
je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 23. decembra 2016, šte vil ka 19

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

OBČINSKE NOVICE

Sklep o prenehanju 
obratovanja smučišča
Jeseniški občinski svetniki so 
na decembrski seji potrdili 
sklep o prenehanju obrato
vanja smučišča Španov vrh. 
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OBČINSKE NOVICE

Kupci blagovne 
znamke Hokejski klub 
Jesenice
Na javni dražbi jo je skupaj z 
logotipom železarja za deset 
tisoč evrov kupila skupina 
hokejskih zanesenjakov.
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KULTURA

Železarna je oblikovala 
Jesenice
Z razstavo v Ruardovi grašči
ni v Gornjesavskem muzeju 
Jesenice prikazujejo vlogo in 
pomen Železarne Jesenice 
za razvoj Jesenic.
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MLADI

Dijaki na praksi na 
Malti in v Španiji
Dijaki Srednje šole Jesenice 
so nabirali dragocene izkuš
nje na praktičnem usposab
ljanju v tujini.
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Urša Peternel

Letošnje praznično dogaja
nje na Jesenicah bo potekalo 
v dneh od 28. do 31. decem
bra. Začelo se bo v sredo, 28. 
decembra, s Parado društev 
in koncertom Gajstn banda. 
V četrtek, 29. decembra, 
bodo na svoj račun prišli 
otroci, saj bosta na Čufarje
vem trgu nastopila Čarodej 
Toni in Coprnica Frida, obi
skovalci bodo lahko poskusi
li Novoletni napoj, poskrblje
no bo za plesno animacijo. 
Dan zatem, v petek, 30. de
cembra, bo Trg Toneta Ču
farja obiskal Dedek Mraz, v 
zrak bodo spustili balone že
lja, najmlajši se bodo lahko 
poskusili v karaokah. Na Ču

farjevem trgu bo vse tri dni 
potekal novoletni sejem. V 
soboto, 31. decembra, pa se 
bo Silvestrovanje začelo ob 
22. uri, potekalo bo v pokri
tem prireditvenem prostoru 
na Stari Savi, za zabavo bo 
igral Zahod Band. Organiza
torji letošnjih decembrskih 
prireditev so Društvo za ra
zvoj turizma Jesenice, Zavod 
za šport Jesenice in Občina 
Jesenice.
Silvestrovanje pripravljajo 
tudi pri Društvu upokojen
cev Jesenice, začelo se bo ob 
19. uri v domu društva. Na 
planinsko novoletno zabavo 
pa vabijo tudi jeseniški pla
ninci, Silvestrovanje bo po
tekalo v Erjavčevi koči na 
Vršiču.

Silvestrovanje bo 
na Stari Savi
Potekalo bo v pokritem prireditvenem prostoru, 
za zabavo bo igral Zahod Band.

Moje vodilo je 
vedno iskrenost
Na silvestrovo bo na odru 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice na ekskluzivnem gala 
silvestrskem koncertu nastopila 
Helena Blagne.
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Božički plezali 
k otrokom
K otrokom, ki se zdravijo na 
otroškem oddelku jeseniške 
bolnišnice, so Božički priplezali 
kar po steni bolnišnične stavbe.
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Urša Peternel

»En čas je malo boljše, en 
čas slabše,« je o tem, kako 
se počuti, povedala Kristina 
Tarman iz Podmežakle, ki 
je 16. decembra praznovala 
107. rojstni dan. In da je re
cept za tako dolgo življenje 
skromnost ter da vse, kar te 
doleti v življenju, moraš 
vzeti za dobro, je še dodala. 
Slavljenko je na njen rojstni 
dan obiskal jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger s 
podžupanjo Vero Pintar, 
prišli so člani Društva upo
kojencev Jesenice, kjer je 
Tarmanova častna članica, 
vsako leto jo obiščejo tudi 
predstavniki Krajevne sku
pnosti Podmežakla. V do
mači hiši v Podmežakli pa 
so se zbrali tudi trije Kristi
nini otroci, Oton, ki zadnja 
leta živi pri mami in zgle
dno skrbi zanjo, Bojan in 
letos prav na mamin rojstni 
dan tudi hčerka Breda, ki 
sicer živi v Kanadi. Povedali 
so, da je mama po rodu z 
Dolenjskega, na Gorenjsko 
pa se je preselila že pred 
drugo svetovno vojno. Rodi
la je pet otrok, najstarejši 
Drago je že pokojni, Viktor 
pa je v domu starostnikov. 

Da je bila mama zelo skrb
na, so povedali Breda, Oton 
in Bojan, vse življenje je 
bila gospodinja in ni bilo 
vedno lahko, saj je sedem
članska družina živela le z 
moževo plačo. Mož je že vr
sto let pokojni, za gospo 
Kristino pa zadnja leta skrbi 
sin Oton, ki je tudi sam že 
dopolnil 81 let. Za mamo 
kuha, pere, jo vozi k zdrav

niku, še vedno pa jo vsako 
leto odpelje tudi na morje v 
Izolo. Sicer pa ima gospa 
Kristina – letom primerno 
– nekaj težav z zdravjem, 
zaradi revmatizma in bole
čin v hrbtu si pri hoji poma
ga s hojico, jemlje tudi več 
vrst zdravil pa tudi slabo 
sliši. Po drugi strani pa še 
vedno brez očal gleda televi
zijo, z očali si pomaga le pri 

branju. Najraje bere Jeseni
ške novice pa tudi kakšen 
drug časopis, ki ji ga prine
se Oton. 
Prav vsi obiskovalci, ki so ji 
prišli voščit za rojstni dan, 
so ji zaželeli predvsem 
zdravja in da se znova vidijo 
prihodnje leto. Čestitkam 
najstarejši Gorenjki se pri
družujemo tudi v uredniš
tvu Jeseniških novic!

Jeseničanka ima sto 
sedem let
Kristina Tarman iz Podmežakle je 16. decembra dopolnila sto sedem let. Je najstarejša Gorenjka in 
ena najstarejših Slovenk.

Kristina Tarman z otroki Bredo, Bojanom in Otonom
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Spoštovane občanke in občani, 

bliža se najlepši čas v letu. 
Čas, ko se spominjamo preteklosti in 
pričakujemo prihodnost. 
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu 
seli iz srca v srce. 
Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje 
in izpolnijo vsa pričakovanja. 

Vesel božič in srečno 2017! 

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci

Jeseniška železniška postaja je letos posebej lepo okrašena. 
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Na Jesenicah so odkrili spominsko ploščo na še eni stavbi, 
kjer so v letih 1990 in 1991 imeli tajno skrivališče orožja in 
streliva Teritorialne obrambe, to je na stavbi Gasilsko-reševal-
ne službe (GARS) Jesenice. Po besedah predsednika Območ-
nega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenj-
ska Janeza Koselja je to že šestnajsta spominska plošča, ki so 
jo odkrili v spomin in zahvalo pogumnim hraniteljem orožja. 
Slavnostni govornik je bil polkovnik Robert Klinar, poveljnik 
132. gorskega polka Slovenske vojske, ki se je zahvalil vsem, 
ki so čutili predanost domovini in so poskrbeli, da je orožje 
ostalo v hrambi zavednih Slovencev. Kot je dejal, je prepričan, 
da bi Slovenci znova stopili skupaj, če bi bilo to potrebno, in 
bi znali obraniti to našo lepo deželo. Slovesnosti se je udeležil 
tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, zapel je veteran-
ski pevski zbor, na harmoniko pa je zaigral mladi harmonikar 
Aleš Jakopič iz Planine pod Golico.

Spominska plošča na stavbi GARS

Ploščo sta ob prisotnosti častne čete Slovenske vojske 
odkrila direktor GARS Jesenice Jože Klinar in 
podpredsednik Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska Janko S. Stušek.

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

internet: http://www.jesenice.si

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
218. c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, 
Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Jesenice za leto 2017

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in neza-
zidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jese-
nice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter 
lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi 
objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidane-
ga in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času od 
9. do 13. ure, in sicer za:

	fizične osebe: 
 ponedeljek, sreda in petek

	pravne osebe: 
 torek in četrtek – po predhodnem dogovoru 

od 4. 1. 2017 do vključno 20. 1. 2017

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek 
za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev 
tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jeseni-
ce (Ur. list. RS, št. 46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi 
občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje 
v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadome-
stila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastniš-
tvom oziroma uporabo ter površino zazidanega in nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, površino ter komunalno opremljenostjo 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Številka: 422-74/2016  
Datum: 14. 12. 2016

 Tomaž Tom Mencinger l.r.
 ŽUPAN

Urša Peternel

Na decembrski seji občin
skega sveta so občinski svet
niki s 17 glasovi za in štirimi 
proti potrdili sklep o prene
hanju obratovanja žičnice 
Španov vrh. Obenem so 
sprejeli sklep o prodaji žični
ške naprave in teptalnega 
stroja v skupni vrednosti 
nekaj več kot 50 tisoč evrov 
ter o prodaji funkcionalnega 
zemljišča srednje postaje 
žičnice in solastniškega 
deleža srednje postaje (kjer 
je pisarna s servisnim pros
torom). Večje razprave o 
sklepu ni bilo, le občinski 
svetnik Janez Poljšak je 
menil, da je bila projektna 
naloga z analizo stanja in 
pregledom možnih rešitev 
za žičnico, ki je bila podlaga 
za odločanje, pripravljena 
premalo strokovno. Menil 
je, da se samo s kmečkim 
turizmom in hojo v hribe 
turizem v Planini pod Golico 
ne more razvijati, odgovor
nost za zaprtje smučišča pa 
je pripisal lokalni skupnosti, 
in ne peščici krajanov, ki da 
v razvoju smučišča niso uvi
deli podjetniške priložnosti 
in zaprtju niso nasprotovali. 

Proračun za leto 2017
Na seji so občinski svetniki 
soglasno, s 27 glasovi za 
sprejeli tudi proračun za 
leto 2017. Prihodki naj bi 
znašali 16,3 milijona evrov, 
odhodki 19,5 milijona evrov, 
proračunski primanjkljaj pa 
3,1 milijona, kar bodo pokri
li z ostankom sredstev na 
računu in z zadolžitvijo. 

