadnice zaključen konec
osemdesetih let prejšnjega
stoletja.

»Na Občini Jesenice so nam
obljubili, da bodo energetsko
sanacijo po starosti srednjega dela stavbe izvedli v letu
2020. Menjava oken za novi
del šole pa za zdaj časovno še
ni opredeljena,« je povedal
Pekolj in dodal, da se zavedajo, da so za nujno obnovo
zdaj na vrsti tudi druge šole v
občini. »Kljub temu pa ne
želimo sedeti križem rok,
zato smo se odločili, da po-

Jakob in Ema
najpogostejši imeni
In imena? V letu 2018 prepričljivo najpogostejše ime,
ki so ga starši izbrali za dečka, je Jakob – kar 17 se jih je
rodilo, za deklice pa Ema,

teh je bilo v lanskem letu 15.
Sledijo Oskar (10), Filip,
Mark in Žiga (po 9), Nace
(8), Matic in Erik (7) ter
Anže, Gaber, Lovro, Patrik
in Vid (po 6). Pri deklicah je
bilo najpogostejše ime takoj
za Emo Hana (11), sledi Eva
(10) ter Iza, Mia, Nika, Vita

V letu 2018 prepričljivo najpogostejše ime, ki so
ga starši izbrali za dečka, je Jakob – kar 17 se jih
je rodilo, za deklice pa Ema; teh je bilo v
lanskem letu 15.
in Zoja (po 7) in Julija, Klara, Lara, Sara, Sofija in Tinkara (po 6). Nekatera imena,
ki se pišejo različno, so v
osnovi enaka – če torej seštejemo Sofie in Sofije, jih
je bilo skupaj deset, prav
tako, če v isto skupino združimo imeni Mija in Mia, je
še naštela Dolores Jan.

Tretjina mamic od
drugod

Nace Lah, katerega prihoda sta se na zadnji dan starega
leta v jeseniški porodnišnici razveselila mamica Lea in očka
Kristijan Lah s Slovenskega Javornika / Foto: Gorazd Kavčič

Letos so bili prazniki v porodnišnici kar mirni, je povedala Sabina Oblak, diplomirana
babica, ki je prve dni v novem letu skrbela za porodnice. Da je prva deklica v novem letu doma v Kranju, je
ni presenetilo, saj, kot pravi,
skoraj tretjina porodnic na
Jesenice pride iz bolj oddaljenih krajev Slovenije, le dve
tretjini iz domače Gorenjske.
»Večinoma pridejo tiste, ki

so bolj naklonjene tako imenovanim naravnim porodom; vedo, da je pri nas zato,
ker smo majhni, bolj domače, da nič ne hitimo in da
smo pri zdravih nosečnicah
že pred časom opustili vse
rutinske intervencije. Mi pa
opažamo, da so mame zaradi
tega bolj zadovoljne in novorojenčki v boljši kondiciji,« je
še povedala Sabina Oblak.
Da lepo skrbijo zanje, so potrdile vse tri mamice novorojenčkov, ki smo jih obiskali v sredo, 2. januarja.
Posebej je dobro delo osebja
izpostavila Katja Mlinarec iz
Mošenj, ki je 31. decembra
zjutraj na Jesenicah rodila
svojega drugega sina, dobre
tri kilograme težkega Luka.
"Rada bi zelo pohvalila babico Ireno. Zaradi nje je bilo
rojstvo našega Luka posebej
lepa izkušnja."

Oblikovali so tudi organizacijski odbor, ki bo sodeloval
pri akciji. Član odbora Robert
Sušanj je dejal: »Ko v Ljubljani načrtujejo velike multimedijske učilnice, se na Koroški
Beli ubadamo s tako osnovno
zadevo, kot je tesnjenje oken.
Zato smo se odločili, da stopimo skupaj in organiziramo
veliko akcijo zbiranja sredstev za obnovo oken.«

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Sredstva zbirajo na TRR Osnovne šole Koroška
Bela SI56 01241-6030653941, z namenom
"Donacija za menjavo dotrajanih oken".

Prvega januarja le deklica Neca
1. stran

skusimo prepričati gospodarske družbe, da bi z donacijami vsaj delno pripomogle
k menjavi najbolj dotrajanih
oken v novem delu šole,« je
dejal Pekolj.
Po predračunu bi zamenjava vseh oken stala okrog sto
tisoč evrov, na šoli pa bodo
veseli, če jim bo uspelo
zbrati denar za zamenjavo
vsaj najbolj dotrajanih.

Foto: Gorazd Kavčič

Na Koroški Beli začenjajo
akcijo zbiranja sredstev za
nova okna na stavbi Osnovne šole Koroška Bela. Skupaj so stopili domačini in
šola, za pomoč so se obrnili
na okoliška podjetja, marca
pa pripravljajo tudi dobrodelni koncert.
Ravnatelj šole Rok Pekolj je
pojasnil, da gre za okna v
najnovejšem delu šole, ki ne
tesnijo, zaradi česar zlasti v
vetrovnem vremenu skozi
špranje močno piha in v nekaterih učilnicah je tako hladno, da bi učenci potrebovali
bunde. Glavni vzrok težav je
žlindra, ki so jo uporabljali
ob gradnji šolske stavbe. Ta
se je začela dvigovati in tako
so pred leti morali vse prostore v pritličju prekopati,
kar je delno vplivalo tudi na
statiko in na okna, ki so se
napela. Tako nekaterih ni več
mogoče odpirati, druga pa so
se tako zamaknila, da so med
nekaterimi okenskimi krili
tudi za prst debele špranje.
Ravnatelj je poudaril, da je
Občina Jesenice v zadnjih
letih vložila že veliko denarja v šolo, ki je sestavljena kar
iz treh različno starih stavb,

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!
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
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Marija Volčjak
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Jeseniške novice, št. 1/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 5, ki je izšel 18. januarja 2018.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Mnenja
Ana Hering

Jesenice: mesto
brez zgodb?
Pred časom me je novi
župan poklical in me vprašal, ali bi sodelovala pri nastajanju Jeseniških novic. Pri
sebi sem malce oklevala,
priznam. Najlažje je gostilniško 'šinfati' in se pritoževati, težje kaj udejanjiti:
bodisi kot občinski svetnik,
bodisi kot del kolesja občinske uprave, bodisi kot nekdo, ki piše za lokalni časopis. Potem sem si rekla, da
ne morem ničesar izgubiti
in da je prav, da prispevam
svoj kos pogače, da se trudim še na tem mestu graditi
dialog in odpirati bolj ali
manj boleče jeseniške teme.
Pred kratkim sem govorila s
prijateljico, ki je ena uspešnejših predstavnic za stike z
javnostjo v Sloveniji. Dejala
mi je, seveda, Jesenice so
velik izziv, so kot nepopisan
list in nobenih pravih zgodb
še nimate tam pri vas. Pa je
res tako?
Slogan Jesenic je 'mesto
jekla in cvetja'. Vedno se mi
je zdelo, da je slogan nekoliko shizofren, poleg tega ne
najdem podatka, kdo in kdaj

Ana Hering
Čufarjevem trgu se je na
enem od družbenih omrežij
vnela prava vojna, kdo naj bi
bil primeren, da na silvestrovo zabava zbrano občinstvo.
Zame je najboljši komentar v
'zlagani Facebook demokraciji' podala gospa, ki je dejala,
da se ji zdi pogumno in pravilno, da je Zavod za šport
podprl lokalne glasbenike,
ne glede na njihov izbor glasbe. Zadnja leta smo dobili
veličastne murale na izbra-

Po novoletnem nastopu dveh lokalnih rokovskih
skupin na Čufarjevem trgu se je na enem od
družbenih omrežij vnela prava vojna, kdo naj bi
bil primeren, da na silvestrovo zabava zbrano
občinstvo. Zame je najboljši komentar v 'zlagani
Facebook demokraciji' podala gospa, ki je dejala,
da se ji zdi pogumno in pravilno, da je Zavod za
šport podprl lokalne glasbenike, ne glede na
njihov izbor glasbe.
ga je izumil. Kar naenkrat se
je zgodil preobrat in od dveh
glavnih mestnih komponent, tj. železarne in z njo
povezane industrije in hokeja, smo se začeli ozirati v
višave, v obronke, na – jasno
da – severozahodno mejo,
kjer maja zacvetijo narcise.
In se tako odločili, da smo
mesto cvetja. Ob tem, da glavnina ljudi živi v mestu,
manjši del pa na podeželju.
Ne govorim, da so podeželski prebivalci zanemarljivi,
navsezadnje moji predniki
izvirajo iz Plavškega Rovta. A
dejstvo je, da Jesenice niso
mesto cvetja. To opevano
cvetje je doma na podeželju,
na obrobjih mesta.
Jesenice so za slovenske razmere mesto in mestu pritiče
urbanost, kjer svoj prostor na
tak ali drugačen način najde
(tudi) alternativna kultura. V
mestih so potrebe kulturnega izražanja praviloma zelo
drugačne od podeželja. Pa
vseeno se mi zdi, da kultura
z elementi urbanega na Jesenicah izginja. Morda se le
staram in kot mati, zaposlena in gospodinja ne dohajam
in ne razumem kulture milenijcev. Naj vseeno poskušam
pojasniti z nekaj primeri. Po
novoletnem nastopu dveh
lokalnih rokovskih skupin na

nih fasadah, a grafitarji so
bili tujci, pogrešala pa sem
domače grafitarje in element
spontanosti. Kdo se še spominja legendarnih grafitov
Metallica in Slayer v podhodu do dvorane Podmežakle,
ki smo jih spretno 'premalali' z narcisami pred EuroBasketom 2013? Ste vedeli, da
je bil na Čufarjevem trgu
prvotno zasnovan park za
skejterje? Ne vem, zakaj se to
ni uresničilo, verjetno je
zmanjkalo denarja ali pa se
je nekdo odločil, da tam
enkrat letno prirejamo Jožefov semenj in bi skejterske
rampe motile razstavljavce?
Se spomnite petkovega koncerta v začetka 21. stoletja, tik
pred miniranjem železarskih
objektov na Hrenovici, ko so
v večernih urah nastopali
The Stroj in Teater Gromki?
V ponedeljek se je z miniranjem teh objektov simbolno
napovedal tudi konec alternativnemu in urbanemu na
Jesenicah. Porušili smo staro
in pripeljali druge igralce.
Velike nakupovalne centre.
Začela se je nova doba.
Jesenice imajo dobre zgodbe, ne znamo pa jih (še)
spretno sodobno marketinško 'zapakirati v celofan' in
poslati v svet. Bil bi skrajni
čas, da nam uspe.

Povabilo k sodelovanju
V Jeseniških novicah uvajamo novo rubriko Mnenja, s
katero želimo spodbuditi dialog o aktualnih zadevah v
občini in širše. Vabimo bralke in bralce, občanke in občane, da nam sporočijo svoje

mnenje, kritiko ali pohvalo.
Zapisi naj bodo dolgi največ
2500 znakov s presledki.
Daljše prispevke bo uredništvo skrajšalo po lastni presoji.
Mnenja morajo biti podpisana s polnim imenom in pri-

imkom, anonimnih mnenj
ne bomo objavljali. Prav tako
ne bomo objavljali mnenj, ki
bodo žaljiva in ne bodo spoštovala kulture dialoga.
O objavi bo odločal uredniški odbor Jeseniških novic.

Mnenjsko stran bo urejala
članica uredniškega odbora
Ana Hering.
Mnenja lahko pošiljate na
e-naslov: novice.jesenice@
jesenice.si.
Uredništvo Jeseniških novic

Stara Sava čaka
na razglasitev

še vrhunska umetnostna galerija. Namesto da obiskujemo
in si ogledujemo Grassijeve slike v italijanskih cerkvah, bi jih
občudovali kar na Jesenicah.
Strinjam se zato z gospo Ireno
Lačen Benedičič, ki predlaga,
da bi bili v obnovljeni cerkvi
spet sakralni dogodki, koncerti
klasične glasbe in kulturno-zgodovinski dogodki.
Obnovljena Stara Sava bi spet
dobila svojo dušo in Jeseničani
bi bili lahko ponosni na svojo
bogato kulturno zgodovinsko
dediščino.
Avgust Mencinger,
Radovljica

Stanje na
deponiji je več
kot grozljivo

Prekrivanja ni! Melje se tudi
očitno že kar na prostem.
Pred sortirnico čakajo na
obdelavo ogromni kupi. Vsak
dan jih je več. Več kot očitno
je, da sortirnica ne zmore vsega predelati pravočasno. Ker
pred sortirnico ni veliko prostora, se pripeljane smeti skladiščijo oz. odlagajo kar direktno na stari del deponije. Kaj
pa dovoljeni roki, dovoljene
količine lahke frakcije? Ni več
nikogar, ki bi preveril delo
deponije oz. sortirnice? Kje
ste, odgovorni???? Novi
župan, Jeko in ostali??

