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Jernej pred
novo smučarsko
sezono

Šestdeset
diamantnih let
zakoncev Starc

Mladi obetavni smučar invalid
Jernej Slivnik s Hrušice je
predstavil svoje cilje in
pričakovanja pred novo zimsko
sezono.

Alojzija in Josip Starc sta
praznovala šestdeset skupnih
let. »Prepir pride in odide!"
pravita.
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Mladi gradijo na
poslovnih idejah

Jesenice že v
prazničnem sijaju

Zaživel je Plavž coworking, to je skupnost mladih ljudi, ki delajo v skupnih pisarnah na Spodnjem
Plavžu in razvijajo podjetniške zamisli.
Urša Peternel
Na Jesenicah je zaživel Plavž
coworking, to je skupnost
mladih kreativcev, ki razvijajo svoje podjetniške priložnosti. Kot pravijo, hočejo
pokazati, da so Jesenice idealno mesto tudi za razvoj

drugačnih poslovnih idej.
»Skupna pisarna Plavž
coworkinga je primer čistega
podjetniškega minimalizma:
miza, stol, Wi-Fi, souporaba
magnetne stene za risanje in
pisanje, skodelica, brezplačna čaj, instant kava. Prenosnik, telefon, tablice (raču-

nalniške ali čokoladne) vsak
prinese s seboj in po končanem delu zopet odnese s seboj,« so zapisali v predstavitvi skupnosti, ki ima za zdaj
sedem članov, to je samozaposlenih in kreativcev, se
pravi podjetnikov in bodočih
podjetnikov, ki si ne delijo

Prve novoletne lučke so prižgali na Miklavžev
večer, letošnja novost pa bo dva tisoč metrov
svetlečih zaves in verig med restavracijo Ejga in
Gimnazijo Jesenice.

samo pisarne, temveč tudi
ideje, zamisli, kreativnost.
Članarina znaša 25 evrov, za
to člani dobijo v souporabo
pisarno, v zameno pa morajo
sodelovati pri pripravi podjetniških večerov, ki so jih poimenovali Blue Spot.
9. stran

Na Miklavžev večer so najprej osvetlili Čufarjev trg in
stavbo Gimnazije.

Urša Peternel
"Po dolgih letih smo se za letošnji praznični december
odločili, da osvežimo praznično razsvetljavo, za kar smo
namenili deset tisoč evrov
proračunskih sredstev," je
povedal podžupan Miha Rebolj o tem, kako bodo letos v
prednovoletnem času okraše-

Mnoge občane tudi zanima,
kako bo letos poskrbljeno za
praznično zabavo. Za organizacijo prednovoletnega
dogajanja bo poskrbelo Društvo za razvoj turizma Jesenice. Kot je povedal predsednik Andraž Sodja, nekatere
podrobnosti še usklajujejo,
naj bi pa 28. decembra potekala parada športnikov, ki je

Silvestrovanje bo potekalo v pokritem
prireditvenem prostoru na Stari Savi, za zabavo
pa bo igral Zahod Band.
Del ekipe, ki trenutno sestavlja Plavž coworking: Milorad Šmitran, Ervin Crnović, Ana Hering, Matic Nikola Hering in
Grega Škufca.
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ZANIMIVOSTI

MLADI

Sinoči o zaprtju
smučišča

Sto štiri kilometre na
uro skozi Jesenice

Novi prostori srbskega
društva

Priklenjeni na mobi

Jeseniški občinski svetniki so
na včerajšnji seji odločali o
prenehanju obratovanja
smučišča Španov vrh. Kako
so se odločili, do zaključka
redakcije ni bilo znano.

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice so do začetka novembra izmerili hitrost skoraj 51
tisoč vozilom.

KPŠHD Vuk Karadžič se je
preselilo v prostore na Prešernovi cesti na Jesenicah, ki
jim jih je v brezplačno uporabo dalo podjetje KOV.
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Večina jeseniških dijakov
brez "preverjanja mobija" ne
zdrži niti petnajst minut, nekateri gredo z njim celo pod
tuš in na stranišče.

stran 10

ne Jesenice. Glavna novost je
kar okrog dva tisoč metrov
novih svetlečih zaves in verig,
ki jih bodo namestili na delu
mesta med restavracijo Ejga
in Gimnazijo Jesenice. Prve
praznične lučke so prižgali
na Miklavžev večer, v teh
dneh pa bodo postopoma prižgali še ostale.
"Naša želja je, da bi s postopno, a sistematično osvežitvijo praznične razsvetljave
pripomogli k dvigu samopodobe ter rasti pozitivnega
mestnega vzdušja," je povedal podžupan Rebolj.

bila lani odlično obiskana,
in koncert Gajst'n Banda. V
četrtek, 29. decembra, načrtujejo otroški dan, v petek,
30. decembra, pa v sodelovanju z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice obisk
Dedka Mraza. Silvestrovanje bo potekalo v pokritem
prireditvenem prostoru na
Stari Savi, za zabavo pa bo
igral Zahod Band.
Posebno silvestrovanje pa se
obeta tudi v Gledališču Toneta Čufarja, kjer bo ekskluzivni gala silvestrski koncert
imela Helena Blagne.
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Obnova strehe bo največja
naložba v prihodnjem letu

Županov kotiček
Urša Peternel
Smučišče Španov vrh se
tako kot številna nižje ležeča
slovenska smučišča že vrsto
let spopada s težavami zaradi pomanjkanja snežne odeje. "Žičnica Španov vrh tako
občuti vse breme klimatskih
sprememb. Takšnih zim,
kot so nekoč bile, ni več, zato
bi bilo nujno zagotoviti vlaganja v umetno zasneževanje, kar pa je povezano z ogromnim finančnim vložkom.
Kot je mogoče znano, so se
v preteklosti pojavljale številne ideje in projekti, celo
ideja o žičnici s platoja Karavanke na Rožco, ki bi bila v
sedanjih klimatskih razmerah v težavah. To kažejo tudi
težave smučišč na avstrijski
strani meje, kjer v smučišča
pod dva tisoč metri nadmorske višine ne vlagajo več.
Kljub temu da ima smučišče Španov vrh bogato zgodovino, tukaj je namreč stala
prva vlečnica v Sloveniji, pa
tudi številni smučarji so svoje smučarsko znanje kalili
na teh smučinah, je primerneje, da se osredotočimo na
druge oblike športnih aktivnosti na tem območju," je
svoje stališče glede usode
smučišča Španov vrh povedal župan Tomaž Tom Mencinger.
Upravljanje plezalne stene
na Jeseniški tržnici bo pre-

Največja naložba v občinskem proračunu za leto 2017 bo obnova dotrajane strehe na stavbi Osnovne
šole Toneta Čufarja Jesenice.
Urša Peternel
»Streha na več mestih
zamaka, zlasti ob vsakem
večjem deževju. Že nekaj
let smo opozarjali, da bo
obnova nujna, zato smo
zelo veseli, da se bo zdaj
tudi začela,« je povedala
ravnateljica Osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice
Branka Ščap o potrebni
obnovi strehe na stavbi te
največje jeseniške šole, ki
jo letos obiskuje 650 učencev. Obnova strehe bo
pomenila velik zalogaj, saj
je zelo velika, ravna in v več
nivojih. Dela naj bi začeli
takoj po koncu šolskega
leta, zaključena pa naj bi
bila do 25. avgusta prihodnje leto, torej še pred začetkom pouka. To bo največja
investicija v občinskem proračunu za leto 2017. Na
Občini Jesenice načrtujejo,
da bodo v letu 2018 izvedli
še sanacijo fasade, tako da
bi bila vsa dela zaključena
do 21. avgusta 2018. Pred
dnevi so že objavili javno
naročilo za izbiro izvajalca

Tomaž Tom Mencinger
vzel Zavod za šport Jesenice, vsebinski del pa Alpinistični odsek Planinskega
društva Jesenice. "S tem
upamo, da se bodo na tej
kakovostni plezalni steni
odvijali tudi večji plezalni
dogodki," je dejal župan.
Povedal je tudi, da bo Občina Jesenice kandidirala na
razpisu za energetsko sanacijo Osnovne šole Toneta
Čufarja. "V tem okviru bo
obnovljena streha šole (v
letu 2017) ter fasada (predvidoma v letu 2018). Gre za
veliko, nujno potrebno investicijo s področja družbenih
dejavnosti v občini Jesenice.
S tem tudi sledimo usmeritvam s področja varstva okolja in varčevanja z energijo,"
je povedal župan.

Javna dela tudi prihodnje leto

z izoliranjem, bi dosegli
večje prihranke pri ogrevanju ter še dodatno zmanjšali uhajanje toplote iz stavbe,« so povedali na Občini
Jesenice.
Po besedah ravnateljice
Branke Ščap bo s tem energetska sanacija šole zaključena, v preteklih letih so

Fakulteta bo nosila
ime Angele Boškin

V jeseniški občini je bilo letos v programe javnih del vključenih enajst izvajalcev, ki so na ta način zaposlili štirinajst
oseb. Kot je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, bodo
tudi v letu 2017 v okviru proračuna Občine Jesenice zagotovili sredstva za programe javnih del. Predvidoma naj bi
zagotovili podoben obseg izvajanja javnih del kot letos, tako
da naj bi v programe vključili dvanajst izvajalcev, ki naj bi
zaposlili dvanajst oseb. Bo pa Občina Jesenice v prihodnjem letu programe sofinancirala v višini 45 odstotkov
(letos je zagotovila 35 odstotkov sofinanciranja).

Fakulteta za zdravstvo Jesenice se bo preimenovala v Fakulteto za
zdravstvo Angele Boškin.

Župani proti nasilju nad ženskami

Urša Peternel

Na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami so župani
gorenjskih občin, med njimi tudi župan Jesenic Tomaž Tom
Mencinger, s podpisom na podobo hiše, ki predstavlja dom,
sporočili: Nasilja ne podpiram in delujem proti nasilju.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice se bo preimenovala v
Fakulteto za zdravstvo
Angele Boškin. Angela Boškin velja za prvo šolano
medicinsko sestro na Slovenskem, ki je leta 1918
diplomirala na Dunaju kot
"skrbstvena sestra". Svoje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo
Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo
gozda. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne
nesreče žledu, posledica žledoloma pa je množičen napad
lubadarja, ki povzroča veliko škodo v gozdovih. Upoštevajo se
stroški, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

poslanstvo je leta 1919 začela prav na Jesenicah, kjer je
organizirala tudi posvetovalnico za matere in dojenčke. S svojim strokovnim
delom in odnosom do dela,
znanja in ljudi je dala
pomemben pečat poklicu
in stroki.
Na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice so že leta 2010 raz-

vili poklicno prisego, ki so
jo poimenovali po Angeli
Boškin in jo je Zbornica
zdravstvene in babiške nege
Slovenije predlagala kot
nacionalno prisego za vse
diplomante prve stopnje.
Najboljšim diplomskim in
magistrskim delom od leta
2010 naprej podeljujejo
nagrade Angele Boškin,

namreč že zamenjali okna,
svetlobne kupole in vrata ter
toplotno postajo. Na ta način
so že doslej zmanjšali porabo energije, predvsem so
ustavili uhajanje toplote iz
stavbe, investicija pa je bila
sofinancirana s strani EU –
Kohezijski sklad ter Republike Slovenije.

visokošolske učitelje pa za
njihovo kakovostno delo in
za doprinos k razvoju fakultete nagradijo s priznanjem
Angele Boškin.
"Lahko rečemo, da je delovanje in prispevek Angele Boškin vgrajen v naše vrednote,
poslanstvo in delovanje, njena pionirska drža nam je
navdih za razvojne projekte,
ki jih ustvarjamo," je poudarila dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič. Spomin na
življenjsko delo Angele Boškin bodo s ponosom ohranjali s preimenovanjem v
Fakulteto za zdravstvo
Angele Boškin.
Ob tem velja omeniti, da so
marca letos v Kasarni na
Stari Savi na Jesenicah
odkrili tudi spominsko ploščo Angele Boškin.

Obvestilo nosilcem gostinske dejavnosti na območju občine Jesenice

Podpora iz tega javnega razpisa je namenjena naslednjim
aktivnostim:
– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.

Občina Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti na
območju občine Jesenice, ki nameravajo decembra obratovati
dlje od prijavljenega obratovalnega časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za posamezen gostinski obrat. Z eno vlogo
lahko upravičenci zaprosijo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za največ 4 dogodke. Vlogo za enkratno podaljšanje
obratovalnega časa gostinskega obrata naj nosilci gostinske
dejavnosti vložijo na Občino Jesenice vsaj 4 dni pred začetkom
prvega dogodka.

Razpisano je 700.000,00 EUR, razpis pa bo odprt, dokler se
sredstva ne porabijo. Razpis bo objavljen večkrat do leta 2020.
Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletni strani
www.mkgp.gov.si ali na INFO točki Zavoda za gozdove,
OE Bled (ga. Vida Papler - Lampe
04 575-03-13, vida.papler-lampe@zgs.si).