Med prvo in drugo obravna
vo proračuna je prišlo do 
nekaterih sprememb, tako 
bo ostanek sredstev na raču
nu znašal 886 tisoč evrov, 
zlasti zaradi zamika projek
ta gradnje obvoznice Lipce 
(do zamika del je prišlo 
zaradi potrebe po začasni 
prestavitvi elektrodaljnovo
da s trase ceste in tirnih 
zaključkov na železniški 
postaji Vintgar). Poleg tega 
so bili stroški gradnje ceste 
proti Betelu za 64 tisoč 
evrov nižji od prvotne oce
ne, del sredstev se prenaša v 
leto 2017 tudi zaradi zamika 
gradnje kanalizacije Šmido
va … Na odhodkovni strani 
bodo dodatnih 67 tisoč 
evrov namenili za razvoj 
podeželja zaradi množične
ga pojava lubadarja, za spod
bujanje razvoja gospodars
tva 31 tisoč evrov več (skupaj 
bo razvoju gospodarstva 

namenjeno 141 tisoč evrov), 
namesto sanacije zunanjega 
stopnišča na severni strani 
dvorane Podmežakla, ki se 
zamakne v leto 2018, bodo 
denar namenili za nakup 
demontažnih tribun za glav
no nogometno igrišče. 
Dodatnih 15 tisoč evrov bodo 
namenili za nadaljevanje 
urejanja vaškega jedra Blej
ske Dobrave, tako da bo na 
voljo 31 tisoč evrov za izdela
vo stojnic, ureditev odvod
njavanja in delno tlakovanje 
utrjenih površin, dodatnih 
10 tisoč evrov bodo nameni
li za ureditev otroških igrišč 
na Plavžu. Dodatnih pet 
tisoč evrov pa bodo nameni
li tudi za delovanje brezplač
ne svetovalne psihoterapevt
ske pisarne na območju 
zgornje Gorenjske v sklopu 
projekta Anima sana in za 
vsaj dve delavnici o krepitvi 
duševnega zdravja.

Preimenovanje fakultete
Občinski svetniki so odločali 
tudi o preimenovanju Fakul
tete za zdravstvo Jesenice v 
Fakulteto za zdravstvo Ange
le Boškin. Delovanje fakulte
te, ki v tem študijskem letu 
obeležuje desetletnico delo
vanja, in razloge za preime
novanje jim je predstavila 
dekanica izr. prof. dr. Brigita 
Skela Savič. Občinski svetni
ki so se sicer zavzeli, da bi 
fakulteta v imenu obdržala 
ime Jesenice, a so se na kon
cu strinjali s pojasnili deka
nice o tem, zakaj to ni potre
bno. "S tem imenom bo 
fakulteta ime Jesenic kot 
mesta, kjer je začela delovati 
Angela Boškin, ponesla v 
celoten slovenski prostor, 
fakulteta je na Jesenicah in 
bo na Jesenicah, še naprej 
bo najboljša fakulteta v Slo
veniji," je zatrdila dekanica. 
Občinski svetniki so tako po 
daljši razpravi sklep o prei
menovanju v skrajšanem 
postopku potrdili. Ustanovi
teljica šole je sicer Občina 
Jesenice.

Letni programi, soglasje, 
okolje
Na seji so sprejeli tudi letne 
programe športa, kulture, 
izobraževanja in humanitar
nih društev in invalidskih 
organizacij. Podali so soglas
je k imenovanju Saše Leton
je za direktorja Zdravstvene
ga doma Jesenice za še en 
petletni mandat in se sezna
nili z drugim letošnjim poro
čilom o realizaciji akcijskega 
programa varstva okolja. 

Sklep o prenehanju 
obratovanja smučišča
Jeseniški občinski svetniki so na decembrski seji potrdili sklep o prenehanju obratovanja smučišča 
Španov vrh. Občina je dobila proračun za leto 2017.

Na začetku seje so se z minuto molka poklonili 
spominu na nedavno preminulega člana 
občinskega sveta Branka Berganta. Sprejeli so 
tudi formalni sklep o prenehanju njegovega 
mandata.

Občinski svetniki so potrdili sklep, da občina 
Jesenice pristopi k Združenju zgodovinskih 
mest Slovenije. V združenju je štirinajst 
slovenskih mest, med njimi denimo Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič, sodelujejo pa na področju 
razvoja turizma in ohranjanja kulturne 
dediščine.

Urša Peternel

V zadnjem letošnjem Župa
novem kotičku je župan 
Tomaž Tom Mencinger 
predstavil nekaj projektov s 
področja infrastrukture, ki 
so načrtovani za leto 2017. 
"Načrtuje se krožišče na 
Hrušici, most čez Savo 
Dolinko, pločnik proti Hru
šici od Splošne bolnišnice 
Jesenice in nadaljevanje 
izdelave celostne prometne 
strategije, katere namen je 
predvsem sprememba poto
valnih navad. Opredeljena 
pa je tudi investicija v regio
nalno cesto med zdravstve
nim domom in potokom 
Jesenica," je povedal župan.
Svojo priložnost na Jeseni
cah sta prepoznala tudi oba 
največja diskontnika Lidl in 
Hofer. "Lidl se je odločil za 
nadgradnjo prostorov s širi
tvijo in posodobitvijo na 
obstoječi lokaciji. Rok izved
be naj bi bil začetek leta 
2019. Hofer pa je s širitvijo 
že začel, in sicer s širitvijo 
skladiščnih prostorov, ki jim 
bo v nadaljnje omogočila 
tudi širitev trgovskih prosto
rov," je dejal župan.
V teku je razpis za podelitev 
občinskih priznanj, rok za 
oddajo je 9. januar. Prizna
nja bodo podeljena ob 
občinskem prazniku 20. 
marca. Gre za priznanja – 
plakete občine Jesenice in 
naziv častnega občana, ki se 
podeljuje posameznikom za 
izjemne dosežke. "Vse 
informacije za predlagatelje 
so dosegljive na naših splet
nih straneh, o prispelih vlo

gah pa se bo izrekla komisi
ja za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja in 
nagrajence predlagala v 
potrditev občinskemu sve
tu," je pojasnil Mencinger.
Prav poseben dogodek pa se 
je zgodil minuli petek, in 
sicer je svoj 107. rojstni dan 
praznovala najstarejša 
občanka Kristina Tarman, ki 
je s svojo častitljivo starostjo 
tudi med najstarejšimi Slo
venci in Slovenkami. "Ob tej 
priložnosti smo jo tudi obi
skali in ji čestitali ter ji zaže
leli veliko zdravja," je dejal 
župan.
"Na koncu pa še vse občane 
in občanke občine Jesenice 
vljudno vabim na dogodke 
in prireditve, ki se bodo 
odvijali na Jesenicah v pred
prazničnih dneh. Ob tej pri
ložnosti želim vsem zdravo, 
srečno in uspešno novo leto, 
ki prihaja."

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Mencin-
ger na prednovoletni spre-
jem, ki ga zadnja leta pripra-
vlja v banketni dvorani Kol-
perna, povabi vse, ki po-
membno soustvarjajo razvoj 
Jesenic: ravnatelje šol in di-
rektorje javnih zavodov, usta-
nov, jeseniških podjetij, pred-
stavnike kulture, športa, poli-
tike ... Župan je v svojem na-
govoru orisal najpomemb-
nejše projekte v letu 2016 in 
se ozrl v prihajajoče leto 2017. 
Med najpomembnejšimi 

projekti v zadnjem obdobju, 
ki jih je posebej poudaril, so 
bili nadgradnja centralne či-
stilne naprave in izgradnja 
kanalizacije v Podmežakli, 
ureditev ceste proti Betelu v 
Planini pod Golico, začetek 
gradnje obvoznice mimo 
Lipc. V letu 2017 se bo začela 
obnova strehe na Osnovni 
šoli Toneta Čufarja, gradnja 
pločnika od bolnišnice proti 
Hrušici, veliko pozornosti na-
menjajo celostni prometni 
strategiji, katere rezultat bo 
razvoj trajnostnih oblik mo-
bilnosti. Župan je izrazil za-

dovoljstvo, da uspešno poslu-
jejo številna jeseniška podje-
tja, omenil je samo Acroni, 
KOV, Kovinar Gradnje ST, 
Prevozništvo Bizjak ter števil-
na druga manjša podjetja. 
Zavidanja vredne rezultate 
dosega tudi Fakulteta za zdra-
vstvo Jesenice, ki obeležuje 
desetletnico, v občini uspe-
šno delujejo številna športna 
društva, župan je izpostavil 
hokejsko, nogometno, cur-
ling klub, Jesenice so pred 
kratkim dobile celo svetovne-
ga prvaka v borilnih veščinah 
... Občina skrbi za komunal-

no opremljenost in ustrezne 
prostorske dokumente, še 
velike neizkoriščene prilo-
žnosti pa župan vidi na po-
dročju turizma, kjer bi na Je-
senice želeli privabiti tudi 
tranzitne goste, ki se zdaj po 
avtocesti peljejo mimo me-
sta. Kot je poudaril župan, 
moram biti na Jesenicah po-
nosni zlasti na bogato zgodo-
vino in na multikulturnost, ki 
je "dodana vrednost občine". 
Župan je vsem zaželel srečno 
leto 2017, v kulturnem pro-
gramu pa so nastopili učenci 
Glasbene šole Jesenice.

Prednovoletni sprejem
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je v banketni dvorani Kolperna pripravil tradicionalni 
prednovoletni sprejem za vse, ki soustvarjajo razvoj občine.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar 
in Miho Reboljem

Župan sprejem tradicionalno pripravi v banketni dvorani 
Kolperna.

Urša Peternel

Fakulteta za zdravstvo Jese-
nice je v jeseniškem Kolper-
nu pripravila slovesnost, na 
kateri so predstavili preime-
novanje v Fakulteto za zdra-
vstvo Angele Boškin. Fakul-
teta bo tako ohranjala spo-
min na pionirsko delo prve 
šolane medicinske sestre pri 
nas Angele Boškin, ki je svo-
jo izjemno poklicno pot za-
čela ravno na Jesenicah. Kot 

je dejala dekanja izr. prof. 
dr. Brigita Skela Savič, fa-
kulteta v letošnjem študij-
skem letu obeležuje desetle-
tnico delovanja, iz regijsko 
zasnovane šole pa so prera-
sli v fakulteto, ki že vrsto let 
pomembno sooblikuje ra-
zvoj zdravstvene nege v ce-
lotni Sloveniji in tudi med-
narodno. Omogočajo študij 
na vseh treh bolonjskih sto-
pnjah, posebej pa so pono-
sni, da so letos uspešno 

akreditirali doktorski študij 
Zdravstvene vede. V desetih 
letih so v svet poklicnega 
dela pospremili več kot 250 
diplomantov.
Na slovesnosti je župan ob-
čine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger pohvalil doseda-
nje delo edine jeseniške fa-
kultete, zbrane je nagovorila 
predsednica Zbornice zdra-
vstvene in babiške nege Slo-
venije – Zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehni-
kov Slovenije Monika Až-
man. Spregovorila pa je tudi 

sorodnica Angele Boškin 
Milena Reya Janžekovič. Kot 
je dejala, je bila Angela Bo-
škin, po rodu sicer Primor-
ka, poštena, delovna, požr-
tvovalna, bistra, dobrega 
srca in izredno zavedna Slo-
venka. 
Z igranim prizorom iz do-
kumentarnega portreta o 
Angeli Boškin Poti k ljudem 
so nastopili člani Igralske 
skupine Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice, na citre je 
zaigrala Janja Brlec, sledila 
pa je podelitev diplom še eni 
generaciji diplomantov.

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

Dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Člani igralske skupine Gledališča Toneta Čufarja so odigrali 
igrani prizor iz dokumentarnega portreta o Angeli Boškin 
Poti k ljudem.