V članku z zgornjim naslovom je tudi trditev Vojka
Zupana z ministrstva za kulturo, da Marijina cerkev na
Stari Savi ni posvečena in da
ni sakralni objekt. To ne drži.
To cerkev je 26. novembra
1606 posvetil ljubljanski škof
Tomaž Hren. Po njem se je
zato imenoval eden najlepših
parkov na Kranjskem – Hrenovica, ki se ga nekateri starejši Jeseničani še spominjamo.
Spominjam pa se tudi, da smo
včasih s starši šli v nedeljo v to
cerkev k maši, ki pa je vedno v
posvečeni cerkvi, zato je
sakralni objekt brez ozira na
to, kdo je lastnik. To cerkev so
obiskovali naši predniki fužinarji skoraj štiristo let. V njej
so iskali tolažbo v nesreči, se
priporočali Bogu za varstvo
pri težkem fužinarskem delu
in tudi praznovali ob nedeljah
in srečnih dogodkih. V njej so
bile poleg slik in kipov domačih umetnikov tudi tri izjemno dragocene slike, ki jih je
prav za to cerkev naslikal znameniti beneški slikar Nicolo
Grassi (1682–1748) in se
danes z njimi ponaša Narodna galerija v Ljubljani. Zato je
ta cerkev izjemen zgodovinski
spomenik fužinarstva v teh
krajih. Če pa bi poleg obnove
uspeli vrniti še znamenite
Grassijeve slike in umetnine
domačih mojstrov, bi postala

V zadnjih dneh se zopet pojavlja močan smrad in zato
smo šli preverit, kaj se dogaja.
Stanje na deponiji je več kot
grozljivo!! Ogromne količine
bal, ki podirajo tudi ograje
okoli sortirnice, zaradi pomanjkanja prostora stojijo že na
več koncih deponije. Ker primanjkuje prostora za odlaganje, se lahka frakcija (ki bi se
morala nalagati v bokse in
prekrivati) odlaga na prosto.

Simona Demšar, Jesenice

Letno srečanje
sošolcev
Za naše vsakoletno srečanje
sošolcev iz generacije 1949 je
zaslužen Mihael Kersnik, naš
sošolec. Letos smo imeli srečanje 12. decembra v Piceriji
Špajza na Dovjem. Zbralo se
nas je deset in ob prijetnem
klepetu je čas kar prehitro
minil. V tej družbi se počutim
zelo lepo, čeprav sem obiskovala na Dovjem samo sedmi in
osmi razred osnovne šole. A so
me sprejeli medse, za kar sem
jim izredno hvaležna. Vsa
pohvala tudi osebju Picerije
Špajza za vso prijaznost, ki so
nam jo nudili.
Marija Golob, Jesenice

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
PODEŽELJA ZA LETO 2019
Občina Jesenice je 16. januarja 2019 objavila Javni razpis o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2019.
Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa, so:
–	Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
–	Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji;
–	Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;
–	Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja;
–	Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih;
–	Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.
Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.
Rok za prijavo je 28. 2. 2019.
Blaž Račič, župan

Stanje na deponiji / Foto: Simona Demšar

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bodo od ponedeljka, 21. januarja
2019, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si.,
pod rubriko »Javna naročila in razpisi« objavljeni naslednji javni
razpisi s področja družbenih dejavnosti:
1. 	Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja
športa v letu 2019
2. 	Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2019
3. 	Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019
4. 	Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte
s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto
2019
5. 	Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto
2019
6. 	Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na
področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto
2019 in
7. 	Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše
odrasle za leto 2019
Župan
Blaž Račič
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Krajevna skupnost

Rekordni obisk na
blagoslovitvi konj

Z vami že 20 let

Na Blejski Dobravi so pripravili 20. tradicionalni blagoslov konj ob 26. decembru, prazniku svetega
Štefana, zavetnika vaške cerkve, ki se ga je udeležilo okoli tisoč obiskovalcev in 26 konjenikov in vpreg.
Andraž Sodja
V oživljenem vaškem jedru
na Blejski Dobravi je bilo 26.
decembra znova polno življenja, saj so se na tradicionalnem blagoslovu konj, ki ga
pred cerkvijo sv. Štefana, zavetnika konj, na Blejski Do-

bravi pripravljajo že več kot
dvajset let. Po informacijah
organizatorjev je bil letošnji
blagoslov dvajseti po vrsti v
obliki večje, organizirane prireditve, v manjši, bolj ljubiteljski obliki pa se je odvijal
že šest let prej. Praznovanje
štefanovega ima na Blejski

Dobravi zaradi tega, ker je
sveti Štefan zavetnik vaške
cerkve, večstoletno tradicijo,
ki pa je v 20. stoletju zamrla,
šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa so jo obudili domači ljubitelji konj s
podporo tedanjega župnika
Franceta Oražma.

Prireditev je z nagovorom
odprl jeseniški župan Blaž
Račič, ki je skoraj tisočglavi
množici na trgu pred cerkvijo tudi čestital ob prazniku
samostojnosti in enotnosti,
zbranim krajanom pa je nekaj informacij o dejavnostih
v preteklem letu predal tudi
predsednik sveta KS Anton
Hribar. Za blagoslov konj je
tokrat poskrbel župnik s Koroške Bele Peter Nastran.
Kot je še dodal Anton Hribar, so zelo zadovoljni, čeprav je udeležba konjenikov
zaradi lepega vremena nekoliko manjša: »Začelo se je z
okoli dvajsetimi ljudmi, danes pa vidimo tukaj množico
ljudi z vseh vetrov, vseh prepričanj. Ta prireditev je na
Blejski Dobravi ena največjih, ki poveže kraj, obenem
pa se lahko krajani tudi podružijo v prazničnem času.«

Pozdravljeni v adventu
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, ki združuje članice iz občin Jesenice in Žirovnica, je v dvorani na
Blejski Dobravi pripravilo prireditev z naslovom Pozdravljeni v adventu. Nastopili so otroci Podružnične šole Blejska Dobrava, mešana pevska skupina Corona ter Janez
Klinar - Požganc, gorski vodnik in zvest sodelavec dovškega župnika Jakoba Aljaža, ki ga je upodobil gledališki igralec Bojan Dornik. Program je povezovala Štefi Muhar. Organizatorke so bile vesele velikega števila obiskovalcev, za
katere so ob koncu prireditve pripravile tudi pogostitev, je
sporočila Anica Stopar iz društva podeželskih žensk.

Za postavitev tipskih objektov ob vrtičkih
Številni stanovalci soseske Plavž imajo v najemu vrtičke,
kjer gojijo zelenjavo, hkrati pa čas preživljajo v naravi in ob
druženju. Svet krajevne skupnosti je zato dal pobudo Občini
Jesenice, naj pripravi predlog ureditve vrtičkov, ki so v občinski lasti, predvsem pa naj proučijo možnost postavitve
uporabnih tipskih objektov. Ti bi zamenjali sedanje, tudi neustrezno postavljene objekte, ki so zrasli ob vrtičkih. Tako bi
bil tudi videz tega dela okolja lepši in bolj urejen.

Za blagoslov konj je poskrbel župnik s Koroške Bele Peter Nastran.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218. c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS,
št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A,
47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04
– odl. US, 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl.
US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A,
20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 –
ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17 in
61/17 – GZ) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice
za leto 2019
Podatki za odmero nadomestila za uporabo
zazidanega in nezazidanega stavbnega zem
ljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice,
bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in
delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel,
ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča.

od 21. 1. 2019 do vključno 1. 2. 2019.
Če se zavezanec za plačilo nadomestila za
uporabo zazidanega ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, mora v
roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis
sprememb podatkov pri pristojnih organih, ki
vodijo evidenco nepremičnin, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina
Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem
naslovu sprejema od zavezancev tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice (Ur. list. RS, št.
46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi
občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z
lastništvom oziroma uporabo ter površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča,
površino ter komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Številka: 422-4/2019
Datum: 11. 1. 2019
ŽUPAN
Blaž Račič

Pridružite se
ekipi strokovnjakov
družbe SIJ Acroni!
ZAPOSLIMO: elektrikarje, elektrotehnike, inženirje elektrotehnike
ter sodelavce z izkušnjami s področja vzdrževanja
NUDIMO: delo v stabilnem delovnem okolju, stimulativno
redno plačilo, možnost napredovanja in izobraževanj ter mnoge
ugodnosti za zaposlene (dodatno pokojninsko varčevanje ...)
PRI JAVE: Prošnjo lahko oddate na recepciji družbe SIJ Acroni ali jo posredujete
po elektronski pošti na naslov: spela.oblak@acroni.si (ga. Špela Oblak).
Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 04 584 1000.

SIJ ACRONI, D.O.O., CESTA BORISA KIDRIČA 44, JESENICE

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
internet: http://www.jesenice.si

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka
za okolje in prostor Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času od 9. do 13.
ure, in sicer za:
 fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
 pravne osebe: torek in četrtek
– po predhodnem dogovoru

SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, zaseda
položaj vodilnega proizvajalca debele nerjavne pločevine v Evropski Uniji in
s skoraj 1400 zaposlenimi velja za največjega zaposlovalca na Gorenjskem.
Proizvodnja jekla je danes že zelo tehnološko izpopolnjena, varnost
zaposlenih in skrb za okolje pa sta glavni prioriteti družbe.
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Kultura
IN MEMORIAM

Stanka
Geršak
(1920–2018)
Stanka Geršak bi 6. maja letos praznovala 99. rojstni
dan. Ves čas je bila aktivna, predana, med ljudmi poznana, ker so njeno življenje zaznamovali: šport, kultura in
železarna, kar bi zlahka strnili v eno besedo: Jesenice.
Stanka se je lotila vsega: telovadbe, teka, skoka v daljavo,
skoka v višino, metanja krogle, diska in kopja, kasneje tudi
popularne hazene. Seveda se je pridružila tudi Pračkovi
smučarski gimnastiki in smučarskim vrstam ter začela tekmovati v slalomu in veleslalomu. Po svobodi je bila nekaj
let vaditeljica malih deklic pri telovadbi, pa tudi sama je še
tekmovala in veliko nastopala na prireditvah in slovesnostih, denimo na veličastnih množičnih nastopih ob dnevu
mladosti, ob predaji Titove štafete na stadionu v Beogradu.
Kondicije ji zares ni manjkalo in ta ji je še kako prav prišla
na odru in v življenju nasploh.
Talijin hram jo je zaznamoval tako rekoč ob rojstvu, saj jo
je mati v gledališče odnesla še v »povojih«. Prvo vlogo je
odigrala pri petih letih, siroto Jerico. Po vojni pa je Stanka
Torkar, poročena Geršak, odigrala še 86 vlog, med njimi
nepozabno Miklovo Zalo. Zaznamovale so jo vloge v Vidi
Staši, Divjem lovcu, Polomu … Za vlogo stare mame v drami Dom Bernarde Albe je na zveznem tekmovanju na
Hvaru prejela posebno diplomo za igro. Vse vloge je imela
rada, še posebej pa so ji bile pri srcu »masovke«. Takšen je
bil veliki gorenjski festival Kmečka ohcet na Jesenicah leta
1940, ko je dvajsetletna brhka Stanka odigrala častno vlogo
neveste, ob njej pa kopica igralcev in statistov, konjenikov in
vozov ... »Poročni sprevod« se je vil vse od Koroške Bele do
Podmežakle. Tega dogodka se je zelo rada in pogosto spominjala.
Stanka Geršak je v času od leta 1945 do 1985 v jeseniškem
gledališču odigrala 901 predstavo, režirala pa jih je kar 23,
od tega 15 mladinskih. Ustanovila je Mladi oder, ki je bil
»porodnišnica« gledališkega podmladka.
Igrala je, recitirala, režirala, prevajala, pisala scenarije za
proslave, po vaji, ponoči, pa zašila še marsikateri kostum.
Pa ne za denar, ampak zato, ker ni bilo denarja, da bi
plačali koga drugega.
In zjutraj? V železarno. Tja, kjer so njeni sorodniki službovali skupno več kot petsto let. V železarni je bila tudi sama
zaposlena 39 let in devet mesecev: kot tajnica tehničnega
direktorja oz. tehničnih direktorjev Železarne Jesenice. Bila
je tista prava tajnica, prava zakladnica podatkov in informacij ter telefonskih številk.
Ne le glavna tajnica v železarni, bila je tajnica pri prvih
planiških skakalnih tekmah, tajnica Taborniške zveze Slovenije in kar četrt stoletja tajnica Pokala Vitranc. Na
Delavski univerzi Jesenice je kar dvajset let poučevala strojepisje in stenografijo.
Vse skupaj seveda ni ostalo prezrto. Za njeno delo in zasluge je prejela kar nekaj laskavih priznanj in nagrad. Vsaka
pozornost je imela posebno mesto v Stankini dnevni sobi,
predvsem pa v srcu, ki je bilo radostno in mlado. Grenkoba,
črne misli, jadikovanje so ji bili tuji.
Njen način življenja in dela v devetdesetih letih pa je seveda
okronal naziv častna občanka občine Jesenice. Če kdo, je
Stanka Geršak znala nositi svojo častno krono, saj je znala
uživati in biti srečna v vsem, kar ji je ponujalo življenje, v
vsem je znala odkriti bogastvo. Na jubilejnih 30. Čufarjevih
dnevih pred dobrim letom je prejela Čufarjevo plaketo za
življenjsko delo. Tako kot za vse v našem gledališču je
namenila pozornost tudi zadnjim Čufarjevim dnevom
minulega novembra. Še 20. novembra si je na Čufarjevih
dnevih ogledala Partljičevega Štajerca v Ljubljani in nihče
ni slutil, da je bil to njen zadnji aplavz, ki jih je sicer nesebično delila z ustvarjalci. Že naslednji dan je bilo vse drugače … urgenca, bolnišnica in natanko čez mesec dni je srce
naše drage Stanke prenehalo biti. Stanka, pogrešali te
bomo. Pogrešali bomo dobrohotne spodbude in nasvete, ki
so bili vedno dobrodošli in dragoceni. To, da je bila Stanka
na premieri (redkokatero je zgrešila), je bilo za nas častno.
Igralcem zrelejše generacije bo pogled z odra vedno razkrival Stankino podobo v beli jopici … tam pri stebru ob tretji
vrsti.
Stanka, v družbi starih gledaliških »kameradov« ... VERE,
PAVLIJA, REZKE, BEDIČA, ČEBULJA, MUŽANA,
MIRANA, IGORJA …, sleherni aplavz, ki bo odmeval v
naši dvorani, bo tudi za vse vas, tudi zate. GLEDALIŠKI
OGENJ NIKOLI NE UGASNE!
Branka Smole

Tudi učitelje na odru
spremlja trema
Na abonmajskem koncertu Glasbene šole Jesenice je nastopilo kar dvaindvajset učiteljev šole in
navdušilo polno dvorano poslušalcev.