V skladu s 13. členom Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice, pa gostinec lahko brez
dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje
dlje, kot traja obratovalni čas, na dan pred prazniki, določenimi
z zakonom. To velja za praznike, in ne dela proste dneve. Dneva,
ki sta po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki

www.jesenice.si

www.jesenice.si

del, ocenjena vrednost obeh
investicij pa je skoraj 1,3
milijona evrov, pri čemer
bodo skušali pridobiti del
sredstev na javnem razpisu
države za sofinanciranje
energetske prenove stavb,
ki je bil objavljen v začetku
septembra. »S sanacijo
strehe in fasade, predvsem

Sloveniji določena kot praznika, sta do konca leta še 26. december in 1. januar.
Naj ob tem še opomnimo vse nosilce gostinske dejavnosti, da je
treba na Občini pridobiti soglasje, če tudi vsakodnevno obratujejo v podaljšanem obratovalnem času. Vlogo za leto 2017 lahko
oddate od 15. novembra dalje v sprejemni pisarni.
Obrazci za prijavo obratovalnega časa oz. obrazci za prijavo
enkratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.
Za več informacij lahko pišete na e-pošto: jelka.popovic-guzvic@jesenice.si oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
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Sinoči o zaprtju smučišča
Urša Peternel
Na včerajšnji seji občinskega sveta so občinski svetniki
odločali o dokončni zaustavitvi obratovanja žičnice
Španov vrh. Tak predlog je
pripravila občinska uprava

na osnovi analize stanja in
pregleda možnih usmeritev
smučišča, ki je v lasti Občine Jesenice. Kot kažejo podatki o poslovanju, je smučišče od leta 2003 do lani pridelalo za 738 tisoč evrov izgube. Zaradi pomanjkanja

snega je žičnica v zadnjih
letih obratovala le po nekaj
dni, zadnji dve zimi niti en
dan, največ obratovalnih dni
pa so našteli v sezoni
2005/2006, in sicer 85 pozimi in devet poleti. To rekordno leto so prodali do-

Smučarska pravljica izpred nekaj let ... / Foto: Andraž Sodja (arhiv)

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200, F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št.
62/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

brih deset tisoč vozovnic.
Analize tudi kažejo, da naj
bi se število dni s snežno
odejo v prihodnje še zmanjševalo, zlasti na nadmorskih
višinah med 1000 in 1500
metri. Na Občini Jesenice so
ocenili, da se gradnja sistema za dodatno zasneževanje
ekonomsko ne izplača, poleg dragega sistema za umetno zasneževanje pa je nujno potrebna nova infrastruktura. Sedežnica je namreč zastarela, postavili so
jo leta 1964, smučar pa se z
njo do vrha vozi dvanajst
minut, kar je, kot so zapisali, za sodobni smučarski turizem nesprejemljivo. Kljub
temu pa bi na tem območju
lahko razvijali druge dejavnosti, če bi se našla podjetniška iniciativa, menijo na
Občini Jesenice.
Kako so se sinoči odločili
občinski svetniki, do zaključka redakcije ni bilo
znano, o tem bomo poročali
v naslednji številki Jeseniških novic.

Pobuda mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje k predlogu, vrsto priznanja,
za katero se pobuda vlaga, ter obrazložitev in utemeljitev pobude. K
utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo
pobudo.
Če pobudnik ne predloži soglasja kandidata k predlogu in pobude ne
dopolni s soglasjem kandidata tudi po pozivu komisije, se pobuda izloči
iz nadaljnje obravnave.
IV. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanja

I. 	Občina Jesenice po določilih Odloka o priznanjih enkrat letno
podeljuje priznanja osebam in organizacijam, ki so s svojim delom in uspehi pomembno prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, kulturno-umetniškemu ali
drugemu napredku ter k ugledu občine Jesenice.

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati po pošti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
Zaprta ovojnica se lahko v času uradnih ur odda tudi v sprejemni pisarni
Občine Jesenice, na Jesenicah, Cesta železarjev 6.

II. 	Občina Jesenice objavlja javni razpis za podelitev naslednjih
priznanj:

Zaprta ovojnica mora biti jasno označena z napisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE JESENICE V LETU 2017«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv in naslov predlagatelja.

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli fizičnim osebam, ki so s
svojim delom in prizadevanji pomembno prispevale k blaginji občanov,
k utrjevanju demokracije in človekovih pravic, uveljavljanju vladavine
prava in pravne države, razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti ter so prispevale k ugledu, pomenu in razvoju občine Jesenice.
Kriterij za podelitev naziva častni občan občine Jesenice so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za blaginjo in pravičnost vseh ter zavzetost za prepoznavnost Jesenic v slovenskem in mednarodnem prostoru.
2. Plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete)
Plaketa Občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim osebam,
(gospodarskim družbam, javnim ali zasebnim zavodom, organizacijam
in skupnostim, društvom ter združenjem) za njihove dosežene uspehe
na posameznih področjih gospodarskega in družbenega življenja in
dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Kriteriji za podelitev plakete so pomembni dosežki pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja na občinski, državni in mednarodni ravni, dosežki na
humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem področju ter na področju trajnostnega razvoja občine Jesenice.
III. Predložitev pobud
Komisiji lahko predložijo pobude za podelitev naziva častni občan občine Jesenice ter za podelitev plaket občine Jesenice fizične in pravne ose-

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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Nov dostop na
prireditveni prostor
Urša Peternel
Z Občine Jesenice obveščajo
vse obiskovalce prireditvenega prostora Muzej na prostem na Stari Savi, prodajalce in obiskovalce Tržnice
Jesenice ter druge občane,
da so uredili dostop oziroma
dovoz z južne strani, torej s
Ceste Franceta Prešerna.

"Prejšnji dostop do Muzeja
na prostem po makadamski
cesti je zaradi prodaje objekta lužilnice namenjen zgolj
intervencijskim posegom.
Asfaltiran prehod z dostopom s Prešernove ceste je
bolj primeren in varen tako
za dostavo kot tudi za ostale
uporabnike," sporočajo z
Občine Jesenice.

be, gospodarske družbe, javni in zasebni zavodi, organizacije, krajevne
skupnosti, politične stranke, društva ali združenja.

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE
V LETU 2017

1. 	Podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ
en naziv):

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

Jeseniški občinski svetniki so na včerajšnji seji odločali o prenehanju obratovanja smučišča Španov
vrh. Kako so se odločili, do zaključka redakcije ni bilo znano, o tem bomo poročali v naslednji številki.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Pobuda se šteje za pravočasno, če je predložena na naslov Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do vključno ponedeljka,
9. januarja 2017, do 15. ure.

Pobude, poslane po pošti, morajo prispeti na naslov Komisije do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura
v sprejemni pisarni Občine Jesenice. Čas predložitve odčita delavec v
sprejemni pisarni, ki je dolžan pobudniku izročiti potrdilo o prevzemu
ponudbe.
Odpiranje ovojnic bo v sredo, 11. januarja 2017, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16.30.
Nepravočasno posredovane in nepravilno opremljene pobude ter pobude, ki niso v skladu z določili Odloka o priznanjih občine Jesenice, bo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrgla in o tem
obvestila pobudnika.
Priznanja občine Jesenice v letu 2017 bo podelil župan občine Jesenice
na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20.
marca.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Mojci Levstik na telefonski številki 04 5869 233 ali na elektronskem naslovu: mojca.levstik@
jesenice.si.

Zahvala prostovoljcem
Petega decembra smo obeležili mednarodni dan prostovoljstva. Na Jesenicah delujejo številni prostovoljci, nekateri izmed njih so prostovoljski dejavnosti in pomoči sočloveku
zapisali več desetletij svojega življenja. "Ob tej priložnosti
jim iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za prostovoljno
delo, s katerim pomembno soustvarjajo našo lokalno skupnost," je poudaril župan Tomaž Tom Mencinger.
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Občinske novice
Še tri spominske
plošče v zahvalo
V Javorniškem Rovtu in Planini pod Golico so
odkrili še tri spominska obeležja na hišah, kjer so
v letih 1990 in 1991 hranili orožje.
Urša Peternel
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Občinski
odbor veteranov Jesenice sta
konec novembra odkrila še
tri spominska obeležja na
stavbah, kjer so bila v letih
1990 in 1991 tajna skladišča
orožja, streliva in druge vojaške opreme enot jeseniške
teritorialne obrambe. Plošče
so odkrili na hiši Vojka Svetine v Javorniškem Rovtu ter
Danija Klinarja in Klemena
Jakopiča v Planini pod Golico.
Slavnostni govornik, načelnik generalštaba Slovenske
vojske generalmajor dr.
Andrej Osterman se je
zahvalil posameznikom, ki
so sprejeli pogumne odločitve o hrambi orožja in s tem
za višje cilje izpostavili var-

nost svojih družin. Pri Klinarjevih, denimo, so orožje
skrivali v gospodarskem
objektu, tajno skladišče pa
je nosilo ime 'kurir'. Žal že
pokojni oče Jože Klinar Moko je s tem izkazal veliko
domoljubje, dva od njegovih
treh sinov, Dani in Robert,
pa sta danes zaposlena v
Slovenski vojski. Družina
Klinar je za zasluge v slovenskem osamosvajanju
prejela tudi častni naziv 'slovenska družina', ki jo podeljuje Zveza veteranov vojne
za Slovenijo.
Podoben pogum in brezmejno odločnost so izkazali
tudi Svetinovi in Jakopičevi,
ki so v tistih negotovih časih
pomagali tlakovati pot v slovensko samostojnost, v
zahvalo in spomin pa so
tudi na njihovih hišah odkrili spominski tabli.

Odkritje spominske plošče na hiši Klinarjevih v Planini pod
Golico

Nov upravljavec plezalne stene
Upravljanje plezalne stene na jeseniški tržnici na Stari Savi je
prevzel Zavod za šport Jesenice, vsebinski del pa Alpinistični
odsek Planinskega društva Jesenice. Kot je povedal vršilec
dolžnosti direktorja Zavoda za šport Jesenice Gaber Šorn, bo
plezalna stena po novem odprta ob ponedeljkih, sredah in
sobotah od 17. do 21. ure, za organizirane skupine pa po
dogovoru tudi izven tega časa. Na Občini Jesenice, ki je lastnica plezalne stene, upajo, da bodo na njej potekali tudi večji
plezalni dogodki. Plezalno steno je doslej imelo v najemu
Plezalno društvo Jesenice, ki je prenehalo delovati.

Sto štiri kilometre na
uro skozi Jesenice
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice so do začetka novembra izmerili hitrost
skoraj 51 tisoč vozilom, absolutni rekorder pa je bil voznik, ki je po Kidričevi cesti skozi Jesenice divjal
s hitrostjo 104 kilometre na uro.
Urša Peternel
Ena od nalog redarjev
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin
Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora in Žirovnica je tudi
skrb za varnost cestnega
prometa. V skladu z zakonodajo redarji poleg nadzora
parkiranja opravljajo tudi
meritve hitrosti z radarjem v
vozilu in na stojalu. Po besedah vodje MIR Boštjana
Omerzela letno izmerijo
hitrost okrog 60 tisoč vozilom v vseh štirih občinah
ustanoviteljicah. Samo letos
(do sredine novembra) so
opravili več kot dvesto ur
meritev, izmerili so hitrost
skoraj 51 tisoč vozilom in
ugotovili 745 kršitev. To
pomeni, da je dovoljeno hitrost prekoračilo 1,47 odstotka vozil, je povedal Omerzel, pri čemer vodijo natančno statistiko, na katerih
odsekih cest je kršitev največ. Na Jesenicah je to zagotovo cesta od križišča pri
gasilskem domu do križišča
na Koroški Beli, kjer ugotavljajo največ prekoračitev hitrosti, ki je omejena na 50
kilometrov na uro. Rekorder
je tako avgusta po tej cesti
divjal s hitrostjo 104 kilometrov na uro, za kar je bil
zoper njega podan obdolžilni predlog na sodišče. Za
manjše prekoračitve redarji
izrečejo globo in tudi kazenske točke. Po besedah Boštjana Omerzela poleg radarskih meritev stanje na področju prometa spremljajo
tudi s podatki iz dveh tabel
Vi vozite, za katere skrbi
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu
občine Jesenice. Podatke
izmenjujejo tudi s policijo, z
ugotovitvami pa seznanjajo
občine ustanoviteljice.

Odgovori na pobude
Urša Peternel
Parkirišče ob deževju
Občinska svetnica Veronika
Vidmar je na občinsko upravo prenesla kritiko občanov
glede stanja parkirnega prostora pred zdravstvenim
domov v času deževja. "Luže
so ogromne zaradi velikih
udarnih jam. Je možna ureditev, preplastitev tega parkirišča?" je vprašala Vidmarjeva in predlagala, naj do

ureditve parkirišča namestijo opozorilne table.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je pojasnil, da je parkirni prostor
pred Zdravstvenim domom
Jesenice v solasti Občine
Jesenice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
"Na parkirišču opravljamo
redna vzdrževalna dela, pregled stanja pa smo opravili v
času večjih padavin dne 6. 11.
2016. Stanje parkirnih površin sicer ni najboljše, velikih

udarnih jam pa ni. Preplastitev parkirišča v predlogu proračuna za 2017 ni predvidena," je pojasnil.

Cena vadnine za
upokojenke
Občinska svetnica Elvira
Garibović je v imenu velikega števila upokojencev,
predvsem upokojenk, podala pobudo, da se vadnina v
TVD Partizan, ki je namenjena ravno njim, zmanjša
njihovim prihodkom pri-

Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice

Tehtanje tovornjakov
V zadnjem času so jeseniški
redarji čedalje bolj dejavni
tudi pri tehtanju tovornjakov, kar je novost v okviru
varstva cest. "Že pri gradnji
kanalizacije na Jesenicah se
je izkazalo, da so pretežki
tovornjaki prej pravilo kot
izjema. Vozilo že z maksimalno dovoljenim osnim
pritiskom pomeni takšno
obremenitev vozišča kot 30
tisoč osebnih vozil, preobremenitev nad dovoljeno pa
povzroči pospešeno propadanje cest, kar za seboj potegne ogromne stroške vzdrževanja," je povedal Omerzel. Tako so tudi občine že
letos namenile več sredstev
za izvajanje tehtanja tovornih vozil, ki ga opravlja podjetje Cestel, s katerim sta
MIR Jesenice in podjetje
Inpores sodelovala tudi pri
razvoju mobilne aplikacije,
ki omogoča lažje in bolj
strokovno delo nadzornikov

merno. "Potožile so namreč,
da je žeton za vadbo zanje
predrag, saj ga kupujejo po
redni ceni, ki ni prilagojena
skupini upokojencev. Če se
želijo rekreirati vsaj dvakrat
tedensko, je to zanje prevelik zalogaj. Glede na to, da
se spodbuja zdravo in aktivno življenje občanov, podaja
pobudo, da se v TVD Partizanu uvede nižja cena vadb
za upokojence. Zelo bodo
hvaležni," je predlagala.
Predsednik društva TVD
Partizan Jesenice Renato
Vezzosi je poslal odgovor, v
katerem je zapisal, da v
društvu TVD Partizan Jesenice žeton za vadbo za upo-

V MIR Jesenice sta poleg vodje zaposlena dva
inšpektorja in trije redarji, dva od njih sta nova
in sta pravkar zaključila trimesečno
usposabljanje na Policijski akademiji v Tacnu.
in redarjev pri nadzoru. Po
Omerzelovi napovedi bo
tovrstnega nadzora prihodnje leto še bistveno več, saj
se bo začela napovedana
gradnja druge cevi predora
Karavanke.