Andraž Sodja

Tržnica Jesenice, ki se je je 
po odprtju držalo veliko 
smole, je z novimi naje-
mniki našla tudi novo vse-
bino. Po odprtju kavarne 
Stara Sava 19. marca je 19. 
novembra v predelani zgor-
nji etaži zaživel še nov pri-
reditveni prostor na Jeseni-
cah – diskoteka The Club. 
Od odprtja je v njej gostova-
lo že veliko znanih imen, 
od skupin Paparazzo, Brko-
vi, Lapsus Band, Coco 
Band, Ladys first, trubači in 
številni DJ-ji na zabavah z 
elektronsko glasbo. Kot pra-
vijo v kolektivu The Cluba, 

ki je odprt ob petkih in so-
botah, to območje že več 
stoletij povezuje ljudi tako z 
Jesenic kot izven njih: 
»Mnogi lokacijo poznate že 
skozi pretekle dogodke v 
času Evrobasketa, ki so po-
trdili tezo, da po 20 letih na 
Jesenicah primanjkuje pra-
vih klubskih zabav.« S ta-
kšnim tempom bodo nada-
ljevali do novega leta, ko 
pripravljajo klubsko silve-
strovanje, in tudi v novem 
letu, nabito polni prostori 
ob klubskih večerih pa ka-
žejo, da so predvsem mlaj-
še generacije pogrešale to-
vrstno zabavno ponudbo na 
Jesenicah.

Zabavna vsebina 
tržnice
V zgornjem nadstropju nove tržnice na Stari Savi 
je zaživela še diskoteka The Club, ki predvsem ob 
koncu tedna privablja številne obiskovalce.

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

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

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho-
no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali pis-
mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti naj-
več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme biti 
dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 19/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 23. decembra 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Občina Jesenice je objavila javni razpis za podelitev konce-
sije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega 
prometa na območju občine Jesenice, vključno s šolskimi 
prevozi. Dosedanjemu koncesionarju, podjetju Alpetour – 
Potovalna agencija, se namreč koncesijska pogodba izteče. 
Koncesijo bodo podelili za obdobje petih let, pogodbo pa 
naj bi predvidoma sklenili do 1. februarja 2017.

Javni razpis za koncesijo za mestni promet
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Urša Peternel

Blagovna znamka Hokejski 
klub Jesenice in logotip žele-
zarja sta dobila nove lastnike. 
Na javni dražbi jo je za deset 
tisoč evrov kupila skupina 
hokejskih zanesenjakov 
Miloš Ažman, Tomaž Razin-
gar, Sergej Murnik, Tilen 
Zugwitz, Marko Klofutar in 
Danilo Svrzikapa. Z naku-
pom blagovne znamke so 
podjetje lahko poimenovali 
Hokejski klub Jesenice, d. o. 
o. Kot je pojasnil Miloš 
Ažman, so se za nakup odlo-
čili, da bo ime jeseniškega 
kluba ostalo »na varnem, 
stran od špekulantov«, na 
Jesenicah. Po zgledu iz tujine 
so pripravili program razvoja, 
pogovarjali so se tudi z vods-
tvi klubov HD Jesenice in 
HDD Jesenice, zdaj pa čakajo 
na primeren trenutek, da bo 
jeseniški hokej začel pisati 
novo zgodbo. »Ko bo čas za 
to, bomo zraven!« je še zago-
tovil Ažman. Kot je znano, je 
na prvi javni dražbi podjetnik 
iz Ljubljane za nakup ponu-
dil 150 tisoč evrov, a nato 
kupnine ni poravnal, druga 
javna dražba ni uspela, tretji 
poskus prodaje pa je bil ven-
darle uspešen.
Blagovna znamka in logotip 
sta bila tudi edino premože-
nje Hokejskega kluba Jese-
nice v stečaju. V stečajno 

maso se je tako nateklo zgolj 
deset tisoč evrov, medtem 
ko je na drugi strani stečajni 
upravitelj priznal za 1,5 mili-
jona evrov terjatev. Ker so 
sami stroški stečajnega pos-
topka znašali 7900 evrov, je 
za poplačilo navadnih upni-
kov ostalo zgolj 2217 evrov. 
Upniki so bili torej poplača-
ni 0,1-odstotno. Nekdanji 

trener Heikki Mälkiä, ki mu 
je stečajni upravitelj priznal 
za dobrih 106 tisoč evrov 
terjatev, je tako denimo pre-
jel borih 154 evrov poplačila, 
nekdanji hokejist Tomaž 
Razingar namesto prizna-
nih 112 tisoč evrov le 162 
evrov poplačila, podjetje 
Esotech namesto 221 tisoč 
evrov zgolj 322 evrov, podje-

tje ENOS za 118 tisoč evrov 
vredno terjatev 171 evrov ... 
Država je namesto 262 tisoč 
evrov priznanih terjatev 
poplačana s 381 evri ...
S tem se je stečajni posto-
pek nad Hokejskim klubom 
Jesenice tudi zaključil. Tak 
sklep je v začetku meseca 
izdalo Okrožno sodišče v 
Kranju. 

Kupci blagovne znamke 
Hokejski klub Jesenice
Na javni dražbi je blagovno znamko Hokejski klub Jesenice in logotip železarja za deset tisoč evrov 
kupila skupina hokejskih zanesenjakov Miloš Ažman, Tomaž Razingar, Sergej Murnik, Tilen Zugwitz, 
Marko Klofutar in Danilo Svrzikapa. S tem je ime kluba ostalo doma, na Jesenicah.

Logotip železarja je dobil nove lastnike. / Foto: arhiv

Urša Peternel

V občini Jesenice sta bili v 
zadnjem obdobju obnovlje-
ni dve cesti, in sicer proti 
deponiji Mala Mežakla in 
proti Betelu v Planini pod 

Golico. Obnovo dovozne 
ceste na deponijo v dolžini 
700 metrov je izvedla 
Gorenjska gradbena druž-
ba, pogodbena vrednost del 
pa je znašala nekaj več kot 
258 tisoč evrov. Cesta je 

bila prej makadamska, 
postopno jo asfaltirajo že 
od leta 2014, neasfaltiran 
pa je zdaj ostal še 1680 
metrov dolg odsek, ki ga 
bodo uredili v prihodnjih 
letih s sredstvi iz okoljske 

dajatve zaradi odlaganja 
odpadkov. 
Druga obsežnejša prenova 
pa je bila rekonstrukcija 
ceste v Planini pod Golico v 
smeri Savskih jam, ki je 
bila nujna zaradi plazenja 
tal. Zgradili so pilotno ste-
no, uredili vozišče in odvo-
dnjavanje, s čimer so prep-
rečili nadaljnje drsenje 
zemljine. Vrednost gradbe-
nih del je znašala 331 tisoč 
evrov, izvajalec Inkaing pa 
jih je zaključil v začetku 
oktobra. 

Dve obnovljeni cesti
Obnovili so odsek ceste na deponijo Mala Mežakla in ceste proti Betelu v 
Planini pod Golico.

Novo asfaltirana cesta k deponiji Mala Mežakla ... ... in obnovljena cesta proti Betelu v Planini pod Golico.

Urša Peternel

Obrtno-podjetniška zborni-
ca Slovenije je podelila pre-
stižno priznanje obrtnik leta 
2016, ki ga za dolgoletne 
dosežke vsako leto podelju-
jejo najzaslužnejši obrtnici 
oziroma obrtniku. Letos so 
ta laskavi naziv podelili že 
štirinajstič, prejel pa ga je 
Štefan Pavlinjek, direktor 
mednarodno uspešne druž-
be Roto. Med šestimi nomi-
niranci je bil tudi Aleksan-
der Bizjak iz podjetja Bizjak 
Aleksander, d. o. o., dolgo-
letni podjetnik iz družinske-
ga avtoprevozniškega podje-
tja, poznanega kot SIGR 
Bizjak, ki ima sedež na Spo-

dnjem Plavžu na Jesenicah. 
Podjetje ima 80-letno tradi-
cijo, glavnino storitev pred-
stavlja prevoz hitro pokvar-
ljivega blaga, v skrbi za oko-
lje in zmanjševanje ogljične-
ga odtisa pa v podjetju velik 
del letnih naložb namenijo 
uvajanju sodobne tehnologi-
je. Komisija si je temeljito 
ogledala način dela, izdelke 
in storitve, poslovanje, ure-
jenost in tehnološko oprem-
ljenost delavnic, pretehtala 
je ekološko zavest, vpetost v 
izobraževanje in lokalno 
okolje ter stanovsko organi-
zacijo. Vsi nominiranci 
vodijo uspešna podjetja in 
so prejeli priznanje obrtniš-
ki vzor.

Nominiran za 
naziv obrtnik leta
Aleksander Bizjak iz jeseniškega 
avtoprevozniškega podjetja je med letošnjimi 
nominiranci za naziv obrtnik leta in prejemnik 
priznanja obrtniški vzor.

Aleksander Bizjak je bil med šestimi nominiranci za naziv 
obrtnik leta. / Foto: Gorazd Kavčič

Si.mobil je pred kratkim pokril novo "belo liso", to je obmo-
čje, ki do sedaj ni imelo dostopa do hitrega interneta oziro-
ma je bil ta zelo slab. Tokratna, že 216. "bela lisa" je Javor-
niški Rovt, kjer so dobili najsodobnejše omrežje LTE/4G, ki 
uporabnikom omogoča enako hiter ali celo hitrejši dostop 
do interneta kot fiksno omrežje. "S pokrivanjem tako ime-
novanih "belih lis" tudi Si.mobil izpolnjuje zavezo, po kateri 
bo dostop do hitrega interneta do 31. maja 2017 omogočil 
na 225 ruralnih delih Slovenije, ki so do sedaj imela slabši 
dostop do hitrega interneta ali pa so bila povsem brez dos-
topa do njega," so poudarili v Si.mobilu.

Hitri internet tudi v Javorniškem Rovtu

Janko Rabič

Društva in organizacije z 
izvajanjem različnih progra-
mov pomembno bogatijo 
delo Krajevne skupnosti Slo-
venski Javornik - Koroška 
Bela. Svet krajevne skupnosti 
vsako leto v decembru povabi 
predstavnike na srečanje, 
kjer se pogovarjajo o delu, 
problemih in si izmenjajo 
marsikatero izkušnjo. Letos 
je najprej predsednica sveta 
Maja Otovič predstavila 
pomembnejše dosežke v leto-
šnjem letu, predvsem je pou-
darila uspešno izveden pro-

jekt kanalizacije in obnove 
ceste v naselju Trebež, igrišči 
za otroke na Koroški Beli in 
na Slovenskem Javorniku ter 
obnovo Osnovne šole Koroš-
ka Brela. Z izvajanjem večjih 
investicij na komunalnem in 
drugih področjih jo je dopol-
nil podžupan občine Jesenice 
Miha Rebolj. Predstavnica 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Koroška Bela je pove-
dala več o pripravah na 120 
obletnico ustanovitve druš-
tva. Obeležili jo bodo prihod-
nje leto z dvodnevno priredi-
tvijo, izdali bodo tudi zbornik 
o zgodovini društva.