Koncert učiteljev Glasbene šole Jesenice / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel
Do zadnjega kotička polna
je bila dvorana Lorenz v
Glasbeni šoli Jesenice na
nedavnem koncertu učiteljev šole, ki je vsako leto
eden najbolje obiskanih
koncertov. Na njem svoje
koncertno znanje prikažejo
učitelji glasbene šole, tokrat
jih je nastopilo kar 22, in to
kot solisti in v različnih
komornih zasedbah. Nastopili so: Jerca Novak, Eva
Jelenc Drozg, Klavdija Jarc
Bezlaj, Gaber Drobnič, Anita Gnamuš, Klara Veteršek,
Maša Cilenšek, Jan Ulčnik,
Arslan Hamidullin, Urška

Rihtaršič, Monika Korbar,
Monika Toman, Saša
Golob, Andreja Geršina,
Leon Šmid, Zilhad Džananović, Drejc Pogačnik, Boštjan Gradišek, Natalija
Šimunovič, Simon Krajnčan, Gašper Breznik in
Miloš Jovanović.
Ena od nastopojačih, profesorica violine Klavdija Jarc
Bezlaj, je po koncertu povedala, da je posebna odgovornost nastopati pred svojimi učenci. "Mislim, da je
to še precej težje kot nastopati pred neznano publiko.
Učenci nas dobro poznajo,
dobro poznajo vsak svoj
instrument in natančno

vedo, kaj učitelji pričakujemo od njih. Na koncertu
učiteljev pa se vloge nekako
obrnejo: učenci, ki teden za
tednom nastopajo v dvorani
Lorenz, sedijo v publiki in
pozorno spremljajo nastope učiteljev," je povedala.
Učitelji se na koncert pripravljajo skrbno in temeljito.
"Ideje za program zorijo
kar nekaj časa; pogosto že
takoj po koncertu snujemo
načrte za prihodnje leto,
včasih pa ideje zorijo celo
več let in čakajo na pravo
priložnost. Vedno imamo
pred očmi učence, ki jim je
koncert v prvi vrsti namenjen. Razmišljamo, kaj bi

jim bilo zanimivo, kako na
odru ponuditi čim širšo
paleto glasbenih izrazov,
obdobij, stilov … Želimo si,
da je koncert poslušalcem
zanimiv, hkrati pa ne moremo iz svoje učiteljske kože
in stremimo k temu, da
ima koncert tudi poučno
noto v smislu širjenja glasbenih obzorij," je povedala.
Učitelji se, kot je dodala,
potrudijo za čim kvalitetnejšo izvedbo, tako se tudi
vaje stopnjujejo vse do koncerta, ki se ga vsako leto
zelo veselijo. Najlepša
nagrada pa je polna dvorana in bučen aplavz, ki so ga
vselej deležni.

Dvesto učencev na
božično-novoletnem koncertu
Urša Peternel
V sklopu prazničnega dogajanja na Jesenicah je v dvorani jeseniškega gledališča

20. decembra potekal tudi
tradicionalni božično-novoletni koncert Glasbene šole
Jesenice. Pred polno dvorano navdušenih obiskovalcev

se je v solističnih in baletnih
točkah, komornih zasedbah
in orkestrih (kitarskem,
godalnem, harmonikarskem in pihalnem) predsta-

vilo skoraj dvesto učencev.
Koncert je sklenil simfonični orkester glasbene šole s
slavno Straussovo Na lepi
modri Donavi.

Vrhunec koncerta je bil nastop simfoničnega orkestra s slavno Na lepi modri Donavi. / Foto: Sašo Valjavec
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Šport

Prvi cilj je črni pas

Domače stopničke
Ob dobri organizaciji karatejskega turnirja so tri
jeseniške ekipe osvojile kopico medalj.

Timotej Mlakar z Jesenic, 17-letni član Karate klub MI-KI, ima ob karateju še eno strast, matematiko.
Matjaž Klemenc

Katere so vaše prednosti
pred tekmeci?
"Po besedah trenerja sem
bil zelo perspektiven borec
zaradi svoje hitrosti, tehnike
in taktike. Veseli me, da me
trener zdaj ne sili v borbe."

Kdaj in zakaj karate?
"Karate sem začel trenirati v
šestem razredu osnovne
šole. Včasih sem bil bolj obilen in v šoli sem na ta račun
slišal veliko opazk. Enkrat
mi je bilo vsega dovolj in
sem se vpisal na karate. Hitro sem izgubil kilograme in
se naučil samoobrambe."

Se spominjate prve tekme,
prve medalje?
"Prvič sem tekmoval v Tolminu, na začetku kariere,
kjer sem osvojil peto mesto.
Prvo medaljo, bronasto,
sem osvojil istega leta v Dubravi v Ljubljani. Ta medalja
mi je dala potrditev, da delam prav in da želim še naprej trenirati karate."
Uspeh, ki bi ga postavili na
prvo mesto?
"Brez pomisleka bi tu omenil dve zlati medalji na državnem prvenstvu. Še enkrat v Dubravi v Ljubljani, a
nekaj let kasneje. Veseli me,
da sem bil v lanskem septembru udeleženec mladinskega evropskega prvenstva.
Bil sem edini v kategoriji z
rjavim pasom. Na prvenstvu
se je videlo, da mi še manjka

'kilometrine', ob tem pa
sem imel le dva tedna priprav pred prvenstvom."
Kdaj ste bili prvič član reprezentance?
"Prvič sem bil član dve leti
nazaj, v otroški konkurenci.
Nastopili smo v Visokem, v
Bosni in Hercegovini. V
mladinski reprezentanci
sem bil prvič član v prejšnji
sezoni, na že omenjenem
prvenstvu, ki je potekalo v
Beogradu v Srbiji."
V karateju je precej disciplin.
Katera vam je najljubša?
"Najraje tekmujem v katah.
Po novem bom tekmoval še
v en-buju prikazana navidezna borba v paru, (o. p.).
Prej sem tekmoval še v borbah, a me je poškodba ramena zdaj od njih odvrnila."

Trener me je opozoril, da
vam zelo leži matematika.
"Res je, matematika je moj
najljubši predmet in z matematiko bo povezan moj nadaljnji študij. Trenutno hodim na priprave za mednarodno matematično olimpijado. Letos še ne bom v izboru. Drugo leto verjamem, da
bom v slovenski matematični reprezentanci."

etne
Naravne in um
ne
gnezdilne votli

ravni velikosti
Vr tni ptiči v na
jše.
j še preproste

lbine, za
gnezdilne vdo
vnih
niša h so primerne
Za gnezdilce v
primanjkuje nara
oke votline. Kjer
si sami
larji
dup
i
redk
duplarje pa glob
le
umetna, kajti
vrtu prostorček
dupel, so koristna
imate tudi vi na
da
Mor
.
zdo
izvotlijo gne
?
za gnezdilnico

ev je zda
določevanje ptič ci naših vrtov so v tem
Poznavanje in
val
i pernati obisko velikosti, zato pri
Najpogostejš
i
kazani v naravn priti do pomot.
priročniku pri
re
u skoraj ne mo
prepoznavanj
enoglavega
majhnega rum
od
ev
ptič
nih
• 60 vrst vrt
ike mlakarice
sti
iko
vel
m
kraljička do vel
nje
anje s primerja
• Zanesljivo isk na velikih fotografijah
osti
mi
bni
em
• Vse značiln
pom
fotografije s
• Dopolnilne
i
podrobnostm
e
zda in gnezdilnic
gne
ek:
dat
Do
•

Žal tudi v petem poskusu ni 'padla' ljubljanska Olimpija, tekma se je končala z minimalno zmago
Ljubljančanov.
za mestne
umetni gnezdi
36
lastovke → str.

da, mestna
naravna gnez
36
lastovka → str.

Matjaž Klemenc
Nič ni bilo s hokejskim božičnim darilom za navijače
aktualnih državnih prvakov.
Žal tudi v petem (trikrat
AHL, Slovenski pokal, Poletna liga) poskusu ni 'padla'
ljubljanska Olimpija. Spet je
šlo na tesno. A v lanski sezoni so se v podobnih tekmah
Jeseničani, tudi če jim ni šlo,
na koncu nekako le izvlekli.
To vlogo letos prevzemajo
Ljubljančani. Ko ti gre, ti gre.
Od 22. decembra do 15. januarja so varovanci trenerja Marcela Rodmana odigrali sedem tekem v AHL

in dve tekmi v državnem
prvenstvu.
Tekma v Tivoliju se je končala z minimalno zmago
Olimpije. Jeseničani so na
zadnjih dveh tekmah v
Ljubljani obakrat vodili s
3:2, a na koncu ob porazu
4:3 Tivoli zapuščali sklonjenih glav.
KAC so doma odpravili s
6:0. Pogled na rezultat je
malce zavajajoč, saj so
imeli v prvi tretjini Celovčani kar nekaj lepih priložnosti, a je odlično branil
Žiga Kogovšek.
Brez prejetega gola so
zmagali tudi v Zell am Se-
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Pričakovan poraz

e

Kegljači v 1. Slovenski ligi so nadaljevali po premoru. V 10.
kolu so kegljači SIJ Acroni gostovali v Mariboru pri ekipi
Konstruktor in po pričakovanju izgubili. Končni rezultat je
bil 8:0 za Štajerce. Z 2 točkama Jeseničani ostajajo na zadnjem, desetem mestu.

Dober uvod v 2019
Košarkarji Enos Jesenice so dobro vstopili v leto 2019. V
domači tekmi so gostili ekipo Ježice in dosegli zanesljivo
zmago. Končni rezultat je bil 102:88. V 3. ligi Center so Jeseničani po desetih tekmah na tretjem mestu s 16 točkami. Na
vrhu sta Ljubljana in Litija z 19 točkami.
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Zadnji dve tekmi so Jeseni- lovcu s KAC-om in 2. febručani odigrali s polovičnim arja gostovanje pri Fassi.
votla gnezdiln
→ str. 26 , 51

Šport na kratko

Kakšne cilje imate v karateju v prihodnosti?
"Prvi cilj letos je zagotovo,
da naredim izpit za črni
pas. Do konca gimnazije
bom pomagal trenerju pri
treningu. Na začetku kot
asistent. Upam, da kasneje
kot trener. V času, ko bom
študiral, za zdaj težko rečem, kako bom usklajeval
študij in karate."

Hokejisti brez božičnega
darila za navijače
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kihon oppon kumite: Huda
mravljica karate klub: 3. mesto: Zara Hema Mitrovič;
Karate klub MI-KI: 3. mesto:
Naja Reškovec, Tian Bešlagič, Tian Hrkič; jiyu ippon
kumite: Huda mravljica karate klub: 3. mesto: Tarik Kolakovič, Melisa Balič; ko-go
kumite: Karate klub MI-KI:
1. mesto: Ajda Oražem; 2.
mesto: Matic Panjtar; 3. mesto: Mitja Dobovišek; jiyu
komite: Karate klub MI-KI:
2. mesto: Denis Čatak; 3.
mesto: Aleksander Jovanovič, Alem Kalender, Karin
Pazlar; fuku-go: Huda mravljica karate klub: 2. mesto:
Tia Grbič; 3. mesto: Iris Hatič; Karate klub MI-KI: 1. mesto: Denis Čatak, Karin Pazlar; 2. mesto: Aleksander Jovanovič; en-bu; Huda mravljica karate klub: 2. mesto:
Melisa Balič, Lana Jovanov;
3. mesto: Anes Hafizovič,
Tarik Kolakovič; kata ekipno: Huda mravljica karate
klub: dvakrat prvo mesto,
dvakrat drugo mesto, enkrat
tretje mesto; waza-ari: enkrat prvo mesto, enkrat tretje mesto.

vni velikosti

Timotej Mlakar

Vr tni ptiči v nara

So se pojavile tudi krize?
"Najbolj se spomnim ene
tekme, ko sem med tekmovanjem pozabil, kaj moram
narediti. Po tistih katah (prikaz vnaprej pripravljenih
gibov, o. p.) sem se vprašal,
a je to zame. Vesel sem, da
sem prepričal sam sebe in
ostal v karateju."