Lisice in razpršilec
V zadnjem času so se v javnosti pojavile tudi informacije, da so redarji v državi
dobili kopico novih pooblastil. A kot je poudaril Boštjan Omerzel, novela zakona
o občinskem redarstvu
redarjem ne prinaša dodatnih pooblastil, temveč zgolj
ureja tista področja, kjer so
se pokazale pomanjkljivosti,
zlasti na organizacijskem

kojence stane 3,50 evra.
"Nekateri v občini Jesenice
ponujajo znatno višjo ceno
za primerljivo vadbo, kot jo
imamo v društvu, saj je za
en obisk treba odšteti tudi
po sedem evrov oziroma z
dvajsetodstotnim popustom
5,60 evra," je zapisal.

Prihod podjetja
Pri obravnavi predloga proračuna za leto 2017 je članica občinskega sveta Eva
Rebernik podala pobudo
glede podjetja, ki vstopa v
Slovenijo. "Upam, da so
strokovne službe slišale to
pobudo in da bodo že jutri
poskušale navezati stik s

področju in pri vodenju evidenc. Kar se tiče pooblastil
redarjev in uporabe prisilnih sredstev, pa redarji še
naprej lahko uporabljajo
samo lisice in plinski razpršilec. Novost je edinole v
tem, da so zdaj način uporabe pooblastila za redarje
določili natančneje in uskladili s predpisi, ki določajo
pooblastila policistov. V
praksi namreč doslej redarji
niso smeli zadržati storilca
kaznivega dejanja, medtem
ko je zakon to dovoljeval
celo občanom. Kot je dejal
Omerzel, pa ne pričakuje,
da se bodo s tem postopki z
občani v prihodnje bistveno
spremenili.

tem podjetjem. Maksimalne
napore je treba vložiti v to,
da se poskuša dogovoriti
vsaj za sestanek s predstavniki tega podjetja, videti, kaj
si želijo in kaj jim lahko
ponudimo," je predlagala.
Valentina Gorišek, direktorica občinske uprave, je
pojasnila, da so takoj stopili
v stik z investitorjem. "Pojasnjeno nam je bilo, da lokacija novega objekta sicer še
ni točno določena, jo pa prioritetno iščejo v okolici Ribnice, kjer imajo postavljena
že dva objekta, predvsem
zaradi lažje logistike. Tako
za lokacijo na Gorenjskem
za zdaj ni zanimanja."
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Krajevna skupnost

Krajani nasprotujejo
zaprtju pošte
Svet Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela nasprotuje načrtovanemu zaprtju pošte na
Slovenskem Javorniku.
Urša Peternel
"Do zaprtja pošte na Javorniku ne sme priti." To je odločno stališče Sveta Krajevne skupnosti (KS) Slovenski
Javornik - Koroška Bela, s
katerim so se odzvali na napoved Pošte Slovenije, da bo
poslovalnica Pošte na Slovenskem Javorniku 30. decembra letos zadnjič obratovala. Novica je povzročila
ogorčenje tudi med krajani,
so poudarili v svetu KS, zato
so že julija letos na prošnjo,
naj izdajo mnenje o nameravanem zaprtju, zapisali
naslednje: »Svet KS je odločno proti zaprtju pošte na
Javorniku v prepričanju, da
bodo številni, predvsem starejši, ki jih je v našem kraju
zelo veliko, nad zaprtjem
pošte ogorčeni. Hitri razvoj
informacijske tehnologije
zanesljivo vpliva na pogoje

Na vratih je že nalepljeno obvestilo, da bo pošta 4272
Jesenice zadnjič poslovala 30. decembra 2016 ...
poslovanja Pošte, a starejši
ljudje tega niso vešči, zato
jim klasični način vseh poštnih storitev veliko pomeni;
še zlasti v bližini doma, saj
je za mnoge težava že prevoz do Jesenic. Naši krajani
bodo s tem ukrepom močno
prizadeti, zato Svet KS Slo-

venski Javornik - Koroška
Bela v imenu vseh, še posebej pa starejših krajanov, izraža izrazito odklonilno stališče do tega dejanja Pošte
Slovenije.« Po novembrski
seji sveta KS so na Občinsko
upravo Občine Jesenice poslali tudi pobudo, naj tudi

na občini storijo vse, da do
zaprtja poslovalnice pošte
ne bo prišlo. "Svetniki KS se
sprašujejo, čemu služi neobvezujoče mnenje, kljub
temu pa predlagajo Pošti
Slovenije, da na prvo mesto
postavi in upošteva potrebe
krajanov. Skoraj pet tisoč jih
je. Med njimi je tudi veliko
starejših. Predlagajo, da zanje zagotovi vsaj minimalni
standard poštnih storitev
tako, da organizira skrajšani
delovni čas s kadri iz centralne pošte Jesenice ali da v
najem oziroma pogodbeno
pošto," je povedala predsednica KS Maja Otovič.
Za pojasnila, zakaj so se odločili za zaprtje poštne poslovalnice in ali obstaja možnost, da bi odprli vsaj pogodbeno pošto, smo se obrnili tudi na Pošto Slovenije.
Do zaključka redakcije odgovorov nismo prejeli.

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270T:Jesenice
04 58 69 200
T: 04 58 69 200 F: 04F:
58 04
270 58 69 270
E: obcina.jesenice@jesenice.si
obcina.jesenice@jesenice.si
www. jesenice.si

http://www.jesenice.si

Konec novembra smo v Občini Jesenice v sklopu izdelave celostne prometne strategije zaključili z zbiranjem anketnih
vprašalnikov, ki nam bodo v veliko pomoč pri iskanju rešitev
na dejanske izzive, s katerimi se soočate prebivalci in obiskovalci občine Jesenice na poteh in cestah v občini.
V anketi je sodelovalo nad 600 občanov in vsem, ki ste se našemu povabilu za sodelovanje odzvali, se iskreno zahvaljujemo! Tisti, ki ste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik, se
boste na zaključni prireditvi v spomladanskih mesecih potegovali za privlačne nagrade: kolo, skiro in druge praktične nagrade, ki jih bomo podarili v zahvalo za vaše sodelovanje.
Datum žrebanja bo objavljen na spletni strani občine,
http://www.jesenice.si/cps.

Državno prvenstvo v umetnostnem drsanju
Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije prirejata državno prvenstvo v umetnostnem drsanju, ki bo potekalo v dvorani Podmežakla na Jesenicah 17. in 18. decembra.

Popravek
V prispevku o predaji gasilskega vozila za prevoz moštva
prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela se nam je
primerila neljuba napaka, in sicer je iz prispevka pomotoma
izpadlo ime enega od botrov gasilskega vozila, Antona Koniča, dolgoletnega gasilca, veterana in nekdanjega poveljnika ter predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Koroška sofinancirata
Bela. Gasilcem
iniz še
posebej
botru Antonu
Naložbo
Evropska unija
Kohezijskega
skladagasilskemu
in Republika Slovenija
Koniču se iskreno opravičujemo.
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Kultura
Učitelji na odru
V Glasbeni šoli Jesenice so tudi letos pripravili
Koncert učiteljev.
Urša Peternel
Enajst glasbenih točk so pripravili učitelji Glasbene šole
Jesenice za letošnji tradicionalni Koncert učiteljev, ki je
potekal konec novembra v
dvorani Lorenz in je vsako
leto ena bolj zanimivih prireditev v glasbeni šoli. Učenci
namreč vidijo, kako je, ko
svoje glasbeno znanje na
odru, pred polno dvorano
poslušalcev, pokažejo učitelji. Letos so se predstavili z
raznolikim programom, ki je
segal od klasike do popular-

ne glasbe, to je od Brahmsa
do Leonarda Cohena in Adele. Nastopili so učitelji Irena
Urbanc (z avtorsko skladbo),
Monika Korbar, Monika
Urbanc, Barbara Volčič,
Urška Rihtaršič, Saša Golob,
Klavdija Jarc Bezlaj, Nika
Selak, Urška Praprotnik
Zupan, Blanka Piotrovska,
Simon Krajnčan Fojkar, Eva
Jelenc Drozg, Miloš Jovanič,
Andreja Geržina, Drejc
Pogačnik, Boštjan Gradišek,
Gašper Breznik, Jan Ulčnik,
Zilhad Džananović, Diana
Šimbera in Darko Šimbera.

Portreti

Foto: Tina Dokl

V fotogaleriji v avli Gledališča Toneta Čufar na Jesenicah je
do 21. decembra na ogled skupinska klubska razstava z naslovom Portret, ki so jo v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice pripravili člani Foto kluba Hrastnik. S portreti
se predstavlja dvanajst fotografov, kot je dejala ena od fotografinj Urša Prosenc Zmrzljak, pa je v portretih mogoče
opaziti "gube modrega človeka, brezhibno polt lepotice in
prisrčno igrivost ter nagajivost otroških oči".

Razstava fotografij cerkva in kapel
Člani Farnega kulturnega društva Koroška Bela so za uvod v
letošnji adventni čas pripravili razstavo Fotografije cerkva in
kapel svetih Cirila in Metoda avtorja Cirila Velkovrha iz Ljubljane. Na ogled je 18 fotografij, ki jih je posnel na različnih
koncih Slovenije ter na Tržaškem in v Celovcu. Na odprtju
je Andrej Palovšnik predstavil avtorja in povedal več o cerkvah in kapelah na fotografijah. Program sta popestrila
pevec Gregor Palovšnik in Eva Žemlja s klavirjem.

Poln Kolpern pričakal
pojoče upokojence
Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice letos praznuje 55 let neprekinjenega delovanja,
najbolj vztrajen med njimi, France Jelenc, poje skoraj od ustanovitve oziroma neverjetnih 49 let.
Andraž Sodja
Moški pevski zbor Društva
upokojencev Jesenice letos
praznuje 55 let svojega neprekinjenega delovanja. Ob
tem visokem jubileju so v
petek, 25. novembra, v banketni dvorani Kolpern pripravili koncert slovenskih
pesmi, obisk pa jih je kar
nekoliko presenetil, saj je
pojoče upokojence pričakala nabito polna dvorana.
Publiko so izkušeni pevci
tudi tokrat povsem očarali
ter jim s svojimi glasovi pričarali lepoto minulih let,
nočno vasovanje pri dekletu, lepoto mladih deklet,
veselo vigred, večer na vasi,
mogočnost Triglava in ljubezen do domovine.
Dokazali so, da znajo zapeti tako narodne kot tudi
umetne domače pesmi.
Svojo ljubezen do slovenske pesmi so prenesli na
vse poslušalce in ni jih bilo
malo, ki so šepetaje peli
skupaj s pevci. Kot gosti so
na koncertu nastopili še
Mešani pevski zbor Odmev
iz Kranjske Gore in Folklorna skupina Julijana, ki

so s svojimi glasovi dopolnili slavnostno vzdušje
vrhunskega pevskega
dogodka.
Ob jubileju je 16 pevcev
prejelo Gallusove značke,
ki jih podeljuje javni sklad

za kulturne dejavnosti. Med
pevci jih je kar osem prejelo
častno Gallusovo značko,
kar pomeni, da pojejo že
več kot 30 let. Z najdaljšim
pevskim stažem pa se lahko
pohvali France Jelenc, ki

poje v zboru skoraj od njegove ustanovitve oziroma
že 49 let, skupaj pa je nabral že 72 pevskih let. Pevci
so skupaj zabeležili že 467
pevskih let ali v povprečju
vsak 31 let.

Slike in steklo v Graščini
V Kosovi graščini so odprli razstavo dveh umetnikov: oblikovalke v steklu Edeltraud Führer in slikarja
Francesca Attisanija.
Andraž Sodja

Z vami že 20 let

Pevski zbor upokojencev na koncertu ob 55-letnici delovanja v nabito polni dvorani
Kolpern

Gornjesavski muzej Jesenice je tudi letos nadaljeval
bogato razstavno dejavnost v
Kosovi graščini na Jesenicah. Tako so minuli četrtek
v razstavnih prostorih Kosove graščine odprli še zadnjo
letošnjo razstavo, na kateri
se predstavljata dva umetnika iz bližnje soseščine, oblikovalka v steklu Edeltraud
Führer iz Celovca in slikar
Francesco Attisani iz Trbiža. Avtorja sta znana in uveljavljena umetnika, ki se s
svojimi deli predstavljata na
različnih razstavah. Edeltraud Führer zna svojim izdelkom iz krhkega stekla podeliti izredno umetniško moč,
njena dela pa pozornost
vzbujajo tudi s skladnim
razmerjem med tehnično
dovršenostjo in estetskim
izrazom. Francesca Attisanija pri likovnem snovanju
vodi in navdihuje poseben
čustveni odnos, ki ga povezuje s furlansko zemljo, njeno tradicijo in njenimi prebivalci.