Društva pomembno 
bogatijo delo v KS
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Urša Peternel

Potem ko so na Slovenskem 
Javorniku dobili lepo otro-
ško igrišče, je to žal kmalu 
postalo tudi tarča vandalov. 
"V krajevni skupnosti smo 
na vandalizem takoj opozo-
rili pristojne službe in pre-
dlagali, da se igrišče ogradi 
in ograja zaklepa. Letos nam 
je z donacijami podjetij iz 
naše krajevne skupnosti, to 
je Acronija in Palisade, 
ograjo okoli igrišča tudi 
uspelo postaviti," so poveda-

li v svetu Krajevne skupno-
sti Slovenski Javornik - Ko-
roška Bela. Hkrati pa so pre-
jeli ponudbo krajanke, mla-
de mamice Jerneje Zakraj-
šek, da bo skrbela za zakle-
panje igrišča in morebitne 
kršitve reda javljala pristoj-
nim službam. V svetu kra-
jevne skupnosti so ponudbo 
sprejeli z odprtimi rokami 
in se, kot so poudarili, Jer-
neji Zakrajšek za njeno pri-
pravljenost, da je prostovolj-
no prevzela obveznost zakle-
panja igrišča, zahvaljujejo.

Otroško igrišče 
zdaj zaklepajo
Skrb za zaklepanje otroškega igrišča na 
Slovenskem Javorniku je prevzela krajanka.

Urša Peternel

"Pošto bomo zaprli 30. de-
cembra 2016." Tako so na 
Pošti Slovenije potrdili na-
povedi o zaprtju poslovalni-
ce na Slovenskem Javorni-
ku, ki je med krajani povzro-
čila nezadovoljstvo in skrb, 
kako bodo po novem letu 
poštne storitve opravljali 
predvsem starejši krajani. 
Kot so pojasnili na Pošti Slo-
venije, že od leta 2009 izva-

jajo "program optimizacije 
in reorganizacije poštne 
mreže", v sklopu katere 
manjše in nerentabilne po-
šte preoblikujejo, nekatere 
pa tudi zapirajo. Manjše po-
šte namreč niso rentabilne, 
saj se klasične poštne stori-
tve iz leta v leto zmanjšuje-
jo. "Odločitev o zaprtju po-
šte Pošta Slovenije sprejme 
na osnovi analize poslovanja 
in upoštevanja več dejavni-
kov, kot so število opravlje-

nih storitev na takšni pošti, 
število obiskov strank, eko-
nomski rezultat poslovanja 
ter trend, ki je v primeru teh 
pošt vedno negativen in ne 
kaže na možnost bistvenega 
povečanja obsega storitev," 
so pojasnili. "Storitve na po-
šti 4272 Jesenice so denimo 
v letu 2015 v primerjavi z 
letom 2011 padle za 30 od-
stotkov, v letu 2016 pa opa-
žamo še nadaljnje padanje 
storitev. Ob zaprtju pošte 

bodo lahko uporabniki po-
štnih storitev uporabljali še 
pošti 4270 Jesenice, Cesta 
železarjev 6b, ter pošto 
4271 Jesenice, Cesta Cirila 
Tavčarja 8. Sicer pa je zrač-
na oddaljenost najbližjih 
pošt od pošte 4272 Jesenice 
– 4270 Jesenice 2800 me-
trov, 4271 Jesenice – 3600 
metrov in 4273 Blejska Do-
brava – 1900 metrov. Vse-
kakor pa lahko uporabniki 
določne storitve opravijo 
tudi pri pismonoših," so še 
dodali. Pri pismonoših, ki 
jih opremljajo z mobilnimi 
telefoni, mobilnimi tiskal-
niki in POS-terminali, tako 
lahko uporabniki oddajo 
pošiljke, plačajo položnice, 
opravijo vplačilo poštnih na-
kaznic, izplačilo zneskov z 
osebnih računov pri Novi 
KBM, nakup znamk, ovoj-
nic, dopisnic ...

Odločitev o zaprtju 
pošte je dokončna
Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, zakaj so se odločili zapreti poštno 
poslovalnico na Slovenskem Javorniku.

Na Verdnikovi ulici pri podvozu avtoceste je neznanec ponov-
no odložil biološke odpadke ob cesti oziroma kolesarski poti. 
Ti odpadki s smradom in videzom motijo mimoidoče spreha-
jalce, za takšnimi malomarnimi posamezniki pa mora čistiti 
javno komunalno podjetje na stroške vseh občanov. "Neod-
govornega občana opozarjamo, naj ne odlaga odpadkov v 
naravno in bivalno okolje. Odpadke je treba razvrščati in od-
dajati v ustrezne zabojnike ali kompostnike. Če je teh odpad-
kov več, ste jih dolžni oddati na zbirnem centru. Če imate 
glede odpadkov in njihove ustrezne odstranitve vprašanje ali 
dilemo, se lahko posvetujete z uslužbenci javnega komunal-
nega podjetja JEKO-IN. Neustrezno odlaganje odpadkov pa 
lahko prijavite tudi Medobčinskemu inšpektoratu in redar-
stvu po telefonu ali preko elektronskega obrazca na spletni 
strani Občine Jesenice," je povedal Boštjan Omerzel, vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice.

Kup bioloških odpadkov

Kup bioloških odpadkov je neznanec odložil kar ob cesti.
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Vesel božič in  
srečno novo leto 2017!

Andraž Sodja

Krajevne skupnosti občine 
Jesenice že vrsto let v začet-
ku decembra pripravljajo 
tradicionalna prednovoletna 
srečanja starejših krajanov, 
ki jih sprejmejo člani svetov 
krajevnih skupnosti in jim 
pripravijo tudi darila in 
skromno pogostitev. Tako je 
bilo tudi letos, saj so spreje-
me že pripravili v večini kra-
jevnih skupnosti. 
Prva je bila Krajevna sku-
pnost Plavž, ki je sprejem 
za starejše od 80 let pripra-
vila v Osnovni šoli Toneta 
Čufarja z bogatim spre-
mljevalnim programom. 
Lepe želje za prihajajoče 
leto so jim izrekli predse-
dnica sveta krajevne sku-
pnosti Plavž Ivanka Zupan-
čič, župan občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger in 
ravnateljica osnovne šole 
Branka Ščap. 
Dan kasneje so srečanje pri-
pravili v KS Blejska Dobrava 
in Podmežakla, kjer sta 65 

zbranih krajanov pozdravila 
predsednik sveta Aljoša Ul-
čar in podžupan Miha Re-
bolj.
Sprejem za starejše od 75 
let iz osrednje KS Sava pa 
je potekal v banketni dvora-
ni kolperna, kjer sta več kot 

sto krajanov nagovorila 
predsednica sveta Tina Re-
povž, ki je poudarila po-
men druženja in sodelova-
nja v današnjem času, ter 
župan Tomaž Tom Men-
cinger, tudi sam nekoč 
predsednik Sveta KS Sava, 

ki je izpostavil pomen kra-
jevne skupnosti. 
Na srečanjih so predstavniki 
krajevnih skupnosti in obči-
ne predstavili letošnje inve-
sticije in napovedali nekaj 
prihajajočih, ki jih tudi v pri-
hodnjem letu ne bo malo.

Prednovoletna 
srečanja za starejše
Jeseniške krajevne skupnosti so pred koncem leta pripravile tradicionalna srečanja in pogostitev 
starejših krajanov. Srečanja so bila dobro obiskana.

Zavod za šport Jesenice pripravlja pohod ob polni luni na 
Španov vrh. Potekal bo v četrtek, 12. januarja, zbor pohodni-
kov bo na spodnji postaji žičnice v Planini pod Golico ob 
17.45.

Pohod na Španov vrh ob polni luni
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Pri Zvezi kulturnih društev Jesenice od leta 2012 podeljujejo 
priznanja posameznikom in skupinam, ki na področju ljubi-
teljskega kulturnega dela in ustvarjanja z marljivim delom 
dosegajo pomembne rezultate v lokalnem okolju in širše. V 
decembru so pozvali kulturna društva, klube, krajevne sku-
pnosti, podjetja, politične stranke, javne zavode in druge 
organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, in posameznike, da 
predlagajo kandidate za podelitev priznanj za leto 2016. Pri-
jave kandidatov za priznanja (za posameznike in za skupi-
ne) sprejemajo na sedežu Zveze kulturnih društev Jesenice, 
Tavčarjeva 3b, Jesenice ali po eletronski pošti: milos.mozi-
na@gmail.com do 17. januarja 2017. Priznanja bodo podeli-
li na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 
leta 2017. Dosedanji prejemniki so: Jože Beguš, Stanko 
Sekardi, Franc Črv, Marija Palovšnik in Leon Mohorič.

Zbirajo prijave za priznanja ljubiteljskim 
kulturnim ustvarjalcem 

Zbogom leto starih zgodb,
zdaj novo si utira pot,
zato vsi ljudje na svetu
to noč se poklonili bodo letu.

Sedanjost se v preteklost 
prelevi,
okrog prihodnosti se vse vrti
in novi upi vzklijejo pred 
nami,
da bolje bo, kot pa bilo je 
lani.

Vsako leto nov navdih,
druga pesem, isti stih –
SREČNO, ZDRAVO, 
NOVO LETO
naj s toplino bo prežeto.

Zunaj hladen veter brije,
a v srcu toplo sonce sije,
naj mir v duši bo navzoč,
vsaj na novoletno noč.

Vsak živi v nekem svetu,
zavezan istemu planetu,
ki zdaj najbolj je svečan,
z bilijoni lučk je posejan.

Če znali bi,
lahko verigo bi sklenili
in člene,
ki smo jih nekoč nekje izgubili,
spet povezali, združili moči
in pozabili na zamere 
starih dni.
Če znali bi …

Ko zadnji polčas izzveni,
nešteto se raket v zraku 
razprši,
podaj roko
iskreno in močno
in praznuj
kot praznovalo bo nebo.

Kot sijaj noči bo mimo vse,
nato nov list obrne se,
a čut do sočloveka
nikar naj z letom ne zamre.

Naj bo čas, ki pride z njim,
prijazen in poseben,
saj v letnici sijalo bo,
pravljično število sedem.
 

Mojca Koželj                                       

Štartajmo v leto 2017

Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so v sklopu projek-
ta Jesenice – mesto železar-
jev pripravili novo razstavo, 
ki je na ogled v Ruardovi 
graščini, z njo pa so predsta-
vili predvsem vlogo in 
pomen železarne za razvoj 
Jesenic. Osredotočili so se 
zlasti na obdobje od začetka 
tridesetih pa do konca osem-
desetih let prejšnjega stolet-
ja. Železarna je močno vpli-
vala na rast in oblikovanje 
mesta, na družbeni stan-
dard, na društveno in politi-
čno življenje ... Tako so v 
sklopu razstave in v sprem-
ljajoči knjižici kustosi Aljaž 
Pogačnik, dr. Marko Muger-
li in Zdenka Torkar Tahir 
predstavili razvoj železarne, 
takratne gospodarske raz-
mere, razvoj mesta, zlasti 
arhitekturni in urbanistični, 
gradnjo delavskih stanovanj 
in prvih stolpnic, kasneje pa 
tudi individualnih hiš, zani-
miv je tudi del razstave, ki 
predstavlja način življenja 

delavcev železarne. V muze-
ju hranijo številne predmete 
iz tistega obdobja, gradivo iz 
obsežnega fonda Železarne 
Jesenice pa so začeli tudi 
digitalizirati.