Uspešni ste tudi v šoli.
"Obiskujem klasično gimnazijo na Jesenicah, kjer
imam status perspektivnega
športnika. Glede izostankov
ni problema. Pri vsem tem
me zelo podpira moja razredničarka Natalija Bohinc
Zaveljcina, za kar se ji na
tem mestu zahvaljujem."

Strauß

Je bil začetek težak?
"Začetek ni bil niti malo lahek. Kot sem že na začetku
omenil, sem bil obilen, ob
tem pa brez prave kondicije.
Če se zdaj spomnim na tempo, ki smo ga imeli, ni bil
nič posebnega, a v tistem
obdobju zame težak. Pozitivno je bilo to, da sem bil
zelo gibčen, imel sem močne noge od kolesa in hitro
sem povrnil kondicijo."

Huda mravljica karate klub
in Karate klub MI-KI sta v
sodelovanju s Slovensko
zvezo tradicionalnega karateja organizirali turnir 2018
v telovadnici Osnovne šole
Prežihov Voranc na Jesenicah. Skupno je nastopilo 195
karateistov iz petnajstih različnih klubov iz Slovenije in
Italije. Pobližje si poglejmo
medalje treh jeseniških klubov po posameznih disciplinah v različnih kategorijah:
kate posamezno: Huda mravljica karate klub: 1. mesto:
Jasmina Pora, Lian Gorinjac, Tia Grbič; 2. mesto:
Ana Pejič, Ajla Hazifovič,
Lana Jovanov; 3. mesto: Kristjan Srebrenovski, Edin
Porča; Karate klub MI-KI: 1.
mesto: Sebastjan Košir; 2.
mesto: Tian Bešlagič, Aleksander Jovanovič; 3. mesto:
Tian Hrkič, Denis Čatak,
Sergej Dobovišek, Petra
Kavčič; Karate klub Waza-ari: 1. mesto: Mark Vidovič;
2. mesto: Sadik Muqa, Taira
Sadikovič, Patricia Dobravec; 3. mesto: Zoja Kalan;

Na kaj vas trener največ opozarja?
"Največ me opozarja na delo
nog, bokov in kako imam
obrnjene roke. Včasih je
omenjena tudi dinamika."

Je bil karate prvi šport, s katerim ste se začeli ukvarjati?
"Prvi šport je bil hokej. Sledilo je plavanje. Zadnji šport
je bil triatlon, v katerem sem
vztrajal pet let. Zaradi zloma
roke sem moral prenehati."
Kdo so vaši trenerji v karateju?
"Do sedaj sta me trenirala le
Mirsad Kovačević in Sadbin
Osmičević."

Matjaž Klemenc

do iz suhljadi,
neobloženo gnez
84 / 85
griv ar → str.

11,50 €

na

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, 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.
www.gorenjskiglas.si
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Na urgenci nenujne
storitve zaračunajo
Suzana P. Kovačič
Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) Jože
Veternik je na nedavni novinarski konferenci povedal,
da se obisk ambulant nujne

deset do več kot petdeset
odstotkov. »Nenujni obiski
vodijo v preobremenjenost
urgentnih ekip, posledice
preobremenjenosti so lahko
zamuda pri zdravljenju resno bolnih, slabša kakovost

V urgentnem centru na Jesenicah pod eno
streho delujeta urgenca bolnišnice in služba
nujne medicinske pomoči ZD Jesenice.
Nenujne storitve zaračunavajo samo v
ambulanti službe nujne medicinske pomoči,
medtem ko na urgenci bolnišnice tako
sprejemajo le nujne primere, ko jim paciente
pripeljejo z rešilnim avtomobilom ali
helikopterjem.
medicinske pomoči v zdravstvenih domovih povečuje,
od tega je nenujnih stanj od

oskrbe, nezadovoljstvo bolnikov in ne nazadnje neučinkovitost sistema zdravs-

tvene oskrbe. Ena od možnosti, kako zmanjšati število nenujnih obiskov v
ambulantah za nujno medicinsko pomoč, je zaračunavanje,« je pojasnil Veternik.
Kot je tudi poudaril, imajo
za ta ukrep pravno podlago.
Strokovni vodja OZG asist.
dr. Aleksander Stepanović,
dr. med., je ob tem poudaril, naj pacienti, ki niso prepričani o tem, ali je njihovo
stanje urgentno ali ne,
urgentno ambulanto seveda
obiščejo.
Pri OZG so pripravili seznam samoplačniških storitev s cenikom nenujnih
storitev v ambulantah nujne medicinske pomoči.
Ukrep je začel veljati s
ponedeljkom, 14. januarja.
Za izdajo napotnic za

nenujne in naročene preglede boste odšteli dvajset
evrov, za zdravstvene ukrepe zaradi alkoholnega opoja 150 evrov (in plačali kilometrino), za odstranitev
klopa in pregled v zvezi s
kožnimi spremembami po
ugrizu klopa trideset evrov,
enaka bo cena za izpiranje
ušes. Za nenujno cepljenje
proti tetanusu pred potovanjem vam bodo zaračunali
25 evrov, za predpisovanje
kronične terapije dvajset
evrov. Za bolezenska stanja, kot so vraščeni nohti, ki
jih ima bolnik že več tednov, razni otiščanci, pregled zaradi površinskih ran
in odrgnin, ki so starejšega
datuma in so brez znakov
vnetja, boste plačali trideset evrov. Preventivni pre-

Foto: Gorazd Kavčič

V urgentnih ambulantah Osnovnega zdravstva Gorenjske so s ponedeljkom začeli zaračunavati
nenujne zdravstvene storitve, kot so odstranitev klopa, izpiranje ušes, izdaja nenujne napotnice ....
Z ukrepom naj bi zagotovili boljšo dostopnost pacientom, ki nujno pomoč dejansko potrebujejo.

potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja
zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih
in kronično bolnih. Storitve
se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja
na ustreznem mestu. Nujni
reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.
OZG ima na Gorenjskem
Zavarovalnica
sedem ambulant
nujne
Triglav
medicinske pomoči: v Kranju, Radovljici, Škofji Loki,
Bohinju, Tržiču, na Bledu in
Jesenicah.

gledi pred potovanji vas
bodo stali petdeset evrov,
pregled in predpisovanje
terapije zaradi glistavosti
trideset evrov, zdravniško
potrdilo in opravičilo, ki je
v pristojnosti izbranega
zdravnika, pa 61 evrov. Jože
Veternik je povedal, da
cenik ni enoten za celotno
Slovenijo, so pa cene OZG
primerljive z drugimi zavodi, ki so ta ukrep že začeli
izvajati.
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je
opredeljeno, da nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve,
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OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!

Območno združenje
Rdečega križa

NIJZ Kranj

oška u

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

PRESELILI SMO SE NA
NAZORJEVO ULICO 1

Nazorjeva ulica 1

Dražg

Četrt leta zastonj –25 %

Bleiweisova cesta

Porodnišnica Kranj

Abanka

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

NKBM

Optika Clarus
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Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!
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Bila je v vajeniški šoli
Štefka Vister iz Planine pod Golico je bila v prvi generaciji deklet, ki so se leta 1948 vpisale v
jeseniško vajeniško šolo. Poklic strugarke je v železarni opravljala kar petintrideset let.
Urša Peternel
Konec lanskega leta je Srednja šola Jesenice obeležila
osemdesetletni jubilej. Članek o tem smo objavili v zadnji decembrski številki Jeseniških novic. Kmalu po
izidu nas je poklicala Štefka
Vister iz Planine pod Golico, ki je v članku opazila podatek, da so novo poslopje
Srednje šole Jesenice odprli
leta 1947. Kot nam je povedala, je bila sama v prvi generaciji deklet, ki so se leta
1948 vpisale v vajeniško
šolo, a so v prvem letniku
prostore imeli še v barakah
v Podmežakli. V nove prostore sedanje stavbe, kjer
deluje šola še danes, pa so
se preselili v drugem letniku, torej leta 1949, je povedala.
Ob tej priložnosti smo gospo Štefko prosili, naj obudi
svoje spomine na vajeniško
šolo, ki so jo vrsto let lahko
obiskovali samo fantje. Kot
je povedala, je imela samo
štirinajst let, ko se je začela
učiti za strugarko. Vpis je

Štefka Vister je obudila spomine na vajeniško šolo.
potekal v pisarni v takratni
Kašti. Kot se spominja, sta
se šla vpisat z očetom. V prvi
generaciji je bilo trinajst deklet, ki so imela vsaj štirinajst let, nekatera so bila
tudi starejša. Triletno šolo

»Ata mi je rekel: 'Na toplem boš, umazana ne
boš pa dobro boš zaslužila!',« na vprašanje,
zakaj se je odločila za dotlej izključno fantovsko
šolo, odgovarja sogovornica. A žal se ni
uresničila očetova napoved, da kot strugarka ne
bo umazana; kot se spominja, je bilo delo ob
strojih precej umazano, saj je v roke dobivala
surov, pogosto rjast material za obdelovanje.

jih je zaključilo osem, od
tega šest strugark in dve tehnični risarki. Prvi letnik in
polovico drugega letnika je
pouk potekal v barakah v
Podmežakli, konec leta
1949 pa so se preselili v
novo stavbo, v kateri Srednja
šola Jesenice deluje še danes.
Delavnice so imeli v spodnjih prostorih šole; kot se
spominja sogovornica, so
imeli tri dni pouka in tri dni
prakse. Prvo leto so se učili
osnovnih veščin, od piljenja
do klepanja, v drugem letniku pa so prakso že nabirali
tudi na strojih. V razredih
so bila dekleta skupaj s fan-

ti, razdeljeni so bili po poklicih: strugarji, ključavničarji,
električarji ... Šolo je zaključila leta 1951 in se takoj zaposlila v mehanični delavnici Železarne Jesenice kot
strugarka. Kot pravi, so iz
vajeniške šole že prinesli nekaj praktičnega znanja, še
veliko več pa so jih naučili
starejši sodelavci, ki jim ni
bilo težko znanja prenesti
na mlade.
Kljub drobni postavi je ob
dokaj težkem delu zdržala
kar 35 let, upokojila se je leta
1986, pri 52 letih starosti. Z
nekdanjimi sošolkami in sošolci so se nekajkrat srečali,
žal so danes mnogi že pokojni. Ve, da dve nekdanji
sošolki živita na Koroški
Beli, ena v Radovljici; z ostalimi je izgubila stik..
A čeprav bo letos dopolnila
že 85 let, je ves čas aktivna.
Nekaj let je pomagala v Koči
na Kriški gori in v Koči na
Golici, s prijateljicami pa še
vedno rada hodi v hribe, na
Golico, Črni vrh ... Po moževi smrti živi sama v pravljični hiški v Planini pod Golico, a ji nikakor ni dolgčas.
Vrsto let je čuvala vnuke in
kasneje tudi pravnuke, veliko bere in rešuje križanke.
Kot je povedala, pa rada tudi
kaj zašije ali popravi, in to
na šivalni stroj, ki ga je podedovala po svoji mami. Ob
tem se spomni, da je mama
vedno želela, da bi se – namesto za strugarko – izučila
za šiviljo, a kaj ko Štefke v
mladosti to ni zanimalo ...

Več kot sto let stari
novoletni okraski
Novoletno drevesce Antonije Svetina je nekaj
posebnega: krasi ga več kot dvesto raznobarvnih
okraskov, nekateri so stari tudi več kot sto let.
Urša Peternel
Antonija Svetina s Plavža, ki
bo v začetku februarja dopolnila že 89 let, vsako leto postavi čisto posebno novoletno drevesce. Okrasi ga namreč z več kot dvesto steklenimi okraski, ki imajo že
skoraj zgodovinsko vrednost: stari so vsaj štirideset
let, najstarejši pa celo več kot
sto let. Steklene krogle,
zvončki, okraski v obliki mušnic so svojevrsten spomin
na starše, na mladost, na
nekdanje čase. Kot pravi, sta
nekatere okraske kupila že
njena pokojna starša, nekaj
jih je bilo v lasti tet, veliko pa
jih je kupila sama, nekaj v

Nikšiču, kjer je živela, nekaj
pa v starih jeseniških trgovinah, ki jih že dolgo ni več.
Okraske skrbno hrani v škatlah, vsako leto v začetku decembra pa jih – zadnja leta
ob pomoči nečakinjinega
sina – spet potegne na plano
in z njimi okrasi drevesce.
Temu doda še 480 lučk,
tako da je bogato okrašeno
in razsvetljeno drevesce prava paša za oči. Gospa Antonija postavi tudi jaslice in
zimsko vasico z razsvetljenimi hiškami. Po navadi drevesce pusti do svetih treh
kraljev, jaslice pa do svečnice. Potem pa okraske skrbno pospravi – do naslednjega decembra.