Kot so poudarili na odprtju,
gre za pomemben kulturni
dogodek in dokaz, da umetnost presega meje in pove-

zuje narode na območju
treh dežel. Na odprtju so za
kulturni program poskrbeli
harmonikarji Glasbene šole

Odprtje razstave Edeltraud Führer in Francesca Attisanija

Jesenice pod vodstvom Diane Šimbera. Razstava bo na
ogled do 15. januarja prihodnjega leta.
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Šport

Postal svetovni prvak
Dejan Pavlovič s Slovenskega Javornika, 21-letni član Kickbox borilnih veščin Tržič - Jesenice, je po
osvojitvi naslova evropskega prvaka naredil še korak naprej. V Italiji je postal svetovni prvak.
Matjaž Klemenc
Je bilo leto 2016, kar se tiče
športnega udejstvovanja v
kikboksu, uspešno za vas?
"Cilj pred letom 2016 je bil,
da osvojim vse, kar se da. V
planu je bila udeležba na
vseh velikih tekmah, prioriteta pa postati svetovni prvak.
Že leto 2015 sem zaključil
dobro, saj sem na Madžarskem postal evropski prvak.
V začetku tega leta sem se
udeležil mednarodnega tekmovanja v Karlovcu, kjer mi
je poškodba preprečila zmago. Na drugi tekmi na Hrvaškem, v Čakovcu, na svetovnem pokalu, sem zmagal. Po
tem so bili vsi treningi
usmerjeni za svetovno prvenstvo, ki je bilo na jugu Italije.
Uspehe sem dopolnil z naslovom svetovnega prvaka."
Kakšna je bila pot do naslova?
"Nastopil sem v kategoriji
od 81 do 86 kg, v kick lightu.
Do naslova sem prišel s tremi zmagami. Predčasno
sem premagal Španca in
Portugalca. V finalu sem se
srečal z Brazilcem. Zadal
sem mu močan udarec v rebra in zaradi bolečin je srečanje predal."

Želja je eno, uresničitev
drugo?
"Po zmagi v Čakovcu sem
vedno bolj verjel, da mi lahko uspe. Po uspešno zaključenih izpitih na Fakulteti za
varnostne vede so treningi
na začetku polletja postali
še bolj intenzivni. Zjutraj
sem imel kondicijske treninge, zvečer pa sva s trenerjem simulirala dvoboje
in v fitnesu."
Osvojitev naslova svetovnega prvaka postavljate na
prvo mesto?
"To je zagotovo krona moje
kariere."
Kdaj je kikboks postal vaš
sopotnik?
"Kikboks treniram šele od
leta 2013, ko se je odprl
klub na Jesenicah. Žal se je
klub zaprl in pri meni je
sledilo nekaj odmora. Pred
začetkom fakultete sem se
odločil za rekreativno vrnitev v kikboks, v klub v Tržič, meni najbližji in po rezultatih najboljši klub. V
kikboks sem prišel z enajstimi leti podlage, ki sem jo
pridobil v Karate klubu MI-KI. Ta podlaga mi zdaj pride še kako prav."

Dejana je po uspehu kariere sprejel tudi jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger.

Kaj je bilo po vašem tisto, da
ste bili na prvenstvu korak
pred tekmeci?
"Mislim, da je moja največja
prednost ta, da kar si zamislim, tudi uresničim. Telesne prednosti so te, da imam
dolge roke in noge, kar maksimalno izkoristim. Ob
tem sem izkoristil znanje iz
karateja in ga v kikboksu
samo še nadgradil."

Asiago je prva ekipa, ki je hokejiste HDD SIJ Acroni Jesenice premagala v obeh tekmah. Prvič jim je uspelo v
Podmežakli, ko so v čudni
tekmi, v prvi tretjini so povedli z 0:3, zmagali z 2:3. Z
enakim rezultatom so zmagali na domačem ledu, v tekmi, kjer so »železarji« dvakrat lovili zaostanek dveh
golov. Po tej tekmi so imeli
Jeseničani 36 točk, Asiago 25
in to nadzorno pokaže, da
tudi nižje uvrščeni lahko od-

Jeseniška ekipa curling kluba v sestavi Luka Prezelj,
Aljaž Stopar, Gašper Stopar,
Noel Gregori in Štefan Sever pod vodstvom trenerke
Eve Sever je uspešno nastopila na evropskem prvenstvu skupine B. To je potekalo v Breacheadu pri Glasgowu na Škotskem. Z zmagami nad Belgijo, Španijo in
z odločilno nad Francijo jim

je uspelo obstati v drugi elitni B skupini evropskega
curlinga. Vanj so se Slovenci uvrstili lansko leto, z zmago v skupini C. Curling v
Sloveniji je še mlad, saj je ta
šport k nam prišel pred šestimi leti. Uspeh je še toliko
večji, če vemo, da pri nas ni
dvoran za curling niti profesionalnih trenerjev. Za vadbo na pravem ledu za curling ledu se morajo peljati v
Kitzbühel ali v Bratislavo.

Kdo vse je še zaslužen za
vašo medaljo?
"Tu gre največja zasluga
mojemu trenerju Edinu Aliagiču, ki me je za prvenstvo
dobro pripravil, tako fizično
kot psihično. Omenil bi še
selektorja reprezentance
Edina Latiča, ki mi je zaupal
in me uvrstil v reprezentanco. Ne smem pozabiti staršev in prijateljev, ki me pri
tem podpirajo."
Za borilne športe je značilno, da je poleg dobre fizične
priprave potrebna tudi dobra psihična priprava. Trenutek nezbranosti je lahko
usoden.
"Se popolnoma strinjam s
tem, kar ste omenili. Premalo je samo dobra fizična priprava, saj zelo pomembno
vlogo odigra tudi dobra psihološka priprava. Vse je v

glavi. Če glava ni na pravem
mestu, hitro narediš napako. Izgubiš samozavest in
možnosti za uspeh so minimalne. Prej sem pozabil še
eno stvar, to, da grem v dvoboj zelo sproščen."
Študirate v Ljubljani. Kako
je s treningi med tednom?
"Fakulteta je še vedno na prvem mestu. Dobro se zavedam, da lahko poškodba
prekine športno pot. V času
izpitnega obdobja se bolj posvetim šoli. Treningov takrat ne spuščam, a niso tako
intenzivni. Na fakulteti se
trudim, da izpite naredim v
prvem roku in da ostane
čim več časa za kvalitetne
treninge. V Ljubljano se
vsak dan vozim z vlakom,
zvečer grem z avtomobilom
v Tržič na trening. Zna biti
včasih naporno, a kjer je želja, je tudi pot."
En velik cilj ste že dosegli.
Zagotovo bi se našla še kakšna skrita želja?
"S tem, da sem postal svetovni prvak, nisem zaključil
s svojimi cilji. Kot svetovni
in tudi evropski prvak si želim, da mi naslova uspe
obraniti, kar niti malo ne bo
lahko. Motiviran sem, da še
bolje in še več treniram."

Po zmagi nad kranjskim Triglavom in ekipo MK Bled so si jeseniški hokejisti pričakovano priigrali prvi
letošnji finale.
nesejo popolni izkupiček. Po
porazu v Italiji so imeli Jeseničani teden dni časa, da strnejo svoje vrste in predvsem
upajo, da se vrne v ekipo kdo
od tistih, ki so celili poškodbo. Pred srečanjem v Salzburgu so odigrali še polfinale
slovenskega pokala. V sosedskem derbiju so bili z 10:3
prepričljivo boljši od ekipe
MK Bled in si zasluženo priigrali prvi letošnji finale. Žal
so bili v naslednji tekmi spet
neučinkoviti na gostovanju
pri drugi ekipi Salzburga.
Gostitelji so tekmo dobili s

Matjaž Klemenc

Dejan je postal svetovni prvak v kikboksu.

Prvi finale v letošnji sezoni
Matjaž Klemenc

Uspeh curling kluba
na Škotskem

4:0 in to je prva tekma Jesenic v ligi AHL, ko niso v 60
minutah zadeli v polno. Če
se po jutru dan pozna, se jeseniškim hokejistom in njihovim navijačem obeta lep
december in dober zaključek
leta 2016. Jeseničani so december odprli z gostujočo
zmago v Gardeni s 4:1. Z
Gardeno so odigrali krstno
tekmo v ligi AHL in z zmago
8:2 začeli niz desetih tekem
brez poraza.
Lahko kaj podobnega še enkrat ponovijo? Roko na srce,
težko, a prepričani smo, da bo

december, kar se tiče rezultatov, uspešnejši od novembra.
Ko boste brali te vrstice, bo za
Jeseničani še domača tekma s
Cortino. Sledijo še tri domače
tekme: 17. 12. Neumarkt, 21.
12. Zell am See in 26. 12. Fassa. Tri dni kasneje gostujejo
pri Fassi. Fassa je tako ostal
edini nasprotnik, s katerim še
niso »prekrižali palic«.
Uspešen niz bi zagotovo povrnil samozavest, ki se je
malce izgubila v novembru,
in hkrati bi bila to dobra popotnica v končnico in zaključne boje.

Članice in člani Curling kluba Jesenice so pri Gregorijevih
na Lipcah priredili prisrčen sprejem za člane ekipe in jim
čestitali za dosežen uspeh. / Foto: Facebook

Karateisti v Kranjski Gori
V Kranjski Gori je potekal mednarodni turnir v karateju, na
katerem je sodelovalo 375 tekmovalcev iz 20 zvez. Tekmovalci Karate klub Huda mravljica so osvojili kar nekaj medalj. Zlata medalja: Tia Grbič (kata); srebrna medalja: Alja
Hafizovič (kata), Lana Grbič (ko-go kumite), Melisa Balič
(kata team), Benita Begič (kata team), Lana Jovanovič (kata
team); bronasta medalja: Melisa Balič (lata), Lana Grbič
(kata), Tarik Kolakovič (jiu ippon kumite), Aleks Kujačič
(kata team), Alan Lemeš (kata team), Anes Hafizovič (kata
team). Kranjska Gora je gostila tudi 32. evropsko prvenstvo
v karateju. Lana Grbič je osvojila drugo mesto v disciplini
kata, Tia Grbič pa je bila tretja v disciplini fuko-go.

Strelci v Ljubljani in Ormožu
V Ljubljani je bilo 2. kolo pionirske in mladinske lige. Pri pionirjih je četrto mesto pripadlo Ernestu Emanu Babaču, Anton
Korbar je bil štirinajsti. Ekipa v postavi Ernest Eman Babača,
Anton Korbar in Miha Černe je bila četrta. Pri mladincih je bil
Matevž Pivk peti, pri mladinkah pa Sara Horvat sedemnajsta.
V Ormožu pa je potekal turnir Mladi upi Ormož 2016 za kategorijo mladinci. Matevž Pivk je osvojil osmo mesto. Ormož
je gostil tudi II. kvalifikacijski turnir. V članski konkurenci je bil
tretji Gašper Bernot, Anže Presterl je bil četrti, pri mladincih
pa je bil Matevž Pivk peti.

Odlična jesen za kegljače
Lanska uspešna sezona je jeseniškim kegljačem SIJ Acroni
prinesla uvrstitev v 1.B ligo. Kljub temu da so bili novinci, so
jesenski del »odkegljali« odlično. Zabeležili so sedem zmag,
en neodločen rezultat in le en poraz. Na vrhu lestvice je Pivka
s 15 točkami, Jeseničani imajo prav toliko točk. V prvo ligo se
uvrsti le prvouvrščena ekipa, tako da se nam obeta še zelo
zanimiv spomladanski del. Jeseničani bodo s Pivko igrali
doma, pri Radenski I pa gostujejo.

Dva poraza odbojkaric
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so doživele še dva poraza.
V 8. kolu so izgubile doma z ekipo Kema Puconci z 0:3 (-16,
-20, -21). Podobna zgodba je bila v gosteh pri ekipi GEN-I
Volley. Domačinke so tekmo dobile s 3:0 (15, 21, 16). Gorenjke ostajajo s 6 točkami na osmem mestu.

Dva niza z Arrigonijem
Namiznoteniške igralke Jesenic so doživele še dva poraza.
Doma so izgubile z Vesno z 0:5. Poraz, a z dvema osvojenima nizoma, so doživele še v gosteh z ekipo Arrigoni.