"S projektom se želimo 
železarjem zahvaliti za vse, 
kar so ustvarili v našem 
mestu, hkrati pa želimo pri-
spevati h krepitvi temeljev 
lastne identitete, zlasti pri 

mladih Jeseničanih," je 
povedala direktorica muze-
ja Irena Lačen Benedičič. 
Projekt sofinancirata Obči-
na Jesenice in ministrstvo 
za kulturo.

Železarna je 
oblikovala Jesenice
Z razstavo v Ruardovi graščini v Gornjesavskem muzeju Jesenice prikazujejo vlogo in pomen 
Železarne Jesenice za razvoj Jesenic.

Ekipa Gornjesavskega muzeja Jesenice v dnevni sobi iz obdobja 1965–1975: direktorica 
Irena Lačen Benedičič in kustosi Aljaž Pogačnik, dr. Marko Mugerli in Zdenka Torkar Tahir

Delavska kuhinja iz obdobja 1950–1955: kredenca je bila 
last Rovanovih, ki so živeli v baraki na Cesti 1. maja.

Delavska soba z opremo iz obdobja 1946–1950 s takrat 
modnim "flodranim" pohištvom

Andraž Sodja

Minuli petek so z razstavo 
pregledne jubilejne skupin-
ske razstave obeležili 70-let-
nico delovanja razstavnega 
salona in društva dolinskih 
likovnikov, poznanega kot 
Dolik. Kot je povedala pred-
sednica Kulturnega društva 
Svoboda Tone Čufar, pod 
okriljem katerega deluje 
Dolik, Stanka Urbas, so z 
obletnico prestopili v novo 
obdobje delovanja, saj jim je 
v minulih letih uspelo 
poplačati dolgove, tako da 
optimistično zrejo v prihod-
nost. Pred leti je društvo 
zapadlo v eksistenčno krizo, 
zaradi različnih vzrokov, po 

tem, ko je predsedstvo pred 
dobrimi šestimi leti prevzela 
Urbasova, pa se je s pomoč-
jo vztrajnih članov znova 
postavilo na noge: »Oživili 
smo likovne tečaje, pripelja-
li smo dogodek Lepota in 
umetnost, vrača pa se tudi 
ugled, saj se tudi ustvarjalci 
zanimajo za razstavljanje 
pri nas, tako imamo zasede-
ne že razstave v letu 2018.« 
Kot je v nagovoru poudaril 
nekdanji župan in direktor 
železarne Boris Bregant, so 
Jeseničani kmalu po koncu 
druge svetovne vojne poka-
zali lastno iniciativo in takoj 
po koncu vojne ustanovili 
nova društva in z delovnimi 
akcijami prispevali k obnovi 

domovine, v tiste čase pa 
sega tudi začetek Dolika, v 
katerem so sodelovala tudi 
številna znana slikarska 
imena: »Železarna jim je 
nudila osnovne prostorske 
pogoje za delo, nov zagon pa 
je prišel s pridobitvijo last-
nih prostorov v središču 
mesta. Ob odprtju razstav so 
vseskozi sodelovali kulturni-
ki drugih specialnosti, ki so 
pri obiskovalcih vcepljali 
tudi ljubezen do teh kultur-
nih oblik. Dolik je bil ves čas 
vzor in ni čudno, da so po 
njegovem vzorcu nastajala 
tudi druga društva po Slove-
niji in zamejstvu.« 
Ob jubileju jim je čestital 
tudi župan Tomaž Tom 

Mencinger, ki se je Doliku 
tudi zahvalil za izjemen pri-
spevek jeseniškemu kultur-
nemu življenju.
Ob častitljivem jubileju 
dolinskih likovnikov je svoj 
kamenček v mozaiku pris-
peval tudi Javni sklad za kul-
turne dejavnosti – izpostava 
Jesenice, pod vodstvom Pet-
re Ravnihar, ki je zaslužnim 
dolikovcem podelila zlate in 
srebrne značke za dolgolet-
no delo na področju likovne 
umetnosti, ter priznanje 
sklada društvu Dolik. Zlate 
značke so prejeli: France 
Berce, Edo Gregorič, Ljubi-
ca Intihar Višnar, Zvonko 
Ivanovič, Jaka Kobal, Bogo-
mil Košnik, Zlatko Lipov-

šček, Slava Mlakar, Ana 
Mlekuž Višnar, Janez 
Mohorič, Jana Nerat, Miros-
lav Pengal, Marko Rolc, Dra-
ga Soklič, Ljubo Soklič, Edo 

Vahčič, Marjan Židanek, 
Marjeta Žohar in Boleslav 
Čeru, srebrne pa Marta Gaš-
perlin, Stanka Urbas in 
Marija Volarič.

Sedemdeset let DOLIK-a

Priznanje ob jubileju Dolika je iz rok vodje območne 
izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Petre 
Ravnihar prejela predsednica Stanka Urbas.

"Z Glasbeno šolo na Koroškem sodelujemo že dobri dve 
desetletji. Začeli smo z bienalnimi srečanji, sedaj pripravlja-
mo skupne koncerte vsaka tri leta, enkrat na Jesenicah, dru-
gič na Koroškem – zadnja leta v Bilčovsu," je o sodelovanju 
z glasbeno šolo iz Avstrije povedala ravnateljica Glasbene 
šole Jesenice Martina Valant. Letošnji koncert je izzvenel na 
Jesenicah, v dvorani Lorenz, z Glasbene šole Jesenice je 
nastopilo osem solistov in dve komorni skupini, gostje pa 
so se predstavili s tremi solisti in dvema komornima zased-
bama. "S skupnimi koncerti pridobivamo izkušnje, izmenju-
jemo notno literaturo ter v prvi vrsti ohranjamo prijateljske 
vezi," je še dodala Martina Valant.

Skupni koncert glasbenih šol
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Matjaž Klemenc

Kaj je bil glavni razlog, da si 
se odločil za športno pleza-
nje?
"Šest let sem paralelno, po-
leg športnega plezanja, treni-
ral še odbojko. Za oboje je 
zmanjkalo časa, zato sem se 
usmeril v športno plezanje. 
To se mi zdi zanimivo, saj 
imam rad adrenalinske špor-
te. V športnem plezanju sem 
sedaj prisoten deset let." 

Na Jesenicah prav tako ob-
staja športnoplezalni odsek. 
Kako to, da si se odločil za 
Radovljico?
"Na Jesenicah sem bil do 
leta 2014. Treniral sem pri 
Tjaši Kosič, na začetku pa 
pri Poloni Kobentar in Jaku 
Štefanu. Za Radovljico sem 
se odločil, ker imajo boljše 
pogoje. Začelo se je s tem, 
ko sem poleti v Radovljico 
hodil na treninge, saj se v 
času počitnic na Jesenicah 
ne trenira. V radovljiškem 
športnoplezalnem odseku 
so me povabili, da se jim 
pridružim, in odločil sem se 
za ta korak. Prav pogoji, ki 
jih imamo v Podvinu, so bili 
eden od glavnih razlogov, da 
sem se odločil za prestop. V 
Radovljici delam pod vod-
stvom Domna Švaba." 

Koliko treninga opraviš te-
densko?
"Treninge imamo štirikrat 
ali petkrat tedensko. Ob tem 
so tu še reprezentančni tre-
ningi. Treningi v klubu tra-
jajo dve uri in pol, reprezen-
tančni treningi pa tri ure. 
Ob koncih tedna so po veči-
ni tekmovanja."

Omenil si reprezentanco. 
Od kdaj si njen član?
"Član reprezentance sem od 
lanskega leta."

Kako si videl leto 2016 z vi-
dika športnega plezanja?
"To leto je zagotovo najbolj-
še v moji dosedanji karieri. 
Zmagal sem na tekmi za 
mladinski evropski pokal in 
bil v seštevku dveh tekem 
tudi zmagovalec evropskega 
pokala. Pika na i je bilo četr-
to mesto na mladinskem 
svetovnem prvenstvu na Ki-
tajskem. Obe uvrstitvi sem 

dosegel v težavnostnem ple-
zanju."

Kateri rezultat ima zate ve-
čjo težo?
"Brez razmišljanja bi na 
prvo mesto postavil četrto 
mesto na Kitajskem. Konku-
renca je bila res močna, saj 
je nastopilo šestdeset naj-
boljših mladinskih plezalcev 
iz celega sveta."

Kje si po tvojem zapravil 
medaljo?
"V kvalifikacijah, kjer nisem 
bil 100-odstoten. Žal je to na 

koncu odločalo, saj smo v 
finalu, kamor se naj se uvr-
stilo prvih pet, vsi prišli do 
vrha. V kvalifikacijah sem 
imel od te peterice četrto 
preplezano višino. Dobra 
šola za drugič."

Čemu daješ na treningu 
največji poudarek?
"Skušam delati čim manj 
nepotrebnih napak, dati vse 
od sebe. Na to drugo me tre-
ner še posebej opozarja." 

Kaj so tvoje prednosti?
"Dobri pogoji v Radovljici 
oziroma v Podvinu in dober 
trener. Vse to skušam čim 
bolj obrniti v svojo korist." 

Težavnostno plezanje, hitro-
stno plezanje, balvani. Kaj ti 
najbolj ustreza in zakaj?
"Najbolj uživam v težavno-
stnem plezanju. Balvani so 
mi zanimivi in vse več jih 
treniram. Hitrostnemu ple-
zanju pa ne posvečam velike 
pozornosti, saj pri nas tudi 
ni stene za dober trening te 
discipline. Včasih to disci-
plino treniramo v Avstriji."

Plezanje v skalah?
"Poleti opravimo kakšen tre-
ning v skalah. Sam sicer ni-
sem preveč navdušen za ple-
zanje v skali, a kakšen tak 
trening zagotovo ni odveč."

Kakšne cilje si si postavil v 
plezanju?
"Skušal bom še nadgraditi 
svoje rezultate in uspehe na 
vseh nivojih tekmovanja. 
Dobro se zavedam, da mi bo 
to uspelo le z vloženim tru-
dom in dobro opravljenimi 
treningi."

Zmagovalec 
evropskega pokala
Petnajstletni Luka Potočar z Jesenic, član Plezalnega odseka Radovljica, je bil letos poleg zmage v 
evropskem pokalu v težavnostnem športnem plezanju še četrti na svetovnem prvenstvu v isti disciplini.