Antonija Svetina ob drevescu z več kot dvesto okraski,
najstarejši so v družini že več kot sto let.

Ustvarjalci časa

Moj spomin na Stanko Geršak
Janko Rabič

Nekatera naključja so srečna in vesela, spet druga pa
so tudi takšna s temnejše
plati. In prav eno teh drugih
sem doživel ob začetku pisanja tega podlistka. Po tem,
ko sem po desetih letih uresničil idejo o predstavljanju
zaslužnih, pomembnih in
nasploh zanimivih ljudi iz
domače občine, ustvarjalcev
časa, je bila odločitev za prvo
ime podlistka: Stanka Geršak, spoštovanja vredna
dama, oseba z vrlinami, ki
niso dane vsakomur. Nanjo
me vežejo lepi spomini na
krajše obdobje iz moje mladosti. V želji, da njeno izjemno življenjsko zgodbo v
pogovoru v njenih častitljivih letih še bolj oplemenitim s kakšno lepo mislijo, se
zgodi novica o hudi bolezni
in zdravljenju v bolnišnici.
Pa novica s kančkom veselja, da okreva, in zatem sporočilo: Stanka se je poslovila. Tako tukaj ostaja nekaj

nedokončanega, kar sem
želel še dodati k načrtovanemu zapisu o bogastvu dejanj, s katerimi se je zapisala
v zgodovino jeseniškega
prostora v desetletja dolgem
življenjskem obdobju. Izjemna kariera ljubiteljske gledališke igralke: 86 vlog v
901 predstavi, režija 23 iger,
od tega 15 mladinskih, mentorica mladih. Pa še ure, ki
jih verjetno nikoli ni seštevala, za vse, kar je poleg naštetega naredila v jeseniškem gledališču. In njena
poklicna kariera v vlogi več
kot le tajnice v Železarni.
Bogate izkušnje je razdajala
tudi kot tajnica v športnih
društvih, pri izvedbi tekmovanj in drugod. Vsega tega
verjetno ne bi nikoli uspela
uresničiti, če je ne bi vseskozi vodila želja po usvajanju
novih znanj, razgledanost,
komunikativnost. Na vse je
verjetno vplivalo aktivno
športno udejstvovanje v

mladih letih.
O mojih prvih srečanjih z
njo morda le nekaj besed. Ko
me je mladostna pot zanesla
v Gledališče Toneta Čufarja,
sem se pridružil skupini
Oder mladih, ki ga je takrat
ustanovila prav Stanka. Sodeloval sem v predstavi Jurček pod njenim režijskim
vodstvom. Premiera je bila
24. maja leta 1971. V svojem
osebnem dnevniku sem zapisal, da sem zaupano vlogo
odigral kar solidno. Igralec
nisem postal, je pa ostala
lepa izkušnja. Sem pa posebej ponosen, da se je Stanka
mojega igranja v klepetu
spomnila še po dolgih letih
in po njeni zaslugi imam
gledališče še danes rad in cenim ljubiteljsko vnemo vseh.
Stanko sem desetletja srečeval, ko se je že umaknila iz
aktivnega poklicnega in gledališkega ustvarjanja. Bila je
sopotnica številnih gledaliških in drugih kulturnih do-

godkov v mestu. Posebej cenjena je bila na Čufarjevih
dnevih, največjem vsakoletnem dogodku ljubiteljskih
gledališč na Jesenicah. Leto
za letom je prihajala, z žarom spremljala predstave. Z
njenim nalezljivim nasmehom, prijazno besedo do
vseh in velikim zanimanjem
za vse, kar se je dogajalo.
Ob obisku, ki je ostal neizpolnjen, sem jo želel še povprašati kaj o mestu Jesenice
ob devetdesetletnici, pa o
kakšnem zanimivem dogodku. Ni mi uspelo, vem pa
zagotovo, da bi za naše bralce in vse druge, ki so jo poznali, cenili in spoštovali,
povedala kaj lepega, takšnega, kar je vedno odražalo
njen značaj, njena dela. Več
kot upravičeno je leta 2010
prejela naziv častna občanka, in to kot prva ženska v
vsem dosedanjem izboru.
Da je bil izbor pravičen, so
bile dokaz stoječe ovacije in

Stanka Geršak
iskren aplavz zbranih v dvorani. In naziv so ji dodelili
prav na odru, ki je bil desetletja kar njen drugi dom,
kjer je zvesti publiki razdajala sebe in ustvarila spoštovanja vreden opus. Šel bo v
anale mesta Jesenice in vseh
ustvarjalcev časa, povezanega z njim.
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Mladi
Tudi pomoč pri
domačih nalogah
V dnevnem centru društva Žarek otroci in mladi
lahko kvalitetno preživljajo popoldneve, zanje pa
je poskrbljeno tudi med počitnicami.

Božički na motorjih
razveselili najmlajše
Člani moto kluba Hells angels MC Steel City Jesenice so ob praznikih znova pokazali veliko srce.
Andraž Sodja

V dnevnem centru društva Žarek otroci in mladi kvalitetno
preživljajo prosti čas. / Foto: arhiv društva Žarek

Urša Peternel
Jeseniški otroci in mladi
lahko vsake šolske počitnice
preživijo v dnevnem centru
društva Žarek, ki deluje v
prostorih v stavbi jeseniškega zdravstvenega doma. Kot
je povedala Veronika Šuštar,
med počitnicami program v
dnevnem centru poteka v
dopoldanskem času, tako da
je poskrbljeno tudi za otroke, katerih starši so med
počitnicami v službi.

čo nalogo ali pa se pripravljajo na ocenjevanje. Po 16.
uri je čas namenjen druženju in prostočasnim aktivnostim. Na voljo so različne
družabne igre, namizni
tenis in nogomet, ustvarjalne in kuharske delavnice, s
katerimi lahko na plano
izpustijo svojo kreativnost,
ter tematsko obarvani filmski popoldnevi," je povedala
Veronika Šuštar. Kot je
dodala, se zaposlene v dnevnem centru res trudijo, da

V dnevnem centru društva Žarek vabijo nove
prostovoljce, ki bi priskočili na pomoč pri
izvajanju vzgojne učne pomoči.

S TA N I S L AV R E N ^ E L J

Sicer pa program v dnevnem centru poteka tudi
med šolskim letom, ob
popoldnevih. "V prvem delu
programa je čas namenjen
vzgojni učni pomoči, otroci
in mladi pridejo k nam po
pouku, nekateri so dogovorjeni za inštrukcije s prostovoljci, drugi pa ob pomoči
zaposlenih naredijo doma-

in `elodcev

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev
Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

Cena: 16 EUR

vodnje,
pe{nost.

978 961 203 463 4

S TANISL AV R EN^ELJ

IZDELOVANJE klobas, salam

na{o
enijo bolj{e
o k razvoju
tva.
atiti svoja
ovanju
mik v smeri
u{enja/zorenja

otroci in mladi kakovostno
preživljajo prosti čas, aktivnosti pa so prilagojene njihovim interesom, željam in
potrebam.
Program enkrat tedensko
izvajajo tudi na Bledu, v
Mojstrani in Gorjah, ob petkih pa tudi na Koroški Beli v
sejni sobi TVD Partizan od
13. do 16. ure.

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

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.
www.gorenjskiglas.si

16
EUR

Motoristični klub Hells
Angels MC Steel City z Jesenic je v preteklosti že večkrat
pokazal, da člani radi pomagajo pomoči potrebnim.
Tudi letos so se tako pred
prazniki odločili za dobrodelno akcijo, v sklopu katere
so obiskali in obdarovali
varovance Doma Matevža
Langusa v Radovljici, zatem
pa pripravili tudi obisk Božička v njihovih klubskih prostorih na Hrušici. Na dogodek so poleg domačih otrok
povabili tudi cel avtobus
otrok iz Velenja ter donirali
500 evrov zavodu Beli angeli, ki skrbi za spodbujanje
strpnosti v prometu, preventivo ter pomoč motoristom,
žrtvam prometnih nesreč.
Nekaj dni kasneje pa so se
odločili še za obisk otrok, ki
praznike zaradi bolezni preživljajo v Splošni bolnišnici
Jesenice.
Kot je povedal podpredsednik moto kluba Hells Angels

Motoristi MC Hells Angels Steel City Jesenice so za praznike na stežaj odprli svoja vrata in
obdarovali otroke.
MC Steel City Dado, so za
otroke pripeljali dva terapevtska konja, prišel je Božiček z darili za vse otroke, v
Zavod Matevža Langusa so

odpeljali didaktične igrače,
pripravili obisk klovna Žareta in vrsto drugih dogodkov.
"V preteklosti smo že večkrat pripravili takšne dogod-

ke in jih bomo tudi v prihodnje, saj to čutimo kot svojo
dolžnost, in kadarkoli bo
treba, bomo vedno priskočili
na pomoč," je še dodal.

Mala morska deklica na drsalkah
Urša Peternel
Drsalni klub Jesenice je v
času božično-novoletnih
praznikov pripravil tradicionalno drsalno revijo z naslovom Mala morska deklica. V
njej je nastopilo dvajset mla-

dih drsalk in en drsalec, od
začetnikov do mladink. V
uro in pol dolgi zgodbi so
predstavili Andersenovo
pravljico, prilagojeno plesu
na ledu, v kateri je nekoč na
dnu morja obstajalo kraljestvo. V njem je vladal kralj, ki

je imel šest hčerk – morskih
deklic. Deklice so odhajale
na morsko površino in tam
so gledale, kaj delajo ljudje v
pristanišču … Kot je povedala Suzana Aupič iz Drsalnega kluba Jesenice, z novoletno pravljico na ledu vsako

leto predstavijo klub, delo
mladih drsalk in drsalcev in
ljubiteljem umetnostnega
drsanja popestrijo praznične dni. "Hkrati si s tem
sami pridobimo prispevke
za plačilo za zelo drage ure
ledu," je še dodala Aupičeva.

V pravljici na ledu je nastopilo enaindvajset članic in članov Drsalnega kluba Jesenice. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

Svetovni dan snega v Planici
Urša Peternel
Jutri in nedeljo, 19. in 20.
januarja, bo dolina pod Poncami osmič zapored gostila
dogodek Svetovni dan snega,
ki bo namenjen otrokom
vseh starosti. Dogodek, ki se
istočasno odvija po celem
svetu, OK Planica organizira
znotraj krovne organizacije
Mednarodne smučarske zve-

ze. Poudarek bo na promociji
nordijskih športov, smučarskih skokov in teka na smučeh. Pripravljeni bosta dve
mali sneženi skakalnici, tekaške proge, zasneženo nogometno igrišče, poligon za
deskanje na snegu z Žanom
Koširjem in sankaški poligon. Vso opremo si bodo
otroci lahko brezplačno izposodili, poskrbljeno bo tudi za

strokovno vodstvo in animacijo dogodka. Poleg športnih
aktivnosti bodo v sodelovanju
s partnerji na voljo tudi druge družabne aktivnosti,
nagradne igre in predvsem
veliko zabave. Obisk dogodka
bo za vse obiskovalce brezplačen. Brezplačno bo na
voljo tudi izposoja športne
opreme in strokovno vodenje
posameznih aktivnosti.

Organizatorji bodo poskrbeli
za slastne prigrizke, topel čaj
in nagrade. Dogodek bodo
popestrile tudi maskote Kuža
Pazi, Kekec, Žičko in Kompasov Janez. "Zavedanje
otrok, da istočasno na takem
dogodku nekje drugje na svetu uživajo tudi drugi otroci
vseh ras in kultur, zagotovo
daje dogodku še večjo čarobnost. Preživeli bomo dva
enkratna zimska dneva v najlepši dolini svetovnih prvenstev," vabijo organizatorji.
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Zanimivosti

Spomini na nekdanje
otroške igre
Lani so se v študijskem krožku lotili zbiranja spominov o tem, kako so se včasih na Jesenicah in
okoliških krajih igrali.
Janko Rabič
Ljudska univerza Jesenice v
sodelovanju z Občinsko
knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice ter ob finančni podpori
Občine Jesenice že petnajst
let izvaja projekt raziskovanja kulturne dediščine v lokalni skupnosti z naslovom
'Kako so na Jesenicah včasih
živeli?'. Lani so se v študijskem krožku lotili zbiranja
spominov o tem, kako so se
včasih na Jesenicah in okoliških krajih igrali. Knjižico z
zbranimi zgodbami so decembra predstavili v dvorani
Kolpern. Spomine o nekdanjih otroških igrah, vragolijah in druženju doma, na
neasfaltiranih ulicah in na
travnikih je skrbno zapisalo
22 avtorjev. Dodali so še
ohranjene fotografije iz svoje mladosti. Avtorji zgodb
so: Peter Klemenc, Danica
Podlogar, Zvonka Petrovič,

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora iz leta
v leto postavljajo nove mejnike v izvajanju tovrstne glasbe.
Za njimi je spet bogato leto
2018 z več kot petdesetimi
koncerti in nastopi na različ-

Raztresanje snega po avtocesti
Jeseniški policisti so na gorenjski avtocesti obravnavali dva
tujca, ki sta v smeri Karavank vozila neočiščeni tovorni vozili. Z vozil se je na cesto raztresal sneg, kar je oviralo ostale
voznike in povzročalo nevarnost. Voznika sta bila zaradi
prekrška oglobljena, vozila pa sta morala pred nadaljevanjem vožnje tudi očistiti. "Obveznost čistih vozil in stekel
velja za vsa vozila, ki so udeležena v prometu. Globa za
prekršek je 200 evrov, v primeru posledice v obliki hujših
telesnih poškodb pri udeležencih pa je kršitev kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa," je povedal Bojan Kos s
Policijske uprave Kranj.