8

Jeseniške novice, petek, 9. decembra 2016

Zanimivosti

Novi prostori
srbskega društva

IN MEMORIAM

Branko
Bergant
(1954–2016)
V 63. letu je umrl Branko Bergant z Jesenic. Bil je zaslužni
planinski delavec, aktiven je bil tudi na drugih področjih družbenega dela. Član Planinskega društva Jesenice je bil od leta
1979. Ob delovnih obveznostih, najprej v Železarni Jesenice in
kasneje v Acroniju, je prosti čas namenil goram in se prostovoljno vključil v delovanje in razvoj društva. Delal je v alpinističnem odseku, kjer je bil v osemdesetih letih v enem mandatu
tudi načelnik. Doprinesel je, da se je odsek takrat ponovno uveljavil v slovenskem in jugoslovanskem merilu. Sodeloval je pri
mladinskem odseku in pri markacistih. Bil je velik poznavalec
planinskih poti na območjih, kjer ima društvo svoje postojanke.
Pomemben pečat v dolgoletni pripadnosti vrednotam prostovoljnega dela v planinskih vrstah je pustil kot predsednik društva
od leta 2002 do leta 2014. Takrat so pri društvu začeli izvajati
investicije za zavarovanje lepega in čistega okolja pri postojankah. Za dolgoletno predano delo društvu in planinskim vrednotam je prejel bronasti znak Planinske zveze Slovenije.
Branko Bergant je deloval tudi na kulturnem področju. Bil je
med ustanovitelji in igralec lutkovne skupine Ringo-raja pri
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela. Krajši čas je bil tudi predsednik društva. V sedanjem mandatu, od
leta 2014 naprej, je bil član Občinskega sveta Občine Jesenice in
član Odbora za proračun in finance.
V življenju ga je odlikovala skromnost, ni želel, da bi z njegovim delom, poklicnim ali prostovoljnim, vzbujal širšo pozornost. Zanj je bilo dovolj, da je vestno opravljal naloge, ki so mu
bile zaupane, rad je pomagal drugim. Takšnega ga bodo vsi, ki
so z njim delali in prijateljevali, ohranili v spominu.
Janko Rabič

•
•
•
•

Urša Peternel
Kulturno prosvetno športno
humanitarno društvo
(KPŠHD) Vuk Karadžić iz
Radovljice se je preselilo v
nove prostore na Prešernovi cesti na Jesenicah. Doslej
so delovali na kar treh lokacijah, nove prostore pa jim
je v brezplačno uporabo
dalo podjetje KOV z Jesenic. Veliki so 110 kvadratnih metrov, obsegajo pa dve
večnamenski dvorani, v
katerih bodo člani društva
odslej imeli plesne treninge, pevske vaje, sestanke,
družabna srečanja, omare
pa so že napolnili z narodnimi nošami. "V prihodnje
nameravamo v prostorih
izvajati različne delavnice,
ki bodo pripomogle k še
boljšemu spoznavanju naše
bogate tradicije," je v imenu društva, ki ga vodi Milan

Stojanović, povedala Sandra Jevtić.
KPŠHD Vuk Karadžić je
bilo ustanovljeno leta 1994,
da bi ohranjalo srbsko tradicijo. Ta čas imajo okrog 150
članov, od tega je okrog sto
dejavnih v različnih sekcijah: folklorni, pevski, dramski, literarni in športni. "Že
leta smo si želeli imeti svoje
prostore, saj so bili prostori,
v katerih smo bili do sedaj
najemniki, premajhni in
niso omogočali izvajanja
naših aktivnosti," je povedala Sandra Jevtić.
Slovesnega odprtja novih
prostorov se je udeležil tudi
župan Jesenic Tomaž Tom
Mencinger. Direktor in lastnik podjetja KOV Vojo Jovičić pa je ob tem poudaril, da
delovanje društva spremlja
že dalj časa, delujejo dobro
in transparentno, zato se je
odločil, da jim bo pomagal

Predsednik društva Milan Stojanović s sliko Vuka
Karadžiča, po katerem društvo tudi nosi ime.
tako, da bo obnovil prostore
in jim jih dal v brezplačno
uporabo. Tudi tako se bo še

naprej ohranjala tradicija in
kultura, ki ju negujejo v
društvu, je dejal.

0% n
-1 po
Ku

Vam nagaja tiskalnik?

KPŠHD Vuk Karadžič se je preselilo v prostore na Prešernovi cesti na Jesenicah, ki jim jih je v
brezplačno uporabo dalo podjetje KOV.

Ne potegne papirja?
Je slaba kvaliteta izpisa?
Tiska prazne liste?
Je tiskalnik čisto mrtev?

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne
tiskalnike je ta brezplačen.
Kupon za popust velja do 31. 1. 201

elektronika in mikroračunalniki

Spominski koncert veteranskega pevskega zbora
V dvorani na Blejski Dobravi že vrsto let zadnjo nedeljo v
novembru veteranski pevski zbor območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo pripravi tradicionalni koncert Z
naglji po prsih v počastitev dneva Rudolfa Maistra, Maistrovih borcev in zadnjega med njimi, častnega občana Jesenic,
leta 2001 v stotretjem letu umrlega Simona Sodjo z Blejske
Dobrave. Tudi letos so pevci pripravili bogat program, na
nastopu pa so se jim pridružili učenci podružnične šole ter
solista Janja Hvala in Darko Peterman. Zbrane je nagovoril
jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, ki je poudaril
pomen ohranjanja spomina na Rudolfa Maistra in njegove
borce. Ob so podelili tudi priznanja tistim, ki so leta 1990 in
1991 skrbeli za tajna skrivališča orožja Teritorialne obrambe.

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

Koncert pevskega zbora veteranov vojne za Slovenijo v
spomin na Maistrove borce
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Mladi gradijo na
poslovnih idejah
1. stran
Članica je tudi koordinatorka Plavž coworkinga Ana
Hering s podjetjem KITana,
ki deluje na področju poslovnega sodelovanja s Kitajsko in prevajanja v kitajski
jezik. Ana je namreč univer-

zitetna diplomirana sinologinja, ki je veliko potovala
po svetu, živela tudi v Singapurju in na Novi Zelandiji,
svoje globalne izkušnje pa
zdaj želi deliti na rodnih Jesenicah. Kot pravi, hočejo
pokazati, da se na Jesenicah
da lepo živeti, da to ni več

Koordinatorka Plavž coworkinga Ana Hering je Jeseničanka
z globalnimi izkušnjami.

umazano industrijsko mesto, temveč mesto z veliko
priložnostmi, čisto vodo, poceni stanovanji, odlično
lego, hitrim dostopom do
rekreacijskih površin in turističnih krajev. V Plavž
coworkingu imajo še nekaj
prostora za vse, ki imajo "izbrušene ali še neizbrušene
podjetniške ideje", je dejala
Ana Hering, če si le želijo
delati skupaj z več ljudmi in
z njimi deliti svoje zamisli.
Kot je dejal Stevo Ščavničar,
direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, pod
okriljem katere poteka projekt Plavž coworking, je
glavni cilj projekta prepričati mlade, da si službo poiščejo v domačem kraju oziroma na Jesenicah začnejo
svojo podjetniško pot.
Odprtja se je udeležil tudi
župan Jesenic Tomaž Tom
Mencinger, ki je poudaril,
da je naloga lokalne skupnosti, da zagotovi primerne pogoje za razvoj gospodarstva.

Ena od pisarn na Spodnjem Plavžu, v kateri se združujejo člani skupnosti.
Izrazil je zadovoljstvo, da je
na Spodnjem Plavžu nastala
skupnost mladih, ki iščejo
svoje podjetniške priložnosti v domačem kraju.
Poleg odprtja Plavž coworkinga so s pomočjo sofinanciranja Občine Jesenice začeli niz aktivnosti, katerih
cilj je izboljšanje poslovnega
okolja na Jesenicah. Tako so
ustanovili Poslovni klub Jesenice, ki združuje uspešna
jeseniška podjetja in gradi
most z izobraževalnim sistemom, zlasti obema jeseniškima srednjima šolama.

Med trenutnimi člani Plavž coworkinga so
podjetje Atvert Milorada Šmitrana, ki se ukvarja
z oglaševanjem v največjem dnevnem časopisu v
Avstriji Kronen Zeitung, podjetje Rainbow
Matica Heringa, ki se ukvarja z multimedijskim
oblikovanjem, zavod Andreja Lavtarja Podrast,
ki se predstavlja kot ekosistem družbenih
inovacij, spletna stran Grega Škufca Woodz, ki
se ukvarja s promocijo lesa in izdelkov iz lesa,
Ervin Crnović deluje na področju turizma, Ana
Hering pa prek podjetja KITana sodeluje s
Kitajsko.

Akcijska ponudba UGODNEJŠA ELEKTRIKA 17*
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Uspeh drsalk na
prvi tekmi sezone
Na prvi tekmi evropskega kriterija Skate Celje so
jeseniške drsalke društveno zasedle četrto mesto
med šestinpetdesetimi sodelujočimi klubi.
Andraž Sodja
V mestnem parku v Celju se
je med 24. in 27. novembrom odvijala prva tekma
evropskega kriterija v sezoni
2016/17. Tekmovanja se je
udeležilo 11 deklet drsalnega

Kaja Gril

kluba Jesenice. Izkupiček
tekme je ena zlata medalja
Lare Hrovat v skupini A2.
Odlično četrto mesto je v
kategoriji mlajših deklic
Chicks II zasedla Lucija
Junež, četrta pa je bila tudi
Nika Novak med mladinkami B-II. Uspeh so s sedmim
mestom dopolnile Manca
Krmelj v kategoriji mladink
A I, Pia Šmid z devetim
mestom v kategoriji A II ter
Klara Sekardi z 9., Tjaša
Gašpar z 18. in Alja Kosić s
24. mestom v kategoriji starejših deklic Cubs II ter
Hana Pajič s 15. in Maksima
Krivić s 17. mestom v kategoriji Cubs I.
Kaja Gril je v letošnji sezoni
prvič nastopila v skupini
mladink in med 36. tekmovalkami iz 12. držav zasedla
odlično 18. mesto. Poseben
uspeh pa je dosegel Drsalni
klub Jesenice v celoti, saj so
med 56. sodelujočimi klubi
zasedli odlično 4. mesto.

Priklenjeni
na mobi
Večina jeseniških dijakov brez "preverjanja
mobija" ne zdrži niti petnajst minut, nekateri
gredo z njim celo pod tuš in na stranišče.
Urša Peternel

da mobilni telefon uporabljajo tudi, ko jedo, zelo pogosto tudi, ko hodijo po cesti
ali gredo čez prehod za pešce. Nekaj redkih vprašanih
pa je priznalo celo, da mobilni telefon uporabljajo na
stranišču in celo pod tušem.
Mobilni telefon mladi uporabljajo tudi, ko se družijo s
prijatelji, gledajo televizijo,
so v kinu, na zabavi.
V obeh jeseniških srednjih
šolah skorajda ni dijaka, ki
ne bi imel mobilnega telefona. Kot je povedala gimnazijka Andreja, ga med poukom sicer ni dovoljeno uporabljati, mora biti ugasnjen
v torbi ali v šolski omarici,
kljub temu pa se pogosto
zgodi, da komu med poukom zazvoni. Takrat ga profesor vzame in po telefon

V Mladinskem centru Jesenice so ob letošnjem mesecu
boja proti odvisnosti postavili ogledalo mladim o njihovi
zasvojenosti z mobilnimi
telefoni. Tako so na obeh
jeseniških srednjih šolah,
Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice, postavili info
točko, na kateri so dijake
spraševali, kako pogosto
uporabljajo mobilni telefon,
kam vse ga vzamejo s seboj
... Sodelujoči srednješolci so
izpolnili kratko anketo, ki je
pokazala, da večina brez
"preverjanja mobija" ne zdrži niti petnajst minut. Večina namreč nanj pogleda vsaj
enkrat na petnajst minut,
nekateri celo vsakih pet
minut. Nekateri so priznali,

Quendrese Pajaziti je pod okriljem Mladinskega centra
Jesenice sodelovala v izpolnjevanju ankete v akciji
Priklenjeni na mobi.
morajo priti starši v tajništvo, razen če je profesor
milosten in ga po koncu šolske ure vrne dijaku. "Če se
doma učim, ga obrnem ali
dam stran, da me ne moti,
sicer pa kar pogosto pogledam sporočila in podobno,"
je priznala Andreja.
In čeprav različne raziskave
kažejo, da uporabniki pame-

tne mobilne telefone vzamejo v roke med 110-krat do
150-krat na dan, pogosto
brez razloga, zgolj iz navade, zasvojenosti, pa je anketa med jeseniškimi dijaki
pokazala, da sami ne mislijo, da so z mobilnimi telefoni zasvojeni. Pa res niso? so
se ob tem vprašali v Mladinskem centru Jesenice.

Knjige so kul
Boštjan Gorenc - Pižama je s svojim nastopom navdušil šestošolce iz
Osnovne šole Prežihovega Voranca.
Urša Peternel
"Dons vas moram prepričat,
da so knjige kul. Knjige so
kul. Adijo!" Takole je svoj
nastop začel Boštjan Gorenc
- Pižama, raper, komik, igralec, prevajalec in pisatelj, ki
je gostoval v Občinski knjižnici Jesenice. Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic se
je srečal s šestošolci iz
Osnovne šole Prežihovega
Voranca Jesenice in jih navdušil s svojim zabavnim
nastopom, v katerega je naskrivaj zavil nekaj modrosti
in nasvetov ... Za pokušino
jim je prebral nekaj zanimivih odlomkov iz knjig, ki jih
je prevedel, med drugim iz

OTROŠKE SOBE, DNEVNE SOBE, KUHINJE, SPALNICE,
VGRADNE OMARE, PREDSOBE ...

Acron, d.o.o., Titova 53b,
4270 Jesenice
Tel.: 04 586 65 00
E-pošta: info@acron.si

Delovni čas:
od ponedeljka do petka:
9.–13. in 15.–18.30,
sobota po predhodnem dogovoru,
nedelja in prazniki zaprto.

ACRON, BLEJSKA DOBRAVA, D.O.O., LIPCE 38, BLEJSKA DOBRAVA

Akcija za kuhinje Alples.

knjige "imenitno utrganih
zgodb" Kapitan Gatnik pa iz
Gravžarij gospoda Gnilca
(gospod Gnilc sovraži otroke, živali, zabavo in pečeno
koruzo) in Balade o Branku
Glivici. V stilu pravega
stand-up nastopa jim je
povedal zgodbo o Rusici in
Grdini, prebral pa jim je
tudi odlomek iz knjige
Čudo, knjige o drugačnem
dečku, ki jo morajo prebrati
vsi najstniki in tudi njihovi
starši. Da se prav z branjem
lahko naučijo spopadati s
težavami, postajajo širši (pa
ne okrog trebuha) ljudje in
se naučijo sprejemati različnost, je šestošolcem položil
na srce Pižama in dodal, da

svet potrebuje ljudi, ki bodo
znali poslušati ljudi in jih
sprejemati, ne glede na drugačnost.
Kot je dejala Cirila Leban,
vodja oddelka za otroke v
Občinski knjižnici Jesenice,
ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo 20. novembra, vsako
leto pripravijo več dogodkov.
Letos so poleg nastopa Boštjana Gorenca - Pižame najmlajšim iz Vrtca Jesenice
namenili lutkovno predstavo Nekoč je bilo in predstavo Fun Science, staršem
otrok iz vrtca pa predavanje
dr. Sonje Pečjak o pomenu
branja v predšolskem obdobju.