Luka Potočar

Pomembna zmaga v derbiju
Košarkarji Enos Jesenice uspešno igrajo v 3. Ligi zahod. V 7. 
kolu so gostovali pri ekipi Slovana v Ljubljani in tekmo dobili 
s 77:68. Odločilna je bila druga tretjina, ki so jo dobili s 17:4. 
Na naslednji tekmi so bili še bolj prepričljivi, ko so doma z 
rezultatom 88:63 premagali Globus, v tekmi, v kateri so pre-
vladovali v vseh štirih četrtinah. Globusu so se maščevali za 
za poraz v uvodni tekmi v tretjeligaški konkurenci. Za zaklju-
ček letošnjega leta so v derbiju kola doma gostili ekipo Nazar-
je, ob Globusu edino ekipo, ki je Jeseničane spravila na kole-
na. Tokrat so bili Gorenjci boljši in v težki tekmi, čeprav tega 
rezultat ne kaže, zmagali z rezultatom 70:54. Na lestvici vodi-
jo Nazarje s 16 točkami. Jeseničani so drugi z dvema točkama 
manj in tudi s tekmo manj. Vsekakor se nam obeta še zani-
miva košarkarska pomlad. Upamo, da z Jeseničani v skupini, 
ki se bo borila za prvo do šesto mesto.
 
Dva evropska prvaka
V Kranjski Gori je potekalo evropsko prvenstvo v tradicional-
nem karateju. Nastopilo je okrog 400 tekmovalcev iz 14 dr-
žav. Iz Karate kluba MI-KI je bilo v slovenski reprezentanci 
devet članov, ki so se dobro odrezali. Evropska prvaka sta 
postala Nina Rupnik (Fukogo) in Aleksander Jovanovič (Fu-
kogo). Na drugo srtopničko so stopili: Nina Rupnik (Kata), 
Sara Ravnik (Kata), Aleksander Jovanovič (Kata, Kogo), Nina 
Rupnik, Sara Ravnik, Karin Pazlar (Kata team), Nina Rupnik, 
Denis Čatak (Embu). Pika na i so bile še tri bronaste meda-
lje: Denis Čatak (Kogo), Karin Pazlar (Kogo), Alem Kalender 
(Kata team). V Kranjski Gori je potekal še turnir v karateju in 
tudi tu niso izostali uspehi tekmovalcev iz Karate kluba MI-
-KI: 1. mesto: Ajda Oražem (Kata), Karin Pazlar (Kata), Ale-
ksander Jovanovič (Kata), Matic Panjter (J.I.K.), Sara Ravnik, 
Karin Pazlar, Nina Rupnik (Kata team), Aleksander Jovano-
vič, Matija Legat, Denis Čatak (Kata team); 2. mesto: Ajda 
Oražem (K.I.K.), Nina Rupnik (Kata), Tian Hrkič (Kata); 3. 
mesto: Nina Ristič (K.I.K.), Aleksander Jovanovič (KO GO), 
Ivana Rjazanjcev (Kata); Danaja Podlipnik (J.I.K.).

Zmaga za Anžeta Pretnarja, Matevža Pogačnika 
in ekipo
Ljubljana je gostila tretji kvalifikacijski turnir z zračno puško. 
Od strelcev ekipe Triglav Javornik - Koroška Bela se je v član-
ski konkurenci s prvim mestom izkazal Anže Presterel. V mla-
dinski konkurenci je bil Matevž Pivk peti. V Ljubljani so se 
merili tudi najmlajši, na 3. Kekčevem pokalu. Pri cicibanih je 
drugo mesto osvojil Edbin Babača, Ažbe Močivnik je bil peti, 
Luka Regeis pa dvanajsti. Ekipno so bili tretji. Pri mlajših pio-
nirjih je zmaga pripadla Matevžu Pogačniku, Lovro Klinar je 
bil četrti, Bor Plasin pa petnajsti. Ekipno so zmagali.

Jeseničanke še naprej konkurenčne
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice nadaljujejo do-
bre igre v Extra ligi. V 5. kolu so doma visoko s 85:50 prema-
gale Žiri. Tesneje je šlo v gosteh pri ekipi Krke, kjer so slavi-
le s 67:56. Prvo mesto še naprej drži ekipa Ledita z maksi-
malnim učinkom, s šestimi zmagami in 12 točkami. Košar-
karice Kranjska Gora - Jesenice so druge s točko manj. Na 
listi strelk najdemo na vrhu s 136 točkami igralko Kranjska 
Gora - Jesenice Lejlo Pamič.

Judoisti na treh različnih krajih
Judoisti sekcije Partizan Jesenice so se udeležili treh tekmo-
vanj. Največ uspeha so poželi v Ljubljani na turnirju Kagami 
Baraki, kjer so osvojili kar nekaj odličij. Zmage sta se veselila 
Mia Džafič in Žiga Razingar. Drugo mesto so osvojili Žan 
Lovič, Anže Rizmarič Hladnik in David Zlatanov. Na tretjo 
stopničko so stopili: Luka Petkovič, Kristjan Košir, Lovro Ko-
rošak, Matija Klinar, Nejc Maher, Luka Jeretič, Ažbe Razingar, 
Uroš Vukelič, Blaž Junež, Hana Medič in Adel Džombič. Na 
turnirju Alpe Adria v Scheflingu v Avstriji se je zmage veselil 
Tim Pahor. Tretje mesto sta osvojila Tim Mulej in Luka Am-
brožič. Tretje prizorišče je bilo Celje, kjer je potekal novoletni 
turnir. Tretje mesto sta osvojila Nina Jeretič in Mark Klinar.

Mislinja jim leži
Po šestih porazih so odbojkarice Zgornje Gorenjske spet 
okusile zmago. V pravem trenutku, saj so na gostovanju s 
3:0 (17, 16, 20) premagale Mislinjo, velikega konkurenta za 
obstanek. V petek so še enkrat gostovale pri ekipi Nova 
KBM Branik in po pričakovanju izgubile s 3:0 (16, 14, 14). V 
osmini pokala so se Gorenjke pomerile z Mislinjo. Doma so 
zmagale s 3:0 (21, 22, 25). Mislinja jim je v povratni tekmi 
vrnila z isto mero, z zmago 3:0 (13, 21, 22). Tako je o sku-
pnem zmagovalcu odločal zlati niz. V tem je bila Zgornja 
Gorenjska boljša in ga dobila s 15:10. V četrtfinalu se bodo 
pomerile z ekipo Calcit Volleyball.

Športne novičke

Matjaž Klemenc

V športu so vzponi in padci. 
Ko so uspehi, so tudi proble-
mi, ki se pojavijo, veliko 
manjši. Povsem drugače je 
ob porazih. Če pogledamo 
prvih petnajst kol, polovico 
prvega dela, je bil učinek 
članske ekipe SIJ Acroni Je-
senice odličen. Enajst zmag, 
zmaga po podaljšku, poraz 
po podaljšku in le dva poraza 
(oba doma z Ritter sportom 
5:6 in Asiagom 2:3). Prej smo 
že omenili padce in v treh 
mesecih. Prva tekma 
Jesenice:Gardena je bila na 
sporedu 17. septembra, takrat 
so imeli Jeseničani »črne mi-

nute« le v zadnji tretjini no-
vembra, ko so dvema porazo-
ma dodali še tri zaporedne (v 
gosteh z Asiagom 2:3 in Salz-
burgom 0:4 ter doma s Pu-
stertalom 2:3). Kot je bil kon-
čan niz devetih tekem brez 
poraza, se je na srečo končal 
niz treh porazov. Vsem je ja-
sno, da je nemogoče vseskozi 
držati formo na vrhuncu. Ob 
tem ne smemo pozabiti, da 
se so ubadali s številnimi po-
škodbami. Pravijo, da kogar 
ni, se ne pogreša, a v praksi 
žal to vedno ne drži. Dve 
zmagi v začetku decembra – 
v gosteh so s 4:1 premagali 
Gardeno (Oraže, Kalan, Pan-
ce, Rajsar), doma pa je z ne-

kaj težave s 4:3 »padla« še 
Cortina (Pance 2, Magovac, 
Rajsar) – in spet smo upali, 
da je na vidiku ponovno seri-
ja zmag. Žal je upanje padlo 
v vodo že v tretji decembrski 
tekmi, ko so doma v najslab-
ši letošnji tekmi v dvorani 
Podmežakla z 1:2 (Brus) iz-
gubili z ekipo Neumarkt. Po 
petkovem porazu je kapetan 
Miha Brus težko izbiral pra-
ve besede. »Težko je nekaj 
povedati po takem porazu. 
Vedeli smo, da Neumarkt ni 
slaba ekipa, saj so v zadnjem 
obdobju dobro igrali. Kljub 
vsemu z enim doseženim za-
detkom težko zmagaš. Pre-
več kompliciramo. V trenut-

kih, ko bi bilo treba zaključi-
ti, mi iščemo dodatno poda-
jo. Treba bo doseči kakšen 
»grd« zadetek.«
Ko tole berete, je za Jeseni-
čani že sredina domača tek-
ma z Zell am See. V obdo-
bju praznikov jih čakajo še 
štiri tekme. 26. decembra 
pričakujejo Fasso doma, tri 
dni kasneje pa gostujejo pri 
istem nasprotniku (Fassa je 
še edina neznanka v AHL). 
Tik po novem letu imajo še 
dve težki gostovanji: 2. janu-
arja igrajo pri Lustenauu, 
dan kasneje pa pri Feldkir-
chnu. Sedmega januarja se 
vračajo v Podmežaklo, ko 
jim v goste prihaja Sterzing.

Neumarkt prekinil obetavni niz
Po dveh decembrskih zmagah so si jeseniški hokejisti »privoščili« nepričakovani poraz. 
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Urša Peternel

Enajstega decembra je 
osemdeseti rojstni dan praz-
noval Alojz Noč iz Podme-
žakle, zadnji še živeči marti-
nar, ki je v martinarni, ob 
vročih martinovih pečeh, 
oddelal svojo celo delovno 
dobo. "Saj so živi še drugi, 
ki so delali v martinarni, a 
jaz sem zadnji tistih, ki smo 
tam delali celo delovno 
dobo, vseh 36 let," pripove-
duje Noč, ki je bil rojen leta 
1936 v Podmežakli, v hiši, 
kjer s soprogo Cilko živi še 
danes. Martinar je bil že nje-
gov stari oče, v železarni pa 
je življenje tragično, v delov-
ni nesreči, leta 1947 izgubil 
tudi njegov oče. Ker mu je 
mama umrla na porodu, sta 
Alojza vzgajala stari oče in 
stara mama, ki sta ga vpisala 
na metalurško šolo. Postal 
je livar in takoj po šoli je pri-
šel v železarno. »Ko so nas 
razdelili po železarni, sem 
prišel v martinarno. Ta me 
je zmeraj navduševala, imel 

pa sem tudi dobrega delovo-
djo, Podmežaklarja Stanka 
Razingerja, ki je skrbel 
zame. In potem sem v mar-
tinarni delal vseh 36 let, celo 
delovno dobo, ki smo jo 
imeli beneficirano. Vmes 
sem šel edino k vojakom, v 

Gevgeliji sem bil tri leta gra-
ničar.« Takoj po odsluženi 
vojaščini pa spet nazaj – »v 
martin«. »Kljub težkemu 
delu, vročini, prahu me je 
zmeraj vleklo samo v marti-
narno.« Tam so bili kot ena 
velika družina, skupaj so se 

smejali, »lumpali« ... »Bil 
sem vse, od graparja do 
topilca,« obuja spomine 
Noč, čigar življenjsko zgod-
bo in spomine na delo v 
martinarni je leta 2009 
zabeležila tudi Irena Lačen 
Benedičič v daljšem zapisu 
v Jeseniškem zborniku. V 
muzej na klepet Alojz rad 
zahaja še danes, ko je že 
vrsto let upokojen. Rad tudi 
bere, včasih je bil lovec, še 
zdaj gre rad v naravo, kjer se 
usede na kak štor in sanjari 
o starih časih. Z ženo Cilko 
sta skupaj že 53 let. »Doma 
imava vrt, malo ji poma-
gam, malo jo jezim ...« pravi 
šegavo Alojz, ki si še vedno 
tu pa tam prižge pipo, ki se 
jo je navadil kaditi prav v 
martinarni. "Za prvo plačo 
sem si kupil cigarete Plani-
ca, pa mi jih je delovodja 
vrgel v peč in mi dal fajfo z 
besedami: 'Če boš v martinu 
delal, boš tobak kadil!'." In 
tako je celo življenje ostal 
zvest tobaku, kot v srcu še 
vedno nosi martinarno ...