Tatvina s hodnika bolnišnice
Neznani storilec je iz bunde oškodovanca v hodniku jeseniške bolnišnice odtujil denarnico.

Kriminaliteta
Neznani storilec na Jesenicah je vlomil v avtodom, iz katerega si ni ničesar prilastil. Na Blejski Dobravi je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo. Na Fužinski cesti na Jesenicah je
neznani storilec poskušal vlomiti v trgovino.

Tat na invalidskem vozičku
S predstavitve knjižice
Izidor Trojar, Iva Gasar,
Zvonka Dolgan, Janez Babič, Darinka Cuznar, Milan
Dolgan, Albina Seršen, Nastja Katarina Prešeren, Rudolf Šapek, Ema Trojar, Peter Zupančič, Anton Noč,
Franc Smolej, Sonja Bric,
Vijoleta Smolej in Ada Pre-

želj. Mojca Bele je zgodbo
napisala po pripovedovanju
Ksenije Čop, Sonja Noč po
pripovedovanju Bogomire
Noč, Štefanija Muhar je
zgodbo razširila po zapisih
Mira Svetina. Na predstavitvi so nekatere nekdanje
igre predstavili učenci

Ubrani zvoki godbenikov
za uvod v praznično leto
Janko Rabič

Iz policijskih zapisnikov

nih prireditvah. Tradicionalni
novoletni koncert v Kinu Železar na Jesenicah je potrdil
usmeritve v nadaljnjo kvalitetno rast in nove izzive. Za
zveste poslušalce so pripravili
pester izbor skladb avtorjev iz
različnih koncev sveta, kot solistki sta nastopili članici or-

kestra Katja Smolej in Neja
Anderle. Glasbenikom in gledalcem v dvorani je vse najboljše v novem letu 2019 zaželel župan občine Jesenice
Blaž Račič. To leto bo za člane orkestra spet praznično,
saj bodo obeležili izjemnih
145 let godbene dejavnosti.

Osnovne šole Koroška Bela,
nekaj povzetkov zgodb so
zbranim povedali avtorji
sami. Pri delu krožka in pripravi knjižice so sodelovale:
koordinatorica Polona Knific ter Nataša Kokošinek in
Zdenka Torkar Tahir. Knjižice so na voljo brezplačno.

Jeseniški kriminalisti so obravnavali prijavo tatvine oblačil iz
športne trgovine, ki sta jo izvedla dva storilca. Eden je bil do
izvedbe tatvine na invalidskem vozičku, ki ga je med pobegom pustil na kraju. Storilca sta po dejanju stekla s kraja
tatvine. Na Koroški Beli pa je bilo vlomljeno v bencinski servis. Odtujeni so bili tobačni izdelki.

Prometna nesreča s pobegom
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo s pobegom, a so voznika izsledili. V postopku ga obravnavajo zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega, hkrati pa tudi
zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja
njihovih zakonitih ukrepov.
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Novoletni koncert pihalnega orkestra

V bolnišnici omejitev obiskov
Zaradi gripe in virusnih obolenj so v jeseniški bolnišnici omejili obiske.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice velja omejitev obiskov zaradi pojava gripe in drugih

virusnih obolenj. Na internem in kirurškem ter oddelku za zdravstveno nego so
obiski v celoti prepovedani,
na pediatričnem oddelku je

dovoljena prisotnost enega
zdravega starša ali skrbnika,
na ginekološko-porodniškem oddelku pa je dovoljen
obisk zdravega partnerja.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-7,9 l/100 km in 121-179 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci:
0,00035-0,00065 g/km, število delcev: 0,82-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2,
ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI VITARA COMFORT: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.950 • lastna udeležba (polog):
€ 0 • znesek financiranja: € 14.950 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 218,04 • stroški odobritve: € 299 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 18.315 • letna
spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,11% na dan 18.12.2018 • v primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.
Akcija velja do 31.3.2019. Do prejema zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805 ,www.avtomony.si
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Zanimivosti
Še naprej
Novorojencem prijazna
porodnišnica
Oddelek za porodništvo
Splošne bolnišnice Jesenice
že od leta 2000 nosi mednarodni naziv Novorojencem prijazna porodnišnica.
Letos je potekalo ponovno
ocenjevanje in v bolnišnici
so ponosni, da izpolnjujejo
vse kriterije in so ohranili
naziv, ki ga podeljuje Nacionalni odbor za spodbujanje
dojenja pod okriljem Unicefa Slovenija. Na ta način
želijo spodbujati dojenje in
tudi v jeseniški porodnišnici
pri svojem delu upoštevajo
predpisanih deset korakov
do uspešnega dojenja.
Matere spodbujajo, da že v
zgodnji nosečnosti začnejo
razmišljati o načinu hranjenja otroka, saj dojenje pozitivno vpliva na zdravje otrok
in mater. Ob odpustu iz bolnišnice je tako izključno
dojenih že več kot 92 odstotkov otrok. Po besedah Nine
Trifoni, glavne medicinske
sestre Oddelka za ginekologijo in porodništvo, se trudijo aktivnosti na tem področju še razširiti, saj si želijo,
da bodo prav vse nosečnice
in matere po porodu deležne strokovne pomoči pri
dojenju. Zdravstveni delavci
se stalno izobražujejo in sledijo novostim, svoje znanje
pa posredujejo nosečnicam
in materam po porodu, drugim zaposlenim in tudi
zdravstvenim delavcem
izven bolnišnice. V Sloveniji
ima naziv Novorojencem
prijazna porodnišnica že
dvanajst porodnišnic.

Tekmovanje v
umetnostnem drsanju
V nedeljo, 27. januarja, bo v
dvorani Podmežakla potekalo tekmovanje v umetnostnem drsanju Biellman
Cup. Organizator je Drsalni
klub Jesenice v sodelovanju
z Zvezo drsalnih športov
Slovenije.

Hobotnice postanejo
prijateljice za vedno
Mali nedonošenčki iz jeseniške bolnišnice, ki morajo prve dneve življenja preživeti v inkubatorju, v dar dobijo kvačkane
hobotnice. Z veliko srčnosti jih kvačkajo tudi članice krožka ročnih del Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela.
Urša Peternel
Na porodnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice so se
pridružili Projektu hobotnica,
v sklopu katerega vsi novorojenčki, ki se rodijo prezgodaj
oziroma morajo prve dneve
življenja ostati v inkubatorju,
dobijo posebne prijatelje –
kvačkane hobotnice. Te delujejo terapevtsko, saj njihove
lovke na otip spominjajo na
popkovino. Malčke pomirjajo, tolažijo in preprečujejo, da
bi si iztaknili cevke. To je tudi
edina igrača, ki jo imajo lahko
ob sebi v inkubatorju.

Novorojenček s hobotnico

Kot je povedala glavna sestra
ginekološko-porodniške in
pediatrične službe v jeseniški
bolnišnici Nina Trifoni, se
pri njih vsako leto rodi okrog
petnajst otrok, ki jih štejejo
za nedonošenčke, torej so
rojeni v 34., 35., 36. in 37.
tednu nosečnosti (za še mlajše poskrbijo v Ljubljani). Na
njihovem oddelku tako najlažji novorojenčki tehtajo tudi
samo 1600 gramov. Namestijo jih v inkubator, kjer ostanejo tako dolgo, dokler potrebujejo podporo pri dihanju.
Včasih pa inkubator zaradi
zdravstvenih težav potrebujejo tudi novorojenčki, ki sicer
niso rojeni prezgodaj. In
vsem tem malim borcem v
inkubator položijo kvačkano
hobotnico, ki jih spremlja ves
čas; ko malčki okrevajo in
odidejo domov, pa tudi hobotnice odnesejo s seboj. Tako
otrok in hobotnica ostaneta
prijatelja – za vedno.
Pobudnica Projekta hobotnica, ki se mu je doslej pridružilo že šest slovenskih porodnišnic, je Gorenjka Tjaša
Bevc. Navdušena mlada kvačkarica je na Facebooku
naletela na članek o kvačka-

Hobotnicam so članice krožka ročnih del
priložile prijazno pisemce, v katerem so med
drugim zapisale: »Borite se z vsemi osmimi
lovkami. Ko boste pluli v mirnih vodah, pa samo
stisnite hobotnice k sebi in začutite njihovo
toplino ..."

Članica krožka ročnih del Slava Karlin, glavna sestra ginekološko-porodniškega oddelka
Nina Trifoni in Jana Jamar iz krožka ročnih del z novorojenčkom, ki je v dar dobil
hobotnico. / Foto: arhiv krožka ročnih del
nih terapevtskih hobotnicah
v Veliki Britaniji. Projekt jo
je pritegnil in ugotovila je,
da poteka že v mnogih državah, začel pa se je na Danskem. Tako je sama nakvačkala prvo hobotnico in sledila danskim navodilom, ki so
zelo natančna. Hobotnice
morajo biti izdelane iz stoodstotne bombažne preje in
sintetičnega polnila, ki je
pralno na šestdeset stopinjah. Hobotnice naj bi bile v
nežnih barvah, s prijaznimi

obrazi in brez vozlov, lovke
pa so lahko dolge največ 22
centimetrov. Velike so za
dlan. Pred uporabo jih razkužijo. Za projekt je kmalu
navdušila tudi druge kvačkarice, ki so osnovale Facebook
skupino Projekt hobotnica
in hobotnice začele podarjati
slovenskim porodnišnicam.
V akcijo so se vključile tudi
nekatere gorenjske ljubiteljice ročnih del. Med njimi so
tudi srčne članice krožka ročnih del pri Društvu upoko-

jencev Javornik - Koroška
Bela. Tako so lani nakvačkale
kar devetdeset hobotnic in trideset meduz in jih večino
podarile nedonošenčkom v
ljubljanski porodnišnici. S
tridesetimi hobotnicami pa
so v prazničnem decembru
razveselile nedonošenčke v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Kot je dejala Tjaša Bevc, so
gospe s Slovenskega Javornika oziroma Koroške Bele
zares srčne, njihovi nakvačkani mehkužci pa so popolni.

Lunine

bukve
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

12.490 €*

Že za

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– 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
– LED dnevne luči C-shape

Že za

12.690 €*

Renault KADJAR

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
– Platišča iz lahke litine 20”
Silverstone

LIFE TCe 140 FAP

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

Že za

16.790 €*

ZEN TCe 115 FAP

Že za

ZALO@BA KME^KI GLAS

2 019

IRENA STOPAR

17.790 €*

Poraba pri mešanem ciklu 3,9−6,0 l/100 km. Emisije CO2 104−141 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom.
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Lunin koledar po
mesecih s setvenimi
podatki vas bo v letu
2019 oskrboval z
napotki za izvajanje
različnih aktivnosti
(sajenje in setev
po navodilih
Miše Pušenjak,
strokovnjakinje za
zelenjadarstvo.,
hujšanje, sekanje
posameznih vrst lesa
in drugo) v skladu
z luno. V bukvah je
tudi HOROSKOP
ZA LETO 2019 , ki
bo v znamenju
MERKURJA – vladarja
razmišljanja.