Boštjan Gorenc Pižama je navdušil jeseniške šestošolce s svojim zabavnim nastopom.
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Priznanja društva
medicinskih sester
Dolgoletna medicinska sestra v Splošni bolnišnici Jesenice, zdaj mlada upokojenka Oti Mertelj, je
prejela naziv častne članice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.
Srebrni znak je dobila tudi Nada Macura Višić iz jeseniške bolnišnice.
Urša Peternel
V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah je potekala že
tradicionalna prireditev
Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Letos je bila
še posebej svečana, saj so
obeležili šestdesetletnico
društva, ki združuje 1300
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov iz gorenjskih zdravstvenih ustanov.
Najvišje priznanje društva,
naziv častne članice, je letos
prejela Oti Mertelj, ki je po
izobrazbi magistrica zdravstveno-socialnega managementa. Od aprila letos je
upokojena, svoje življenje
pa je posvetila pacientom, v
Splošni bolnišnici Jesenice
je delovala predvsem na področju kirurških strok, v zadnjem obdobju zlasti oskrbe
razjede zaradi pritiska. Poleg predanega profesionalnega dela, s katerim je prispevala k ugledu zdravstvene nege v jeseniški bolnišnici, pa je spoštovana in priljubljena tudi zaradi osebno-

stnih vrlin, življenjske energije in optimizma, so zapisali v obrazložitvi. Kot je dejala v zahvali, je delo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov enako pomembno kot delo
zdravnikov, skrb, sočutje in
tolažbo pacientom pa zagotavljajo brez recepta ...
Med prejemnicami srebrnega znaka pa je še ena medicinska sestra iz Splošne bolnišnice Jesenice, in sicer diplomirana medicinska sestra Nada Macura Višić. Je
vodja zdravstvene nege v
urgentni dejavnosti in specialističnih ambulant, sodeluje v različnih projektnih timih, junija letos pa je postala prva diplomirana medicinska sestra v državi, ki je
opravila tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanih pacientov. Je nesebična, vselej pripravljena
sodelovati pri reševanju problemov, s svojo humanostjo,
spoštovanjem in profesionalnostjo pa doprinaša k razvoju zdravstvene nege v
bolnišnici, so zapisali v obrazložitvi.

Vselej dobre volje
Devetdesetletni jubilej je praznoval Franc Smolej
iz Planine pod Golico.
Janko Rabič
Med krajane Planine pod
Golico s častitljivo starostjo
se je vpisal Franc Smolej.
Prvega decembra je zaokrožil devetdeset let življenja.
Njegovo bogato in dolgoletno življenje je spleteno iz
veselih in manj veselih trenutkov, vedno zna ohraniti
dobro voljo in optimizem.
Najprej se je poleg dela na
domačiji kmetiji, ki se ji po
domače reče Pr' Žlindru,
ukvarjal s spravilom lesa z
volom in konjem, potem je
enaindvajset let delal v Železarni Jesenice. Od nekdaj je
veder in družaben človek in
takšen ostaja še danes. Ob
delu je našel tudi čas za

sprostitev, bil je igralec na
domačem vaškem odru, v
igri Goliški plazovi. Z ženo
Ivanko sta nabavila narodni
noši in se z njima udeleževala Kmečke ohceti v Ljubljani, novih in zlatih maš v
cerkvah in prireditev v kraju
in drugod. Njuna kmečka
hiša je vsako leto polna cvetja na balkonih. Franc danes
težko hodi, je pa vedno dobre volje, tudi spomine na
nekdanje čase rad obudi.
Prav na njegov okrogli jubilej so ga obiskali ter mu čestitali in izročili darilo predstavniki sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico,
predsednica Nevenka Klinar
ter člana Barbara Lipovec in
Vlado Razinger.

Oti Mertelj je postala častna članica društva. To je poklic,
ki ga moraš živeti z vsem srcem in bistvom, je poudarila v
svoji zahvali. / Foto: Tina Dokl

Franc z ženo Ivanko ter predstavniki KS Planina pod Golico
Srebrni znak je prejela tudi diplomirana medicinska sestra
iz Splošne bolnišnice Jesenice Nada Macura Višić.

V kulturnem programu sta nastopila sopranistka Janja
Hvala in Jernej Valant s klavirsko harmoniko.

Srebrne znake društva so sicer prejele še medicinska
sestra-babica Majda Jelovčan iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj,
srednja medicinska sestra
Anka Rozman iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in
diplomirana medicinska sestra Avrea Šuntar Erjavšek z
Univerzitetne klinike za
pljučne bolezni in alergijo
Golnik.

Kot je na slovesnosti dejala
predsednica Alenka Bijol, je
v društvu 1300 članov, ki s
svojim poslanstvom pomagajo tistim, ki to najbolj potrebujejo, to je pacientom.
Zahvalili so se vsem dosedanjim predsednicam in predsedniku društva ter najstarejši članici Mariji Vevar.
Spomine na prehojenih šestdeset let pa so v sliki in besedi zbrali tudi v zborniku.

Status Ark za kmetijo Smolej
Kmetija Smolej - Uric iz Planine pod Golico je pridobila certifikat o sprejetju v sistem, imenovan Ark-središče. Takšen
status dobijo kmetije, ki redijo avtohtone pasme domačih
živali in o tem tudi izobražujejo oziroma ozaveščajo javnost. Izraz "ark" (v prevodu barka, skrinja) sporoča, da reje
avtohtonih pasem v lokalnem okolju preprečujejo izumrtje
pasem (delujejo kot rešilne barke) in sočasno predstavljajo
zbirko (skrinjo) dragocenih genskih virov. Kmetija Smolej je
po besedah gospodarja Mihe Smoleja omenjeni status prejela kot edina v Zgornjesavski dolini, status pa se nanaša na
rejo avtohtonih slovenskih pasem, kot so govedo cike, štajerska kokoš in posavski konj. Status Ark podeljuje Oddelek
za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Praznovanje godu svete Barbare
Društvo metalurških inženirjev in tehnikov
Jesenice je tudi letos obeležilo god svete Barbare,
zavetnice rudarjev in metalurgov.
Urša Peternel
V banketni dvorani Kolperna na Jesenicah je tudi letos
potekalo srečanje, s katerim
Društvo metalurških inženirjev in tehnikov Jesenice
vsako leto obeleži god sv.
Barbare, zavetnice rudarjev
in metalurgov. Na dogodku
so najprej odprli razstavo
slik Janeza Mohoriča Mokrn'ka z naslovom Impresije ognja. Avtor je bil

tudi sam metalurg, strojnik,
ki ga je v umetniškem
ustvarjanju navdihnila železarna. Razstavljena dela je
predstavil umetnostni zgodovinar Aljaž Pogačnik iz
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Sledil je občni zbor
društva, ki ga vodi Milan
Klinar, na njem pa so pregledali opravljeno delo v minulem letu, zatem pa je sledilo praznovanje, za zabavo
je skrbel Hajni Blagne.

Društvo metalurških inženirjev in tehnikov Jesenice vsako
leto praznuje god sv. Barbare.

Janez Mohorič - Mokrn'k se predstavlja z akvareli iz cikla
Impresija ognja.
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Jernej pred novo
smučarsko sezono
Mladi obetavni smučar invalid Jernej Slivnik s Hrušice je predstavil svoje cilje in pričakovanja pred
novo zimsko sezono, pokazal pa je tudi del kondicijskega treninga.
Urša Peternel
"Moj cilj v novi sezoni je, da
čim bolje smučam, ob tem
pa tudi uživam," je ob začetku nove zimske smučarske
sezone dejal obetavni smučar invalid Jernej Slivnik s

Hrušice, sicer dijak drugega
letnika športnega oddelka
Gimnazije Jesenice. Jernej
prav v gimnazijski telovadnici opravi pretežni del kondicijskih treningov, ki jih
vodita njegov smučarski trener Roman Podlipnik in

Jernej pri dodatnih urah športne vzgoje s svojim
razrednikom Boštjanom Modrijanom zlasti krepi moč.

pri tehniki in stopnjevanju
hitrosti," je povedal Jernej,
ki je letos dobil tudi nov
monoski, ki je ožji, bolj
kompakten in težji, tako da
bo lahko smučal še hitreje.
"Je pa razlika med tem in
starim velika in se ga še
navajam," je dejal.
Jernej je nedavno uspešno
nastopil na štirih tekmah
evropskega pokala na Nizozemskem, ki so bile posebno doživetje, saj so potekale
v pokriti dvorani. V konkurenci 63 tekmovalcev iz 22
držav je zasedel 11., 13., 15.
in 21. mesto. Zdaj ga čaka
nekaj tekem evropskega
pokala, januarja pa bo v
Kranjski Gori štartal na tekmah za svetovni pokal, kjer
je lani zaradi mladosti nastopil še kot predtekmovalec.
Jerneju svoje bogate tekmovalne izkušnje predaja tudi

razrednik Boštjan Modrijan,
ki sta oba športna pedagoga
na Gimnaziji Jesenice.
Jernej uspešno združuje
šolo in šport, saj na Gimnaziji Jesenice spodbujajo
športnike in jim omogočajo
usklajevanje šolskih obveznosti s treningi, je dejala
ravnateljica Lidija Dornig.
Kot je dodala, je posebej
ponosna na Jerneja, ki kot
športnik invalid dokazuje,
da je z veliko volje mogoče
premagati vse ovire.
In kako poteka Jernejev dan,
združen s treningom? Kot je
povedal, je zjutraj dve do tri
ure pri pouku, zatem pa se
pripravi za trening, običajno
se s trenerjem odpeljeta v
Avstrijo, domov pa pride
zvečer. "Roman Podlipnik je
res najboljši trener, velik
strokovnjak, kar se odraža
na mojem smučanju, zlasti

Mladi smučar invalid Jernej Slivnik je pripravljen na novo
smučarsko sezono.
nekdanji paraolimpijec Gal
Jakič, ki je dejal, da je Jernej
zelo perspektiven tekmovalec, saj mu ni težko delati,
napreduje pa zelo hitro, kar

je rezultat kvalitetnega programa, povečanega obsega
treninga in profesionalnega
pristopa. Obenem pa ne
zanemarja niti šole.

10. 12. od 10. do 18. ure IN 11. 12. od 10. do 17. ure
V praznično okrašenih Rovih pod starim Kranjem se
predstavlja Pomurje. Vabijo vas na pokušino prleških
in prekmurskih kulinaričnih dobrot.
Ker pa je prednovoletni čas tudi čas nakupov daril, vam pomurski
rokodelci ponujajo široko paleto izdelkov domače in umetnostne
obrti. Privoščite si prednovoletno razvajanje “v Pomurju” in nakupite
novoletna darilca v kranjskem podzemlju.

torek,

9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.

sreda, 21. 12.
četrtek, 22. 12.

ob 19. uri
ob 19. uri
ob 17. uri
ob 17. uri
ob 18. uri
ob 17. uri
ob 17. uri
ob 19. uri
ob 18. uri
ob 18. uri
ob 19. uri
ob 17. uri
ob 18. uri
ob 17. uri
ob 17. uri
ob 19. uri
ob 21. uri

sreda,
četrtek,
petek,
sobota,
nedelja,
pon.,
torek,

14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.

petek,
pon.,
torek,
sreda,
četrtek,
sobota,

ob 19. uri
ob 20. uri
ob 19. uri
ob 19. uri
ob 17. uri
ob 22. uri

23. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
31. 12.

PANDA
VITO MARENCE FLAMENCO DUO
PEVSKI ZBORI V VASICI
ČAROBNI GOZD
PIKA NOGAVIČKA
VODEN OGLED MESTA ZA OTROKE
STAND UP KOMEDIJA
METKA ŠTOK KVARTET
ORKESTER MANDOLINA
TINKARA KOVAČ
AVTOMOBILI
PEVSKI ZBORI V VASICI
MOJCA IN KALIČOPKO
VODEN OGLED MESTA ZA OTROKE
STAND UP KOMEDIJA
TUBA BOŽIČKI
ŽUPANOV KONCERT: VLADO
KRESLIN IN MALI BOGOVI
THE STAR TIME PLAYBOYS
JINX
HELP! BEATLES TRIBUTE
NARISANI
PRIHOD DEDKA MRAZA
SILVESTROVANJE:
www.visitkranj.com
JOŠKE V’N IN TOMO JURAK

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

petek,
sobota,
nedelja,
pon.,

Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj

Praznična vasica in kulinarika
vsakodnevni brezplačni dogodki na prostem

Vhod v rove je na
Jelenovem klancu in
pod Kokrškim mostom.
Prodaja vstopnic je
v Kranjski hiši; cena:
odrasli 5 EUR, upokojenci
in študentje 4 EUR,
otroci in mladi do 18. leta
brezplačno.
VSTOPNICA VKLJUČUJE
KUHANO VINO
NA GLAVNEM TRGU.
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Zanimivosti
Proslavili so dan državnosti BiH
Janko Rabič
Člani Kulturno športnega
društva Bošnjakov biser Jesenice so v Kulturnem
domu na Slovenskem Javorniku izvedli prireditev ob 25.
novembru, dnevu državnosti Bosne in Hercegovine.
Zbrane v polni dvorani obiskovalcev sta pozdravila

Iz policijskih
beležk

predsednik društva Muhamed Dizdarević in imam
Islamske skupnosti na Jesenicah Munzir Čelenka. V
bogatem kulturnem in glasbenem programu so nastopili plesalci, recitatorji in
dramski igralci Kulturno
športnega društva Bošnjakov biser in kot gostje člani
folklorne skupine iz Cazina.

Urša Peternel
Vlom v hišo
Na Blejski Dobravi je bilo
vlomljeno v hišo, storilec je
odtujil denar. "V popoldanskih in večernih vlomih storilci izkoriščajo odsotnost
ljudi, ki je največkrat povezana s službo ali opravki, in
zgodnjo temo. Zato je ta čas
zelo aktualen. Storilci v
objekte največkrat nasilno
vstopajo z naviranjem balkonskih vrat in oken, odtujena pa sta predvsem zlatnina in denar. Zato svetujemo
izvajanje samozaščitnih
ukrepov, za še več varnosti
tudi v kombinaciji s tehničnimi pripomočki za varovanje," svetuje Bojan Kos s
Policijske uprave Kranj.