Za vedno martinar
Podmežaklar Alojz Noč, zadnji od tistih, ki so v martinarni oddelali celo delovno dobo, je praznoval 
osemdeseti rojstni dan. »Kljub težkemu delu, vročini, prahu me je zmeraj vleklo samo v martinarno,« 
pravi.

Alojz Noč si še danes prižge pipo, ki se je je navadil kaditi 
prav v martinarni.

Urša Peternel

Gasilno-reševalna služba 
(GARS) Jesenice je v začetku 
meseca prejela donacijo 
zavarovalnice Triglav v višini 
tri tisoč evrov, ki so jo name-
nili nakupu dihalnega apara-
ta za novo gasilsko avtocis-
terno. Kot je ob predaji čeka 
dejala direktorica Območne 
enote Kranj Zavarovalnice 

Triglav Janka Planinc, v zava-
rovalnici že tretje leto del 
sredstev, ki bi jih sicer name-
nili za poslovna novoletna 
darila, namenjajo preventiv-
nim projektom. V zadnjih 
dveh letih so na ta način pod-
prli petdeset projektov, letos 
jih bodo dvajset, na ta način 
pa izkazujejo družbeno 
odgovornost in vračajo v oko-
lje, iz katerega izhajajo. 

Za donacijo se je zahvalil 
direktor GARS Jesenice Jože 
Klinar, župan občine Jeseni-
ce Tomaž Tom Mencinger 
pa je izpostavil pomembno 
vlogo, ki jo imajo v skrbi za 
varnost jeseniški poklicni 
gasilci v sodelovanju s števil-
nimi prostovoljnimi gasilski-
mi društvi v občini. "Lahko 
smo veseli, da GARS deluje 
prav na Jesenicah," je dejal.

Donacija zavarovalnice 
poklicnim gasilcem
Zavarovalnica Triglav je Gasilsko-reševalni službi Jesenice podarila tri tisoč 
evrov, ki so jih namenili nakupu dihalnega aparata za novo gasilsko 
avtocisterno.

Jeseniški poklicni gasilci so se razveselili donacije Zavarovalnice Triglav.

Andraž Sodja

V dvorani Podmežakla se je 
minuli konec tedna odvijalo 
državno prvenstvo v umet-
nostnem drsanju, združeno 
s pokalom Slovenija Open. 
Domače drsalke so zabeleži-
le izvrstne rezultate. Že na 
sobotnem odprtem prvens-
tvu Slovenije sta po najvišjih 
mestih posegli mladi drsalki 
Klara Sekardi v kategoriji 
deklic C in Lucija Junež v 
kategoriji deklic D, obe z 
izvrstnim tretjim mestom. 
Uspeh so v obeh kategorijah 
dopolnile še druge drsalke 
domačega drsalnega kluba, 
in sicer v kategoriji C še 
Hana Pajič s šestim mes-
tom, Tjaša Gaspar z dva-
najstim, Alja Kosič z 18. in 
Lena Ponjavič z 19. mestom. 
V kategoriji D so uspeh 
Juneževe dopolnile še Brina 
Baltič s 13. mestom, Zala 
Junež s 14. mestom in Maša 
Šmid z 21. mestom. Na 
državnem prvenstvu je Pia 
Šmid v kategoriji deklice C 

zasedla tretje mesto, v kate-
goriji deklice A pa je prvo 
mesto zasedla Lara Hrovat, 
drugo Manca Krmelj, četrto 
Nika Novak in peto Daša 
Smolej. Kaja Gril je uspeh 
kronala v kategoriji mladink 
s tretjim mestom. 

Jeseniške drsalke z 
odličnimi rezultati

Na domačem ledu je Lara Hrovat postala 
državna prvakinja.

Lara Hrovat
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DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL  
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV 

V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!

Jesenice, telefon: 04 586 24 16
Lesce, telefon: 04 531 89 34

Tudi očala  
so lahko  
novoletno 
darilo!
ŽELIMO VAM VESELE  
BOŽIČNE PRAZNIKE IN  
DOBER VID V LETU 2017

Urša Peternel

»Vedno poudarjam, da so 
zame Jesenice najlepše me-
sto na svetu, saj so vendar 
moje, rodne. Na Jesenice me 
vežejo najlepši spomini na 
rosno mladost in seveda tudi 
na svoje prve glasbene uspe-
he. In res je – tu sem prvič 
okusila, kaj pomeni dolg, ze-
looooo dolg aplavz. In od ta-
krat naprej ne spim več mir-
no ...« pravi Helena Blagne, 
ki se na silvestrski večer vra-
ča na rodne Jesenice. Na 
odru jeseniškega gledališča 
namreč pripravlja ekskluziv-
ni gala silvestrski koncert, ki 
bo, kot pravi, nekakšna retro-
spektiva njenih največjih 
uspešnic s pridihom klasič-
ne pop opere. "Danes se ža-
nri mešajo na vse strani in v 
vse smeri. Pop in klasika sta 
seveda še vedno ločeni glas-
beni zvrsti, ampak včasih je 
pomembno rušiti meje. Me-
nim, da mi je v času kariere 
s svojimi sodelovanji in 
predvsem koncertnimi pro-
grami resnično uspelo pre-
makniti meje glasbene izra-

znosti, zase in za svoje po-
slušalce." 
Za Heleno je eden lepših 
koncertov v njeni glasbeni 
karieri, to je koncert v Operi. 
»To je bil izjemno čuteč in 
zahteven koncert tako v glas-
benem kot tudi v interpreta-
tivnem smislu. Publiki sem 
ponudila tako pop kot klasič-
no izvedbo svojih uspešnic, 
odlomke iz oper svetovno 
priznanih skladateljev, kot 
sta Puccini in Verdi. Skratka, 
retrospektivo vsega, kar sem 
bila v preteklosti in kamor bi 
šla rada v prihodnosti …«
In kakšni so njeni načrti za 
leto 2017? »Poleg glasbene-
ga odra sem ves čas aktivna 
tudi na gledaliških deskah. Z 
odlično Zvezdano Mlakar na 
pomlad naslednje leto starta-
va z novo gledališko predsta-
vo, za katero sem prepriča-
na, da bo uspešnica. Nato 
me marca ponovno čaka na-
stop s svetovno priznanim 
zborom Dunajski dečki v 
Cankarjevem domu in v 
SNG Maribor, sledi turneja 
čez lužo, nov album, koncert 
v Skopju, pa v zagrebški 

koncertni dvorani Vatroslav 
Lisinski ... Kar pa se tiče 
ustvarjanja glasbe in vsega v 
zvezi z njo, po navadi ne de-
lam prevelikih planov, kajti 
glasba je čarobnost, je magi-
ja, ki pride v trenutku, v nav-
dihu. Ni proizvodnja, tem-

več stvar srca in je eno naj-
lepših in najčistejših čustev, 
kar jih človek premore. Na-
čin, kako se glasbenik pred-
stavlja publiki, je zelo po-
memben. Moje vodilo je bila 
vedno iskrenost. In tako že-
lim tudi nadaljevati.«

Moje vodilo je vedno 
iskrenost
Na silvestrovo bo na odru Gledališča Toneta Čufarja Jesenice na ekskluzivnem gala silvestrskem 
koncertu nastopila Helena Blagne. Jeseničanka je prav na domačem odru kot dvanajstletna deklica 
požela svoj prvi aplavz ... Helena obljublja odličen koncert z največjimi uspešnicami s pridihom 
klasične pop opere.

"Od svojega šestnajstega leta silvestrovo dočakam na 
odru. Izjema je bilo edino leto 1998, ko sem rodila sina," 
pravi Helena Blagne.

Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora leto 
zaokrožujejo z novim samo-
stojnim koncertom z naslo-
vom Ljudska (z)godba, ki 
zagotovo že v času priprav 
zasluži večjo pozornost. Prvi 
bo 27. decembra ob 20. uri v 

dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori, drugi 29. decembra ob 
19.30 v dvorani Kina Žele-
zar na Jesenicah. Godbeniki 
pod vodstvom dirigenta De-
jana Rihtariča bodo prvič iz-
vajali skladbe, ki sta jih po-
sebej za ta koncert napisala 
skladatelja Aleksander Čonč 
in Anže Rozman. Kot gostje 

bodo nastopili mezzosopra-
nistka Monika Bohinec, stal-
na članica dunajske državne 
opere, pevec Klemen Torkar 
in pevski zbor Vox Carniola 
Jesenice. Ne bodo pa le nove 
skladbe, temveč tudi oblači-
la. Prvič bodo godbeniki na-
stopili v rateških narodnih 
nošah.

Ljudska (z)godba

Andraž Sodja

Medobčinsko društvo inva-
lidov Jesenice pod vod-
stvom predsednice Marine 
Kalan je tudi letos pred no-
vim letom pripravilo tradi-
cionalno srečanje članov, ki 
so ga znova pripravili v re-
stavraciji Kazina. Udeležilo 
se ga je okoli sto članov, ki 
so se družili v prijetnem 
vzdušju, za zabavo pa je po-
skrbel jeseniški glasbenik 
Hajni Blagne. Posebej pa 
so počastili tudi jubilante v 
svojih vrstah. Kot je poveda-
la predsednica društva Ma-
rina Kalan, ima medobčin-
sko društvo invalidov Jese-

nice več kot 530 članov in 
dodatno še nekaj več kot 
200 podpornih članov. Kot 
dodaja Kalanova, so tudi 
med letom zelo aktivni, saj 
pripravljajo številne aktiv-
nosti in izlete, piknike, gre-
do na morje, imajo športne 
igre, skratka veliko aktivno-
sti, ki se jih člani z veseljem 
udeležujejo. »Ta srečanja 
so se začela že pred več kot 
15 leti in vztrajajo, saj so do-
brodošla priložnost za dru-
ženje, srečanja, pogovore. 
Pripravili smo tudi 140 da-
rilnih paketov, s katerimi 
bomo obiskali tiste, ki so po 
domovih in se srečanja ne 
morejo udeležiti.«

Srečanje društva 
invalidov

Predsednica Marina Kalan in jubilanti Medobčinskega 
društva invalidov Jesenice

Na koncertu na Jesenicah bosta nastopila tudi 
Lenart Prek in Timotej Willewaldt iz godalnega 
dua WildArt, zmagovalca šova Slovenija ima 
talent.