52 strani, 235 x 320 mm, cena koledarja je
Koledar lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

7

30
EUR
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Zanimivosti
Pred jubilejem društva
srečanje jubilantov

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

Janko Rabič
Pri Medobčinskem društvu
invalidov Jesenice so v letu
2018 uresničili zastavljene
cilje na več področjih. Pozornost so namenjali reševanju socialnih, zdravstvenih
in drugih problemov, orga-

nizirali so izlete, letovanja
za ohranjanje zdravja, športne in rekreativne dejavnosti, družabna srečanja, obiske in obdaritve članov. Leto
so tradicionalno zaokrožili s
srečanjem jubilantov, kjer
so v prijetnem vzdušju, glasbi in klepetu preživeli več

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

PRIHRANKI:
MEGA
PRIHRANKI:
MEGA
PRIHRANKI:
MEGAMEGA
PRIHRANKI:

ur. Želje po dobrem zdravju
in osebnem zadovoljstvu je
vsem izrekla predsednica
društva Marina Kalan. Leto
2019 bo za člane poleg izvajanja programskih nalog
tudi praznično, saj bodo
obeležili pol stoletja delovanja društva.
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Jubilanti medobčinskega društva invalidov

Tradicionalno
tekmovanje kegljačev

Pod okriljem Društva upokojencev Jesenice že nekaj
let deluje sekcija Križemkražem. V igri z istim imenom
sodelujoči sestavljajo besede
iz naključno izbranih črk na
posebni igralni plošči. Člani
sekcije se srečujejo enkrat
na teden v prostorih Ljudske
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/ Foto: Nik Medja

Igrajo tudi prek spleta
Urša Peternel

AMIGO

KUL

Janko Rabič
Tekmovanje za 25. pokal
mesta Jesenice in 14. memorial Vojka Mikuliča v organizaciji Športne zveze Jesenice
in Kluba za kegljanje na asfaltu SIJ Jesenice je spet privabilo odlične kegljače iz več
slovenskih klubov. Med najbolj zvestimi je Boris Benedik iz Kranja, ki je letos med
registriranimi tekmovalci
dosegel enajsto zmago. Od
domačih tekmovalcev kluba
SIJ Acroni je Matij Rajakovič
zasedel 5., Milivoj Radanič
7., Aleš Mavsar 9. in Nik
Medja 10. mesto. Pokal za
memorial Vojka Mikuliča je
za skupen najboljši rezultat
predtekmovanja in finala
osvojil Davor Sobočan, član
ekipe Triglav Kranj. Pri rekreativnih tekmovalkah je
bila od domačink najboljša
Francka Jelševar na drugem
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500
minut
v vsa
PLUS
AMIGO
AMIGO
SLO omrežja
PLUS
PLUS
AMIGO
AMIGO
AMIGO

2,49 €
1,5 GB
Podatkov
€ €
1,5 4,99
GB1,5 €GB 2,492,49
150 150150 150

univerze Jesenice in igrajo
igro za mizo in na spletu, je
povedal Cveto Erman. Pripravljajo se tudi na turnirje,
ki potekajo enkrat mesečno
v različnih krajih po vsej
Sloveniji. "Ponosni smo na
vsak dosežek na turnirjih za
mizo kot tudi na tistih, ki
potekajo prek računalnika,"
je povedal Erman. Turnirje
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in Društva upokojencev Jesenice.
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Zanimivosti
SUDOKU jn 19_1

Sudoku s končno rešitvijo
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je PRIČAKUJEMO VAS TUDI V LETU 2019.
Sponzor križanke je Gostilna pri Jurču, Blejska Dobrava
117a, telefon 04 587 44 11. Nagrajenci so: 1. kosilo za dve
osebi: Sonja Kovač, Jesenice; 2. kosilo za dve osebi: Marja
Kalan, Jesenice; 3. malici
za dve osebi: Slavica Šivic, Jeseniwww.optika-berce.si
ce. Čestitamo, za nagrade se oglasite v Gostilni pri Jurču!

Krvavice po starem ...
... kot smo jih pripravljali pred več kot pol stoletja pri mami Angeli (1904–1991) v Doslovčah.
Za nas so bile to najboljše »ta prtene« klobase, kot so takrat pravili krvavicam.
Jelka Koselj

3 žlice šetraja, 3 žlice bazilike, 2
žlici pimenta in timijana).
Dišavnici meta in majaron sta
najbolj pomembni.
Priprava sestavin za krvavice:
Opran in čez noč namočen
ješprenj damo kuhati v večji
lonec, katerega dno smo
namazali na debelo z mastjo.
Za 1 kg ješprenja dolijemo
dobre 3 litre vode. Ješprenj
naj počasi vre 1 uro. Po kuhi
ga pustimo v loncu, da se tam
ohladi. Oprano kašo damo
kuhati v krop. Vre naj počasi,
vmes jo mešamo. Kuhamo jo
dobre četrt ure, le toliko, da ji
poči ovojnica. Kašo odcedimo
na rešetu, kjer jo še malo polijemo z mrzlo vodo. Vodo
zavržemo. Svinjsko glavo razsekamo na večje kose. Pljuča
in glavo kuhamo skupaj. Pljuča vzamemo prej iz juhe,
takrat, ko so kuhana. Glavo
kuhamo dve uri, da meso
odstopi od kosti. Juho precedimo in shranimo. Meso od
glave oberemo od kosti. Jetra
skuhamo posebej. Juhe od

Ta recept je primeren, če sestavine kupimo v mesnici.
Tudi naši predniki so jih
kupili sredi januarja, ko zima
še kaže zobe in so krvavice od
domačih kolin že pojedli.
Krvavice in bela žitna kava so
bile glavna jed za zajtrke in
včasih tudi večerje. Močni
zajtrki so bili potrebni, saj je
mama vozila prodajat mleko
na 12 kilometrov oddaljene
Jesenice z vozom in konjem,
njen mož pa se je vozil s kolesom delat v železarno.
Potrebujemo (za približno
80 krvavic): 2,5 kg ješprenja,
1,5 kg prosene kaše, 1 svinjska
pljuča, 1 kg svinjskih ali govejih
jeter, 1–2 svinjski ali telečji glavi, 3 litre svinjske strjene krvi, 1
kg nedimljene (obarjene) zaseke, 5–10 čebul, nekaj pesti svežega peteršilja, 25 do 30 metrov
govejih črev in špile, drobno sol,
poper in suhe dišavnice: 7 žlic
mete, 7 žlic majarona (po želji
pa še: 5 žlic mletega koriandra,

Sponzor križanke je Optika Berce, d. o. o., Jesenice, Titova 50, tel. 04 586 24 16, in Železniška 7, Lesce, tel. 04 531 89 34.
Bogata ponudba okvirjev priznanih znamk, brezplačni pregledi vida – okulistični pregledi, prijazna in strokovna postrežba.
Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: nakup ali storitev v poslovalnici v vrednosti 50, 40 in 30 evrov. Vljudno vabljeni, da jih obiščete tudi v letu 2019.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

OPTIKA BERCE d.o.o.
JESENICE - LESCE

POSLOVALNICA JESENICE
Titova 50, 4270 Jesenice
tel.: 04/ 586 24 16
e-mail: optika.berce@jesenice.net

IME PEVKE
KRAJNČAN

MOŠKI, KI SE
LEPO OBLAČI
IN VEDE

MOŠKI
POTOMEC

EVGEN
CAR

VODJA
ODDELKA V
TABORIŠČU

ZVITEK,
NAMOTEK
OSMRTNICA

ENKRATNI
POTEG Z
ŽAGO

RT NA OGNJENI ZEMLJI
V JUŽNI
AMERIKI
LENA OLIN

LETOPIS
PLANOTA NA
VIPAVSKEM
(SUHI VRH,
1313
METROV)

SLOVARČEK:

1

REKA V
SEVEROZAHODNI
NEMČIJI

2

ZA POLTON
ZVIŠAN
TON H

OBLIKA
BREZPLAČNI NAŠ OPERNI IMENA IVA
PEVEC
PREGLED
(JOSIP,
VIDA
1900-1963) ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA
VELIKA GALEJA NA
JADRA IN VESLA V SRED.
VEKU
OVČJI SAMEC

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 28. januarja 2019, na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.

KRPA,
COTA

10

IZPARINA,
IZHLAPINA
VELIKA
ŽIVALSKA
USTNICA

11

BALKANSKO
SUKNO
IME SLIKARJA
PILONA

PREBIVALEC
BESNICE
ZGOŠČEN
SVETLOBNI
CUREK

VELIKAN
IME OPERNE
PEVKE
BRATUŽKACJANOVE

ČUTILO ZA
VID

BOGOVI V
NORDIJSKI
MITOLOGIJI

NAJNIŽJI
GENERALSKI
ČIN

REKA NA
JUGOZAHODU
ŠVEDSKE

ELIOT NOYES

5

MUSLIM.
MOŠKO IME

UMAZANIJA,
NEČISTOČA

7

ROPARSKI
DELFIN
NEKDANJI
SODNI
PISAR

15

PODSTREŠJE
HIŠE (NAR.)
NASLOV
PREŠERNOVE
PESMI
MARJAN
STARE

NAVDUŠENEC
NAVIJAČ

SIROTA

OTOK
ČAROVNICE
KIRKE

NOVICA
TELOVADNO
ORODJE

8

PETER
OTOOLE

NEKDANJA
PAPEŽOVA
KRONA
OTO
JUGOVEC

ZAPOREDNI
ČRKI
KAREL
OŠTIR

GNOJNI
UŠESNI
IZTOK
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3

14

4

4

5

10

6

8

7

4

8

14

9

15

10

8

11

13

12

10

8

11

ŽUPNIJA
ZADNJA IN
PRVA ČRKA
ABECEDE

MANJŠI VRT

BIBLIJSKI
OČAK

1

ATI, OČKA
KRVNI DELIKT
UBOJ
MANJŠA
PTICA S
KRAT. REPOM

3

NAŠA TEVE
NOVINARKA
(ALENKA)

14

GROBNICA
FARAONOV
V STAREM
EGIPTU

BOJNI STRUP

MAKEDONSKO KOLO

IZRAZ ZA
NAČIN
LIKOVNEGA
OBLIKOVANJA
PLASTIK

OČESNA OPTIKA BERCE
TITOVA 50
JESENICE
04 586 24 16
AM. GLEDAL.
IGRALKA
(GERALDINE)

LASTNOST
LEČJA,
BLEDICA,
BLEDIČNOST

REPUBLIKA
SLOVENJA

PREREZ

KONEC
MOLITVE

ROY
ORBISON

SOVJETSKI
VESOLJEC,
KOZMONAVT
(GERMAN)
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6

MOČNO
TRESENJE
TELESA,
TREPET

KDOR PREMIŠLJA,RAZGLABLJA
O ŽIVLJEN.
VPRAŠANJIH

NEKDANJA
HRVAŠKA
ROKOMETAŠICA
(KATICA)

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA OKULISTIČNI PREGLEDI
PREBIVALEC
PRAGE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

PREVRETA
TEKOČINA S
PRALNIM
SREDSTVOM

POSLOVALNICA LESCE
Železniška 7, 4248 Lesce
tel.: 04/ 531 89 34
e-mail: optika.berce@telemach.net

BOGATA
IZBIRA OKVIRJEV ZA
ŽENSKE IN
MOŠKE

STARO IME
ZA MESEC
APRIL

če juhe. Nato dodajamo:
zmleta jetra in pljuča, glavino
in dišavnice. Solimo in popramo. Soli dodamo 1 dag na 1
kg mase za krvavice. Vso
zmes zabelimo z vročo zabelo
in vse dobro zmešamo. Pokusimo in po potrebi še dosolimo in začinimo. A previdno,
solimo ne preveč, ker se kasneje krvavice še razsolijo.
Masa mora biti topla, preden
jo damo v črevo.
Pripis: Nekaj mase spečemo
na pekaču v pečici. To je t. i.
budla. Za pokušino in za postrežbo po končanem delu.

jeter ne uporabimo. Kri v večjih kosih damo kuhati v krop.
Ko je skuhana, jo odcedimo
na rešetu in polijemo z mrzlo
vodo. Ohlajena pljuča, jetra,
glavino in kri zmeljemo na
mesoreznici z manjšim nastavkom odprtin. Čebulo in
zelen peteršilj sesekljamo.
Priprava mase: Zaseko s sesekljano čebulo scvremo, da
bledo porumeni, nazadnje
dodamo sesekljan peteršilj.
Juho pogrejemo, da je vroča.
V večjo posodo nadrobimo
ješprenj in kašo, pri tem si
pomagamo z dolivanjem vro-

9

SPODNJI DEL
PROSTORA

DIAPOZITIV

4

BOGATA
IZBIRA TUDI
SONČNIH
OČAL IN
OKVIRJEV

GALEASA: galeja iz srednjega veka, EMAN: reka na JZ Švedske, AKROMATIZEM: lastnost lečja, bledičnost, DILE: podstrešje (narečno),
EMS: reka v Nemčiji, OTOREJA: gnojen ušesni iztok, HORN: rt na Ognjeni Zemlji, EKREM: muslimansko moško ime.

12

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 1 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ

15

Jeseniške novice, petek, 18. januarja 2019

Prireditve
Odiseja v vesolju z Maticem Majcnom

Dogodki od 18. januarja
do 1. februarja
Foto: arhiv Gimnazije Jesenice

Petek, 18. januarja
Sveta maša
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.
uri v domski dvorani

Nedelja, 20. januarja
Vaša naša matineja: SNEGULJČICA – predstava v izvedbi
GTČ Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Ponedeljek, 21. januarja
Potopisno predavanje BURMA – predavatelj Marko Rolc

Društvo za razvoj turizma Jesenice in društvo Meteorita sta
10. januarja v Tea-ter baru na Jesenicah pripravila pogovorni
večer z Maticem Majcnom, avtorjem knjige Kubrickova odiseja v vesolju, ki jo je povezoval filozof Simon Habjan. Skozi
pogovor o knjigi sta obdelala tako nastanek samega filma in
sodelovanje med Stanleyjem Kubrickom in Arthurjem C.
Clarkom kot tudi ozadje dejstva, da je film že kmalu po svoji premieri postal nepozaben kulturni fenomen, ki je zaznamoval celoten žanr znanstvene fantastike in generacije gledalcev. Prihodnje pogovorno srečanje pripravljajo v februarju, ko se bo v Tea-ter baru 16. februarja odvijal Dan igre
prestolov z zanimivimi sogovorniki.