OKNO V SVET

Ukradla gradbeni oder
Jeseniški policisti so pri
kontroli prometa vozniku
kombija in njegovemu sopotniku zasegli gradbeni
oder, ki je bil glede na zbrana obvestila pridobljen s kaznivim dejanjem na enem
od delovišč na Jesenicah.
Proti Jeseničanoma policisti
zaradi suma tatvine vodijo
predkazenski postopek.

TELESAT JESENICE –
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:

Trčenje v zadek

106 programov v začetnem paketu

Jeseniški policisti so na Slovenskem Javorniku obravnavali prijavo udeleženke o
prometni nesreči. Povzročila jo je voznica avtomobila,
ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v avtomobil pred sabo in
se po nesreči odpeljala. Policisti so jo izsledili in proti
njej vodijo prekrškovni postopek. "Varnostna razdalja
je med bolj problematični-

126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket
Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek

mi vzroki za nesreče, ki so
se letos končale z lažjimi
poškodbami udeležencev ali
materialno škodo, kar pa ne
pomeni, da niso možne tudi
hujše posledice. Zato voznike opozarjamo na ta dejavnik tveganja in jim svetujemo, naj jo razdaljo do vozil
pred seboj prilagajajo vozni
površini in prometnemu
toku, z vsakim km/h hitrejšo vožnjo pa naj jo povečujejo," svetuje Bojan Kos s PU
Kranj.

Dva požara, mrtva oseba
Na Jesenicah so kriminalisti
na isti dan obravnavali dva
požara v stanovanjskih
objektih. Zagorelo je na
dveh lokacijah, dogodka pa
nista povezana. V enem požaru zgodaj zjutraj je nastala samo materialna škoda,
okoliščine pa kažejo, da je
zagorelo zaradi preobremenjenosti električnega priključka v stanovanju. V drugem dogodku pa je bila v
objektu najdena mrtva oseba. V stanovanju je pogorela
kuhinja z jedilnico, mrtva
oseba je bila najdena v drugem prostoru tega stanovanja, okoliščine pa glede na
zbrana obvestila ne kažejo
na sumljivo smrt. Nekatere
okoliščine v obeh požarih
kriminalisti še preverjajo, z
ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo, je povedal Bojan Kos s
PU Kranj.

Ukradla baker in orodje
Na Spodnjem Plavžu na Jesenicah je bilo vlomljeno v
poslovni prostor. Odtujen je
bil baker in orodje, storilca
pa sta za vlom izkoristila odprto okno na zračenje.

trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

Gornjesavski muzej Jesenice objavlja

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE
na Poročnem sejmu 2017,
ki bo potekal 10. in 11. februarja 2017
v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah.
Razpisna dokumentacija bo na spletni strani Gornjesavskega muzeja Jesenice www.gmj.si dostopna od 7. decembra
2016 do 20. januarja 2017.
Pisne prijave z opisom ponudbe (gostinske storitve, prstani,
cvetlični aranžmaji, tisk vabil, snemanje in fotografiranje,
kozmetične in frizerske storitve, poročne obleke, poročna
potovanja, poročne torte, plesne vaje idr.) pošljite na naslov
Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45 ali
na e-naslov nina.hribar@gmj.si najkasneje do 20. januarja
2017. Ponudnikov, ki prijavnice ne bodo poslali do vključno
20. januarja 2017 do 14. ure, žal ne bomo mogli oglaševati
na tiskanih promocijskih materialih sejma.
Prijavnice dobite na naslovu Gornjesavskega muzeja Jesenice ali na spletni strani www.gmj.si.
Število mest je omejeno.

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

www.telesat.si

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

Pogoji sodelovanja in dodatne informacije so vam na voljo
na telefonski št.: 04 583 34 92 in na e-naslovu nina.hribar@
gmj.si.
www.jesenice.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE

Vljudno vabljeni!
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Zanimivosti

Kodrolistni ohrovt

SUDOKU
_18
Sudoku s končno
rešitvijo

5
2 8
7 6
2

9 6
8 4
4 9

3 1 5

7
5 3

4 8 6
7 5

3
7 2

2 1
9
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=C, 2=E, 3=D 4=G 5=O, 6=A, 7=N, 8=I, 9=B), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je BRIZGANEC.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je: PRAZNIČNA KOSILA V PASTELU. Sponzor križanke je Gostilnica in pizzerija Pastel, Trg Toneta Čufarja 3,
telefon 070 19 43 00, na Jesenicah. Podarjajo tri enakovredne nagrade, trikrat zapitek v vrednosti 20 evrov, postreženo v prostorih Gostilnice in pizzerije Pastel. Nagrajenci so:
Zoran Prešeren, Breznica; Domen Rogar, Rateče in Bogdana
Hribar, Blejska Dobrava. Čestitamo, za nagrade se oglasite
v Gostilnici in pizzeriji Pastel.

Je zdrava in okusna zelenjava, a pri nas zapostavljena. Radi jo imajo v severni Evropi, posebno
Nemčiji. Je zimska zelenjava, ki šele po prvi zmrzali dobi pravi okus. Lahko jo pokrije tudi sneg. Na
vrtu je ohrovt z nakodranimi listi pravi lepotec in rekorder med ostalo zelenjavo glede vitaminov A, B,
C in E. Varuje pred prehladi. Pri osteoporozi naj bi ga jedli dvakrat tedensko, ker ima veliko kalcija.
Jelka Koselj
Ohrovtov mesni krožnik
(kodrolistni ohrovt s
slanino, pečenica, maslen
krompir)
Za dva krožnika potrebujemo: 30–40 dag kodrolistnega
ohrovta, 3–4 dl osoljenega kropa, 8 dag kraške pancete ali
malo mesnate slanine (zajec), 1
žlico masti, 4 stroke česna, 1
pečenico, 40 dag krompirja, 1
šalotko, za oreh masla, ščep
kumine in sol.
Priprava: Ohrovtove liste
operemo, odstranimo rebra,
zelenje pa narežemo na
široke rezance. Skuhamo ga
v kropu tako, da počasi vre
30 minut in da krop skoraj
povre. V ponvi na žlici masti
prepražimo na drobne koščke narezano slanino in sesekljan česen, da porumenita.
To dodamo kuhanemu
ohrovtu in vse prevremo.

Pečenico spečemo in sok
dodamo ohrovtu.
Krompir olupimo, narežemo na kocke in damo kuhati
v osoljen krop skupaj s sesekljano šalotko. Kuhan krompir odcedimo, dodamo
kumino in vmešamo maslo.
Vse tri jedi postrežemo še
tople na večjem krožniku.
Namig: Namesto kodrolistnega ohrovta je lahko glavnati ohrovt, ki pa se manj
časa kuha, namesto pečenice pa malodimljena kuhana
klobasa.

(kodrolistni ohrovt s smetano, ocvrti sir, pire krompir)
Za dva krožnika potrebujemo: 30–40 dag kodrolistnega ohrovta, 3–4 dl osoljenega kropa, 1 lonček kisle smetane, 2 žlici limoninega
soka, ščepec kumine in

Sponzor križanke Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora vabi na koncert z gosti: Monika Bohinec, Klemen Torkar in zbor
Vox Carniola, ki bodo predstavili krstne priredbe skladb iz zakladnice ljudskih pesmi. Za izžrebane reševalce so pripravili
šest vstopnic, ki jih bodo dobili na blagajni GTČ Jesenice, tel. 04 583 31 00.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ORGANIZATORICA
PROSTITUCIJE

muškatnega oreška in maslo za pekač.
Priprava: Ohrovtove liste operemo, odstranimo rebra, zelenje pa narežemo na široke
rezance. Skuhamo ga v kropu
tako, da počasi vre 30 minut
in da krop skoraj povre. Začinimo ga s kumino, muškatnim oreškom in limoninim
sokom. Zmes damo v poma-

Ohrovtov brezmesni
krožnik

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

MANJŠA
NAŠ PRAVNIK
PIŠTOLA
IN USTAVNI
ITALIJANSKE
SODNIK
PROIZ(LOJZE)
VODNJE

ANTON
NANUT

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 19.
decembra 2016, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj,
p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

IZDELOVALEC
RISB

11

NEUSPEŠEN
ČLOVEK,
ZGUBAŠ

ščeno ponev, jo polijemo s
smetano in postavimo v pečico, da se dobro zapeče.
Ohrovtu dodamo še ostali
dve prilogi na krožniku.
Namig: Tako pripravljen
ohrovt se dobro poda tudi s
kuhano govedino (to pa velja za nevegetarijance).
Namesto ocvrtega sira je
lahko poširano jajce.

ORKESTER
VODI
DIRIGENT
DEJAN
RIHTARIČ
IZREDNA
LEPOTA

SLOVENSKA
PESNICA
(MAJDA)

DEJANJE
(ZASTAR.)

RUSKO
MESTO OB
SPODNJEM
TOKU DONA

FENIČANSKA UDELEŽENEC
BOGINJA
STAVKE
LJUBEZNI

1

GESLO

9

1

10

2

11

3

12

4

5

5

3

6

1

4

13

2

14

7

1

1

12

8

15

4

1

VODENICA
OPOLDANSKI
POČITEK V
ŠPANIJI
MESTO V
KOLORADU

DVIGNJEN
PROSTOR
V
GLEDALIŠČU

15

DEMETER
BITENC

KVARTOPIREC
PLUTOVINA
NAŠ IGRALEC
(IVO)

2

ZLITINA
ŽELEZA
IN NIKLJA

PRIREDBE
LJUDSKIH
PESMI
NAJVEČJI
POLOTOK V
JADRANSKEM
MORJU
JELEN, KI IMA
NA VSAKEM
ROGU PO
DESET
ODRASTKOV

PRABOG
PRI STARIH
SLOVANIH

TOVARNA
AVTOMOBILOV
MARIBOR

RIHARD
JAKOPIČ

SKLADATELJA
ANŽE
SLAMA ZA
GLAGOLSKI
ROZMAN, NASTILJANJE
VID
ALEKSANDER POD ŽIVINO
ČONČ
KONEC
ŽIVLJENJA

LUČAJ

GLAVNO
MESTO
KALIFORNIJE
RAJKO
RANFL

GRŠKI BOG
VETROV

12

PESNIK
ANGLEŠKO
MOŠKO IME
IZUMITELJ
TELEFONA
(A. GRAHAM)
ZAČETEK
ŽEBRANJA

IRINA
RODNINA

SLOVARČEK:

14

LAVOISIEROVO IME
DUŠIK

ILIRSKO
LJUDSTVO
NA KAVKAZU

ŠIPTARJI

5

HIPEC,
TRENUTEK
SRČNI
PREDDVOR
(ANATOM.)
POSNETEK,
PRERIS

10

DOSTAVEK
K POGODBI
HRV. PISEC
IN NOVINAR
(IVAN)
KEMIJSKI
ZNAK
ZA BERILIJ

SPODNJI
DEL POSODE

POŠKODBA S
KONIČASTIM
PREDMETOM

EMIL
ZATOPEK

13

MESTO V
PIEMONTU
V ITALIJI
PRIPOMOČ..
ZA JAHANJE

SPOJINA
ALKOHOLA
S KISLINO
OTOČJE V
JAP. MORJU

STARA ENOTA
ZA DELO
NAJVEČJI
KOPENSKI
SESALEC

6

OTROŠKA
ZABAVA

KOSITER

3

STEKLO, KI JE
ODPORNO
PROTI
VROČINI

KO JE BIL
JOŽE ŠE
OTROK
TRGOVSKI
ZASTOPNIK,
POSREDNIK,

PODSTREŠJE
(NAREČNO)

ARGON

DŽAMIJA V
KAIRU

CILJ
STRELCA

7

TEŽKA
GOZDNA
SEKIRA
HITER PLES

OBVEŠČEV.
AGENCIJA
V ZDA
KDOR
STATIRA

4

POMNILNIK
V RAČUNALNIKU

8

VSTOPNICA

SLADEK
RASTLINSKI
SOK, KI GA
NABIRAJO
ČEBELE

NAŠE STARO
RUDARSKO
MESTO
ŽIVEGA
SREBRA

19. ČRKA
GRŠKE
ABECEDE

POLET

SANJE,
NOČNO
DOŽIVETJE
V SPANJU

9

DELEC Z
ELEKTRIČNIM
NABOJEM

BELL: izumitelj telefona (Aleksander Graham), SVAROG: prabog pri Slovanih, LARAMIE: mesto v Koloradu, ASTI: mesto v Piemontu,
ASTARTA: feničanska boginja ljubezni, ROSTOV: rusko mesto ob Donu, OKI: japonsko otočje, ARNAVTI: Šiptarji, AŠAR: džamija v Kairu

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 18 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 9. decembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri
Srečanje bralnega kluba (Pogovarjali se bomo o knjigi Virginie Woolf:
Med dejanji)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Cikel ruskega filma: Oboževalka (biografska lirična drama, 102 min,
2012). Vstop prost!