V torek, 22. januarja, ob 18. uri bo potekal dobrodelni
koncert Gimnazije Jesenice Sprostite dobroto v sebi.

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

10. nočni pohod na Španov vrh in zaključek akcije Osvajalec
Španovega vrha
BAR ŽIČNICA V PLANINI POD GOLICO, ob 18. uri

Predstavitev knjige Najvišji vrhovi celin – Viki Grošelj
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Torek, 22. januarja
Nefiks jezikovni klub na Jesenicah – angleščina – prijave
obvezne do zapolnitve mest
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice Sprostite dobroto v
sebi
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Rekreacijska liga v namiznem tenisu: vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla,
Rekreacijska liga v odbojki: vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice,
Rekreacijska liga v košarki: vsak četrtek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice,
Rekreacijsko drsanje: vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla
– urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.
zsport-jesenice.si
Rekreacijsko drsanje: ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana Podmežakla – urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Nemške igralne urice: vsak ponedeljek in vsako sredo v mesecu ob 16.
uri
Angleške igralne urice: vsak torek v mesecu ob 16.30
Ustvarjalne delavnice: vsako sredo v mesecu od 17. ure do 18.30
Ure pravljic: vsak četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45

Četrtek, 24. januarja
Nastop učencev oddelka pihal
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Sobota, 26. januarja
Kvintet VINTGAR in PRIFARSKI MUZIKANTI
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Lepo je biti bralec: zadnji četrtek v mesecu od 18. do 18.45
Brihtina pravljična dežela: vsak petek v mesecu od 10. ure do 10.45
Berem s kužkom: zadnji petek v mesecu ob 17. uri

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA

LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 16. ure

Ustvarjalne delavnice: zadnji torek v mesecu od 15. do 16. ure

KNJIŽNICA HRUŠICA
Ustvarjalne delavnice: prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure
Ura pravljic z grofico: zadnji četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45

Ponedeljek, 28. januarja
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z
naslovom Pohodne poti, III. del
DOM DU na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri

Sreda, 30. januarja
Potopisno predavanje – Potovanje k Tomažu (predavatelj
Miro Koder)
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Četrtek, 31. januarja
Javni nastop učencev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Petek, 1. februarja
Sveta maša
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.
uri v domski dvorani

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

Družabne igre: prvi torek v mesecu od 15. do 16. ure
Žrebanje nagrajencev knjižne uganke: zadnji torek v mesecu ob 16. uri

Nedelja, 27. januarja
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Biellman Cup

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Žrebanje nagrajencev knjižne uganke: zadnji četrtek v mesecu ob
17.45

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

www.gorenjski-glas.si

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
Ali ima tudi moj navihanec dobre lastnosti?

DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice –
vhod zadaj
Ustvarjalne delavnice: vsak torek ob 16. uri
Kuharske delavnice: vsak petek ob 16. uri
Cena knjige

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
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MLADINSKI CENTER JESENICE
DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informacije
o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam: od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure

EUR

+ poštnina
Obseg knjige
je 422 strani, v tem
164 fotografij.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Delavnica za iskalce zaposlitve: vsak ponedeljek ob 17. uri
Črkovna igra Križemkražem: vsak torek ob 10. uri
Delavnica kvačkanja: vsak torek ob 17. uri		

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Rekreacijska liga v kegljanju: vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla

Ogled razstave GRAN CANARIA fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v
objektiv ujel najlepše naravne trenutke na enem izmed Kanarskih otokov. Vodja galerije Nik Bertoncelj: od ponedeljka do petka od 11. do
15. ure

www.gorenjskiglas.si

KÓLO in ROŽMARIN – srečanje folklornih, pevskih in
instrumentalnih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in
manjšin 2019

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Ogled umetnostno-zgodovinske razstave Janez Potočnik (1749–1834)
– zadnji slovenski baročni slikar, Iz depojev Gornjesavskega muzeja
Jesenice, do 31. 1. 2019: od torka do petka od 10. do 12. ure ter izven
urnika ob predhodni najavi

BANKETNA DVORANA KOLPERN
ARHITEKTURA: 7. območna fotografska gostujoča razstava (OI JSKD
Jesenice in FK Jesenice), do 31. 1. 2019: V času javnih prireditev in po
dogovoru na 04 583 34 92
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doživljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo,
da ostanejo dostopni tudi zanamcem.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Poročni sejem 2019
Urša Peternel
V Kolpernu bo tudi letos prvi
konec tedna po valentinovem, 16. in 17. februarja,
potekal Poročni sejem 2019
– Poroka v mestu jekla in
narcis. Sejem že deveto leto
zapored organizira Gornjesavski muzej Jesenice. K
sodelovanju vabijo vse, ki bi
svoje dejavnosti in produkte
radi predstavili parom, pa
naj bodo to poročni prstani,
poročne ali svečane obleke,
kulinarika ali slaščice, kozmetične ali frizerske storitve,
fotografiranje ali snemanje,
organizacija porok, cvetlični
aranžmaji, okrasitve z baloni, prevozi z limuzino ali
kakšnimi podobnimi atraktivnimi prevoznimi sredstvi,
poročni portali, animacija,

glasba …, skratka vse, kar
nevesta, ženin in svatje potrebujejo za poroko. Razpisni
pogoji so objavljeni na spletni strani muzeja www.gmj.
si, prijave za razstavljavce pa
so mogoče do 11. februarja.
Vsem parom, ki bodo v letu
2019 rezervirali prostor za
sklenitev civilne poročne
zveze ali za poročno slavje v
Kolpernu, bo Gornjesavski
muzej Jesenice predal vrečico ugodnosti letošnjih razstavljavcev ter jim po polovični ceni ponudil muzejski
program: ogled etnološke
zbirke z rekonstrukcijo
delavskega stanovanja v
Kasarni, spremljevalni program na temo železarstva,
atraktiven zlasti za najmlajše
(delavske in železarske igre,
ustvarjalne delavnice).

Dan odprtih vrat šole na Koroški BelI
V soboto, 2. februarja, bo od 10. ure do 11.30 v prostorih
Osnovne šole Koroška Bela potekal dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko v različnih delavnicah, na katerih bodo
poleg učencev in učiteljev lahko sodelovali tudi starši, ogledali, kako poteka pouk. Dogodek je namenjen staršem in
vsem ostalim, ki jih vzgojno-izobraževalno delo na šoli zanima, vabijo z Osnovne šole Koroška Bela.

Za zmeraj! navdušuje gledalce
Romantična komedija Za zmeraj!, ki je bila premierno na
ogled novembra, postaja ena največjih uspešnic Gledališča
Toneta Čufarja. Tako so bile vse dosedanje predstave razprodane. Naslednjič jo bodo v Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice uprizorili 5. februarja ob 19.30, naslednja termina
pa sta potem še 9. marec in 20. april.

Tristotriintridesetkrat
osvojil Španov vrh
Janko Meglič je zmagovalec lanske akcije Osvajalec Španovega vrha. Podmežaklar se tudi z
vsakodnevnimi vzponi bori proti težki bolezni, s svojo zgodbo pa je lahko navdih tako zdravim kot
tistim, ki jih življenje na različne načine preizkuša.
Urša Peternel
»Najprej je bila hoja na Španov vrh del rehabilitacije,
zdaj pa je to gibanje prešlo
že kar v neke vrste zasvojenost in ne znam več živeti
brez hoje v hribe. Če kakšen
dan zaradi pregleda pri
zdravniku ali res slabega
vremena ne morem iti, se
prav slabo počutim,« pripoveduje Janko Meglič, zmagovalec akcije Osvajalec
Španovega vrha 2018. Kar
333-krat se je lani povzpel na
Španov vrh (1334 metrov
nadmorske višine), z redkimi izjemami skoraj vsak
dan v letu. Jankova zgodba
je navdihujoča, saj je predlani zbolel za težko boleznijo,
rakom na glasilki, zaradi
česar so mu morali odstraniti tudi del grla. Prestal je
pet operacij in trideset obsevanj, takoj po zadnjem obsevanju pa se je odločil, da
predaja zanj ne pride v poštev in da bo vsak dan začel
hoditi v hribe. Najprej počasi, kolikor mu je dopuščalo

"To je moja terapija, brez tega ne znam več živeti," pravi Janko Meglič.
333. Kot je povedal štiriinpetdesetletni Jeseničan,
Podmežaklar, ljubitelj hribov in športa, hodi v svojem
ritmu in od Čopa do zgornje
postaje žičnice običajno potrebuje 45 minut.

Foto: arhiv GTČ (Nik Bertoncelj)

S svojo zgodbo želi biti tudi navdih drugim,
ki se spopadajo s težkimi boleznimi.
po bolezni oslabelo telo,
dokler ni prišel v formo.
Tako je že leta 2017 opravil
85 vzponov, lani pa že kar

»Če je lepo vreme, pot
podaljšam na Belško planino ali proti Golici, tako da
naredim cel krog. Najlepše

je hoditi, ko zapade sneg, a
ni poledenelo. Najbolj
zoprno pa je pomladi, ko je
pot blatna,« pripoveduje. V
nahrbtniku ima pozimi ves
čas mini dereze, uporablja
tudi pohodne palice. Ne
hodi pa samo na Španov
vrh, obiskuje tudi druge
hribe, lani je bil tako kar
trikrat na Triglavu. A kot
pravi, gre še isti dan, ko se
vrne z drugih hribov, vedno še na – Španov vrh ...
»To je moja terapija, brez
tega ne znam več živeti,«
dodaja.

Z vzponi nadaljuje tudi letos.
A ne zaradi rekorda, temveč
zase, za svoje zdravje. S svojo zgodbo želi biti tudi navdih drugim, ki se spopadajo
s težkimi boleznimi. »Če bi
takrat obležal v postelji, ne
vem, če bi bil danes še tukaj
... Prav aktivnost in hribi me
držijo pokonci.« Kot dodaja,
v hribih srečuje številne planince, ženske in moške, ki
so po težkih življenjskih preizkušnjah spremenili svoje
življenje ter so pot do zdravja
našli prav v vsakodnevnem
gibanju.

Deseti nočni pohod ob polni luni
V sklopu pohoda bodo podelili tudi priznanja ob zaključku akcije Osvajalec Španovega vrha 2018.
Urša Peternel
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V ponedeljek, 21. januarja,
Zavod za šport Jesenice pripravlja 10. nočni pohod ob
polni luni na Španov vrh.
Start pohoda bo na spodnji
postaji žičnice ob 18. uri
(zbor udeležencev petnajst
minut prej), ob polni luni
pa se bodo pohodniki podali po smučišču do zgornje

postaje žičnice (1361 n. m.).
Prijave niso potrebne, startnine ni, vsak pohodnik bo
dobil tudi čaj. Na Zavodu za
šport Jesenice svetujejo
pohodnikom, naj imajo s
seboj čelne svetilke, pohodne palice ter dobro obutev,
lahko tudi dereze. Ob zaključku pohoda ob 19. uri
bodo na vrhu smučišča
podelili priznanja ob zak-

ljučku akcije Osvajalec Španovega vrha 2018.
V lanskem letu je v akciji
sodelovalo 85 pohodnikov,
ki so skupaj opravili 7320
vzponov. Zmagovalec je
postal Janko Meglič s 333
vzponi, sledi mu Urška
Habjan z 272 vzponi, tretja
je Dajana Gašperin z 204
vzponi. Sicer pa bo zlato
priznanje za vsaj šestdeset

vzponov prejelo 38 pohodnikov, podelili pa bodo tudi
srebrna in bronasta priznanja.
Prvega januarja se je začela
že nova akcija za leto 2019.
Trajala bo do 31. decembra
do 23.59. Z novim letom je
za vse pohodnike pripravljena tudi nova vpisna knjiga
Osvajalec Španovega vrha
2019.

Jernej na svetovnem prvenstvu
Urša Peternel
V Kranjski Gori in na italijanskem smučišču Na Žlebeh (Sella Nevea) bo od 19.
januarja do 1. februarja
potekalo svetovno prvenstvo
v paraalpskem smučanju.
Slovenija bo gostila tehnič-

ne panoge, Italija pa tekme
v hitrih alpskih disciplinah.
Prvenstva se bo udeležil tudi
naš parasmučar Jernej Slivnik s Hrušice. Nastopil bo v
slalomu in veleslalomu, ki
bosta v Kranjski Gori. Jernej
je pod vodstvom trenerja
Romana Podlipnika treniral

v Avstriji, Italiji in Kranjski
Gori. "Dobro sem treniral
celo sezono, izvrstno sem
pripravljen, samozavesti mi
ne manjka. V petek sem
dobil udarec v desno ramo,
a sem prepričan, da bom v
ponedeljek na štartu!" je
dejal Jernej.

Veleslalomska tekma, na
kateri bo vesel spodbude
navijačev, bo v ponedeljek,
21. januarja, s prvim tekom
ob 10. uri in začetkom druge vožnje ob 13.15. V sredo
sledi še slalomska tekma,
prvi tek se bo začel ob 10.
uri, drugi pa ob 13.15.