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje Kluba jeseniških študentov: Islandija – Ema
Zupan, Maruša Kavčič, Marina Pejič (več informacij na FB KJŠ in spletni strani MCJ)

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 21. ure dalje

Državno prvenstvo v umetnostnem drsanju

OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, od 9. do 17. ure
Božično novoletno tekmovanje v hitrostnem plezanju

DPD SVOBODA FRANCE MENCINGER, Javornik Koroška
Bela, ob 17. uri
Milena, ribiška hči, lutkovna predstava za otroke in obisk Dedka
Mraza

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Božični baletni koncert s solisti SNG in balet Ljubljana, za glasbeni
abonma in izven

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Decembrska zabava KPŠD Vuk Karadžič s skupino Dejana Markovića
in Mire Vrhovnik Pauković

Nočni dobrodelni turnir v curlingu

Sobota, 10. decembra
KULTURNI DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIK, ob 19. uri

Nedelja, 18. decembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 15. ure
Državno prvenstvo v umetnostnem drsanju

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice
Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni spomin izrazite z objavo zahvale v
Jeseniških novicah.
Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjski-glas.si

Decembrske prireditve

Sobota, 17. decembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 19. ure

25-letnica folklorne skupine KUD Triglav Javornik
Novoletni koncert z naslovom 25 let pod marelo

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
VAŠA – NAŠA MATINEJA – BOŽIČNA SIMFONIJA, predstava za otroke in obisk Božička

Ponedeljek, 12. decembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ponedeljek, 19. decembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Predavanje: Planota v Triglavskem narodnem parku, predavatelj Pavel
Smolej

USTVARJALNICA: Izdelovanje voščilnic

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Rekreacijska liga v namiznem tenisu

Torek, 13. decembra
GIMNAZIJA JESENICE, od 11. do 16. ure
Dobrodelni bazar Gimnazije Jesenice

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
PONEDELJKOVE DELAVNICE AKROJOGA JAM

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure
Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

Torek, 20. decembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

Sprehod kolednikov (otrok) s starši od stavbe KS do vaškega jedra na
Blejski Dobravi

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri
Kam je izginil Dedek Mraz? Otroška predstava z obdarovanjem
(samo za prijavljene)
Prijave do 18. 12. 2016 na www.pelikula.si

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 19. uri
Tekma 3. SKL lige v košarki: Enos Jesenice – Nazarje

Četrtek, 15. decembra
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 9. uri
Brezplačna delavnica z naslovom Na podlagi katere pogodbe se zaposliti?

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Rodoslovno srečanje

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Mija Ogrin – Zgodba o varovanju dediščine

GIMNAZIJA JESENICE, od 18. ure dalje
Liga v košarki v okviru športnih iger Jesenice, 3. krog

komedija za izven

Petek, 16. decembra
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje skupinske razstave Dolinskih slikarjev – 70-letnica razstavnega salona Dolik

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice – HC Neumarkt Egna Riwega

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje Kluba jeseniških študentov: Transibirska železnica – Zoran Furman

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsak ponedeljek v telovadnici športne dvorane Podmežakla, 10.30 do
11.30
Jutranja vadba za starejše

Rekreacijsko drsanje, ura je objavljena na spletni strani Zavoda za
šport Jesenice

Vsak torek in sredo ob 14. uri
Pripravimo se na nov šolski dan

Razstave

VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA, ob 18. uri
Prižiganje lučk na novoletni jelki in obisk Božička

Do 10. 12. 2016, razstavni salon v dvorani Turist na Slovenskem Javorniku, razstava Fotografije skozi čas v društvu KUD Triglav

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje
Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenic – 7. krog

Sreda, 21. decembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Skandinavija

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri
Božično-novoletni koncert Gimnazije Jesenice

FOTOGALERIJA JESENICE v avli Gledališča Toneta Čufarja,
ob 19. uri
Razstava fotografij S poti po centralni Aziji, Rok Godec (na ogled do
18. 1. 2017)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
PEEP SHOW, resničnostni šov družine Holzer, za abonma in izven

Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu ob 18. uri Poučevanje Biblije (Janezov evangelij)

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Sava

Sredino predavanje: Uporaba osnovnih olj v naravni kozmetiki

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV

Vsako soboto in nedeljo v športni dvorani Podmežakla, popoldne

KS BLEJSKA DOBRAVA, ob 16. uri

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ostale prireditve

Delavnica: 5 jezikov ljubezni za samske

Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenice – 6. krog

Sreda, 14. decembra
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 16. uri

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice

USTVARJALNICA: Izdelovanje voščilnic

Ponedeljkove delavnice AKROJOGA JAM

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Hokej AHL HDD Jesenice : EC EK Zeller Eisbaeren

Četrtek, 22. decembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, od 13. ure dalje
Finale tekmovanja 23. pokal Jesenic in 12. memorial Vojka Mikoliča v
kegljanju

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16.30
Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali? Predstavitev projekta in
knjige LUJ, GMJ in OKJ

GIMNAZIJA JESENICE, od 18. ure dalje
Liga v košarki v okviru športnih iger Jesenic

Do 13. 12. 2016 razstava slik in skulptur Andrej Čučnik v Razstavnem
salonu Dolik na Jesenicah
Do 15. 12. 2016: Banketna dvorana Kolpern na Stari Savi, ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure ter
ob javnih prireditvah, IMPRESIJA OGNJA, Janez Mohorič - Mokrn’k
Do 19. 12. 2016, Fotogalerija Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja,
razstava članov Fotokluba Hrastnik Portreti
Do 29. 12. 2016, Knjižnica Hrušica, ob torkih in četrtkih od 14. do 19.
ure, slikarska razstava Matevža Dreščka: Nikoli ni prepozno
Do 31. 12. 2016, Občinska knjižnica Jesenice, od ponedeljka do petka
od 7.30 do 19.00, v soboto od 7.30 do 13.00, gostujoča razstava Mestne knjižnice Kranj: Premiki v obljubljene dežele – različnost nas
bogati
Do 15. 1. 2017, Kosova graščina, od torka do petka, od 10. do 12. ure
in od 16. do 18. ure, Attisani Francesco (Italija) in Edeltraud Fuerer
(Avstrija), likovna razstava
Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi,
Mesto železarjev, muzejska razstava
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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Praznični vlak
narisal nasmehe
Društvo Ejga je v sodelovanju s Slovenskimi
železnicami že tretjič pripravilo praznični izlet z
muzejskim vlakom do Bohinjske Bistrice, otroke
pa je obiskal in obdaroval tudi Miklavž.

Šestdeset diamantnih
let zakoncev Starc
Alojzija in Josip Starc sta praznovala šestdeset skupnih let. »Prepir pride in odide!" pravita.
Janko Rabič

Andraž Sodja
Društvo Ejga, za lepše Jesenice je minulo soboto že
tretjič pripravilo praznični
izlet z vlakom do Bohinjske
Bistrice. Letos so k sodelovanju poleg Slovenskih
železnic, ki projekt podpirajo vse od začetka, privabili
tudi Srednjo šolo Jesenice,
ki je sodelovala z desetimi
učenkami vzgojiteljske
smeri. Obiskovalci so dodobra napolnili muzejski vlak,
med najmlajše pa je
Miklavž s pomočjo deklet,
bodočih vzgojiteljic, razdelil kar 180 daril, ki so jih
zbrali z donacijami podjetij, ki se jim zahvaljujejo.
Zahvala gre tudi TIC Jesenice, Občini Jesenice, Društvu za razvoj turizma in
prostovoljcem, med katerimi je treba posebej izposta-

viti ikono muzejskega vlaka
Stanija Srčiča in ostale prostovoljce društva Ejga.
Posebej pa se zahvaljujejo
tudi ekipi Kulturnega društva Bohinj na čelu z Juretom Sodjo, ki jih je kot običajno sprejela na Železniški
postaji Bohinjska Bistrica
in poskrbela za toplo krepčilo.
Predsednik društva Ejga
Andraž Kos je povedal:
»Letošnji izlet je bil nekaj
posebnega predvsem zaradi
pomoči dijakinj SŠJ ter
sodelovanja Jeseniške tovarne kremnih rezin, podjetja
Conditus, ki je popolnoma
vsem potnikom vlaka ob
koncu v avli jeseniške železniške postaje podarilo sladko popotnico. Naj bo celotni
adventni čas sladek in veseli, tako kot se je z Ejga čuha
puha 2016 tudi začel.«

Petindvajset let pod marelo
Kulturno društvo Triglav Slovenski Javornik - Jesenice pripravlja koncert ob obletnici z naslovom 25 let pod marelo.
Koncert bo jutri, v soboto, 10. decembra, z začetkom ob
19. uri v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku. Nastopila bo tudi plesna šola Moj
klub.

Alojzija in Josip Starc
Karmen in sina Roberta.
Razveselila sta se petih
vnukov, danes pa sta posebej ponosna na sedem pravnukov. "Res nama prinašajo veselje, najmlajši je
star dva meseca. Tako se
rod nadaljuje naprej, da ne
živiš zastonj." Veliko jima
pomenijo skupna srečanja,

saj se redno obiskujejo.
Ivanka je dvajset let prepevala v pevski skupini Društva upokojencev Dovje Mojstrana in v zboru v
Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja.
Po selitvi z Jesenic sta štiriindvajset let živela v Mojstrani, letos sta se odločila,

da nadaljnjo jesen življenja
preživita v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah. "Zadovoljna sva z oskrbo in bivanjem, vso pomoč imava pri
roki," pripovedujeta. Josip
še vozi avto. »Rada se odpeljeva do hčerke ali na krajši
izlet."

Bombonček Čufarjevih dni
Alenka Bole Vrabec

posebno mesto. Dame z najrazličnejšimi pokrivali je najti v vsej pisani zgodovini slikarstva, klobuk ima pa tudi
čisto praktični pomen. Da so
vsi trije slikarji – Tanja
Eržen, Andreja Srna in Miroslav Pengal – izbrali svoje
videnje motiva, je imelo isto
zasnovo. Treba je bilo najti
klobuke, model, napisati njihove zgodbe in šele nato so
slikarji vsak v svojem ateljeju
začeli z delom. Sandra Djajić, ki v GTČ skrbi za kostume, je na oder znosila klobuke in oblačila iz različnih
predstav, igralka Jasna Koron
je bila model, ki se je levila iz
značaja v značaj tistega, kar

K slavnostnemu vzdušju
pred zaključkom letošnjih
Čufarjevih dni je pripomogla skrbno pripravljena in
duhovita priložnostna razstava o življenju klobukov v
spodnji avli gledališča,
mozaik slikarstva, glasbe,
gledališča, fotografije in svetlobe, ki jo je skupaj z Gledališčem Toneta Čufarja
pripravilo Likovno društvo
Linhart, katerega predsednik je Miroslav Pengal.
Miroslav Pengal je oče ideje
za zgodbo o klobukih, ki
imajo v zgodovini oblačenja
in tudi gledališkega fundusa

je oblekla in si posadila na
glavo, mojstrski fotograf
Janez Pelko je fotografiral …
Iz izbora fotografij je vsakdo
izmed slikarske trojice izbral
štiri motive in začel ustvarjati v lastnem ateljeju. Tanja
Eržen v tankočutnem minimalizmu, Andreja Srna v
razkošju barv in tudi ženskega telesa, Miroslav Pengal s
skrivnostno, dramatično
paleto.
Vezno besedilo za razstavo
je okretno, nazorno in duhovito napisala Branka Smole,
interpretiral pa ga je v slogu
besedila kot tipični francoski
slikar z baretko in paleto
igralec Lojze Ropret, ko se je

gibal med nekaterimi razstavljenimi klobuki na belih
barskih mizicah. Za dodatno
osvetljavo je z lepim izborom svetil na podstavkih in
postavitvijo poskrbela svetovalka iz Salona dekorativnih
svetil v Lescah Helena
Kumerdej. Jasna Koron je
kot model spremljala prireditev, ki jo je z igranjem na
violino popestril mladi glasbenik Felipe Prenz Kopušar.
Številno občinstvo je ocenilo
dogodek kot prijetno presenečenje, ki je prineslo svežino, drugačnost in hudomušnost, bombonček pred svečanim zaključkom zelo
uspešnih Čufarjevih dni.

Veseli december v gledališču
Urša Peternel

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Otroke sta pred odhodom na vlak pričakala Miklavž in
kopica daril.

Zakonca Alojzija in Josip
Starc sta po zlati poroki leta
2006 dodala nov kamenček
v mozaiku dolgega zakonskega stanu. Ta ima sedaj
še lepši lesk, saj sta v
novembru praznovala šestdeset skupnih let, diamantno poroko. Njuna skupna
pot je ves čas prepletena z
lepimi in manj lepimi trenutki. Letošnje leto si bosta
zapomnila tudi zaradi
zdravstvenih težav, ki pa sta
jih po poškodbah ob padcu
premagala. Tudi sicer sta z
medsebojnim razumevanjem in spoštovanjem vedno
znala premagovati ovire.
"Pridejo tudi prepiri, včasih
zaradi malenkosti, pa jih
vedno rešiva," pripovedujeta. "Prepir pride in odide!"
pravi Josip, po izobrazbi
elektroinženir, ki je bil vso
delovno dobo zaposlen v
obratu Energetika v Železarni Jesenice. Alojzija je
bila nekaj časa uslužbenka,
potem pa je doma skrbela
za družino. Imata hčerko

V Gledališču Toneta Čufarja
so v veseli december vstopili
s komedijo Najlepše, najboljše in najbolj slečene, sinoči
pa so na jeseniškem odru
gostovali člani SNG Drama
Maribor s song dramo Večno
mladi. V četrtek, 15. decembra, bo na ogled komedija v
izvedbi igralske skupine pri
GTČ Jesenice Peep show, v
soboto, 17. decembra, pa pripravljajo Božični baletni

V gledališču niso pozabili na najmlajše, saj jih
bodo obiskali vsi trije dobri možje, Miklavž je bil
med njimi že prejšnjo nedeljo, Božiček prihaja
18. decembra, Dedek Mraz pa 30. decembra.
koncert s solisti SNG Opera
in balet Ljubljana. Konec
meseca, v četrtek, 29. decembra, bo za posebno glasbeno
poslastico poskrbel Pihalni
orkester Jesenice - Kranjska
Gora z Ljudsko (z)godbo in

solisti Moniko Bohinec, Klemenom Torkarjem in Vox
Carniolo. Silvestrski večer pa
bo letos popestrila Helena
Blagne z ekskluzivnim gala
silvestrskim koncertom in
gostoma Wildart.