Marsikdo na Jesenicah je že opazil skrivnostno svetlobo na 
Žerjavcu. To ni neznani leteči predmet, temveč pravljična 
dežela Alojza Katnika, dedka najboljšega slovenskega hoke-
jista Anžeta Kopitarja, ki je svoj dom in vrt na Žerjavcu okra-
sil s kar 10 tisoč prazničnimi lučkami. V pravljični deželi pa 
so dobrodošli tudi številni obiskovalci, ki jih premami pra-
znično vzdušje. 

Deset tisoč lučk na Žerjavcu

Alojz Katnik pred svojo okrašeno hišo

Janko Rabič

Na 80. srečanju z znanimi 
ljudmi iz domačega okolja 
pri Društvu upokojencev Je-
senice so bili gostje voditelji-
ce Albine Seršen vodje dru-
štvenih sekcij, ki vlagajo ve-
liko dela in energije v izvaja-
nje programov na kultur-
nem, športnem, socialnem, 
izletniškem in drugih po-

dročjih. Ker je bilo po osmih 
letih to okroglo 80. srečanje, 
je predsednik društva Boris 
Bregant čestital Albini Ser-
šen za uspešno pripravo in 
vodenje srečanj. Ob tej pri-
ložnosti so pripravili razsta-
vo izdelkov sekcije ročnih 
del, ki jo vodi Olga Prezelj. 
Dvanajst članic je predstavi-
lo različne pletene, vezene 
in kvačkane izdelke.

Osemdeset srečanj  
z znanimi ljudmi

Gostje so bili vodje društvenih sekcij. / Foto: Luka Vujičič
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Urša Peternel

Šestnajst dijakov Srednje 
šole Jesenice je konec okto-
bra odšlo na tritedensko 
prakso v tujino, in sicer na 
Malto in na jug Španije, v 
Sevillo. Kot je povedala 
pomočnica ravnateljice 
Monika Lotrič, praktično 
usposabljanje v tujini sodi 
pod okrilje evropskega pro-
jekta mobilnosti dijakov 
Erasmus+. "Dijaki so lahko 
v praksi spoznavali razlike v 
organizaciji in izvajanju del 
v primerjavi s Slovenijo, 
spoznavali so drugo kulturo, 
hrano in način življenja in si 
na ekskurzijah na Malti 
ogledali tudi glavno mesto 
in severni del otoka, v Špa-
niji pa tudi Gibraltar in Gra-
nado. Ob prihodu domov so 
si bili enotni, da je za njimi 
izjemna izkušnja, ki je ne 
bodo nikoli pozabili ..."
Na Malto je odšlo osem dija-
kinj vzgojiteljske usmeritve, 
ki so delale v tamkajšnjih 
vrtcih. Ena od njih, Tinkara, 

je povedala: "V vrtcu je čisto 
drugače kot pri nas. Zdaj se 
šele zavedamo, kako dobre 
vrtce imamo v Sloveniji. 
Motila me je higiena, veliko-
sti igralnic in dejstvo, da 
niso hodili na sprehode ..." 
Dekleta so imela čas tudi za 
turistični ogled Malte, ogle-
dale so si severni del države 
in otok Gozo.

Skupina dijakov pa je tri ted-
ne preživela na jugu Španije, 
v Sevilli. Pet dijakinj zdravs-
tvene usmeritve je prakso 
opravljalo v domovih za osta-
rele, dva dijaka iz strojne 
usmeritve v podjetju Fiat, 
dijakinja iz ekonomske 
usmeritve pa v prevajalskem 
podjetju. Bodoča strojnika 
Samo in Andraž sta vtise str-

nila takole: "Praksa v Sevilli 
nama je bila zelo všeč, ker 
sva delala v zanimivem in 
novem okolju. Čeprav sva 
pridobila veliko novih znanj, 
meniva, da bi se lahko nauči-
la še več, če bi imela boljše 
znanje španščine. Opazila 
sva, da Španci stvari delajo 
malo bolj »na easy«, verjetno 
zaradi drugačnih kulturnih 
navad, ki sva jih z veseljem 
sprejela tudi sama." Bodoče 
medicinske sestre Manja, 
Eva in Tinkara pa so poveda-
le, da so opazile, da imajo v 
Španiji v domovih za ostare-
le drugačne standarde kot v 
Sloveniji. "Pri nas veliko 
poudarka namenjamo prep-
rečevanju okužb, sem sodi 
pogosto razkuževanje in 
umivanje rok ter menjava in 
uporaba zaščitnih sredstev, 
medtem ko v Španiji to pote-
ka čisto drugače – razkužil 
na primer ne uporabljajo ..."
Sicer pa so si bili vsi dijaki 
enotni, da je bila tritedenska 
praksa v tujini izjemna izkuš-
nja, ki bi jo kadarkoli ponovili.

Dijaki na praksi  
na Malti in v Španiji
Dijaki Srednje šole Jesenice so nabirali dragocene izkušnje na praktičnem usposabljanju v tujini.

Del dijakov, ki so prakso opravljali v španski Sevilli.

Urša Peternel

"Priprave na prireditev tra-
jajo vsaj dva meseca: pripra-
va scenarijev za točke, izde-
lava rekvizitov, plesne, pev-
ske in dramske vaje, snema-
nje, izdelava čestitk in izdel-
kov za šolski bazar in hotel 
... Pred prireditvijo nas 
popade tudi trema, tako 
učence kot mentorje. Na 
koncu pa je vedno zagotov-
ljen uspeh. In nagrada: pol-
na dvorana gledalcev," je 
povedala vodja odbora za 
novoletno prireditev na 
Osnovni šoli Poldeta Straži-
šarja Jesenice Veronika 
Repinc Bajrič. Prireditvi so 
letos dali naslov Igrarije: v 
videoprojekcijah so prikaza-

li igre, ki so jih posneli v 
podaljšanem bivanju, pos-
neli pa so tudi napovednike 
točk. Emir, Enej, Miha, 
Elma, Patricija, Luka, Gaš-

per, Blaž, Anže, Lejla, Lea in 
Matic so bili prave filmske 
zvezde. Posnetke je v simpa-
tično celoto združil Urban 
Bajrič. Na odru so nastopili 

palčki in zaplesali kolo. 
Posebni program je zaigral 
igrico Peter Klepec, zapela 
sta pevska zbora, plesali so v 
džungli, prišel je mali jelen-
ček Rudolf, gledališki klub 
pa je predstavil svojo moj-
stovino Mojca Pokrajculja. 
Ni manjkala niti igrarija z 
žogami in čisto posebna 
čestitka na koncu: med gle-
dalce so poletela papirnata 
letala z voščili. Vsem sta 
voščili ravnateljica Aleksan-
dra Valančič in podžupanja 
Jesenic Vera Pintar. Po pri-
reditvi sta v avli gledališča 
potekala še razstava izdel-
kov učencev in šolski bazar. 
Vsa sredstva, zbrana s pros-
tovoljnimi prispevki, bodo 
šla v šolski sklad. 

Prednovoletne igrarije
Na Osnovi šoli Poldeta Stražišarja Jesenice so tudi letos pripravili izvrstno prednovoletno prireditev,  
v katero vsako leto vložijo veliko truda. 

Letos so na oder postavili Igrarije.

Urša Peternel

V Mladinskem centru Jese-
nice so tudi letos na Miklav-
žev večer pripravili miklav-
ževanje, tokrat s škratom 
Lenkom, otroki Cirkuške 
šole Jake Srpčiča ter s Saro 
in njeno psičko Đini. Otroci 
so do zadnjega kotička 
napolnili dvorano Kina 
Železar, njihovo nestrpno 

pričakovanje pa je bilo 
poplačano v trenutku, ko je 
v dvorano vstopil Miklavž v 
spremstvu treh angelčkov, 
pa tudi poredni parkelj jih 
ni preveč prestrašil. Miklavž 
je spregovoril o dobroti, pri-
jateljstvu in spoštovanju, 
prav vsak otrok pa je iz rok 
angelčkov prejel tudi maj-
hnega parkeljna iz kruhove-
ga peciva.

Veselo 
miklavževanje

Miklavž z ekipo pomočnikov / Foto: Nik Bertoncelj

Dedek Mraz je obiskal otroke na kmetiji Smolej - Uric v Plani-
ni pod Golico. Pripeljal se je s kočijo, otroci, ki kmetijo obis-
kujejo vsak konec tedna, so zaigrali igrico, manjkala pa niso 
niti darila. Kot je povedal Miha Smolej s kmetije Smolej - Uric, 
so obisk Dedka Mraza pripravili v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Planina pod Golico, namenjen pa je bil vsem 
otrokom iz krajevne skupnosti, starim od dve do deset let. 

Dedek Mraz na kmetiji

Dedek Mraz med otroki

Na Gimnaziji Jesenice sta potekala dva že tradicionalna 
dogodka, in sicer projektni dan Šege in navade in Dan mla-
dih raziskovalcev. Na ta dan na obisk povabijo osnovnošol-
ce in letos se jih je odzvalo kar 125. V uvodu so gimnazijci 
zapeli in zaigrali tri ljudske pesmi, zatem pa je del učencev 
z dijaki in profesorji spoznavalo šege in navade pri sloven-
ščini, angleščini, italijanščini, matematiki, zgodovini, geo-
grafiji, likovnem snovanju in sociologiji. Pri športni vzgoji 
pa so se naučili nekaj ljudskih plesov. Del učencev je sode-
loval pri izvajanju eksperimentov na praktičnih delavnicah iz 
zanimivih tematik naravoslovnih predmetov kemije, biologi-
je, fizike in računalništva. 

Osnovnošolci na gimnaziji

Osnovnošolci so spoznavali šege in navade.

Dijaki Gimnazije Jesenice so tudi letos pripravili dobrodelni 
bazar, ki je potekal na Čufarjevem trgu. Na njem so prodaja-
li voščilnice, obeske, svečnike, knjižna kazala, venčke za na 
vrata, okrasne slike, potiskane nakupovalne vrečke, šolski 
koledar z umetniškimi slikami dijakinj, sladke dobrote in 
čaje. Denar, ki so ga zbrali s prodajo, bodo dali v šolski sklad 
in z njim pomagali dijakom iz socialno šibkih družin za ude-
ležbo na šolskih ekskurzijah in pri drugih dejavnostih.

Dobrodelni bazar gimnazijcev
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Andraž Sodja

Sankaški klub Jesenice, ki je 
letos organiziral že 55. San-
kaški pokal mesta Jesenic, 
njihovo delovanje pa sega še 
dlje v zgodovino, se lahko 
pohvali z odličnimi odnosi 
in delovnimi razmerami, ki 
omogočajo trening vrhun-
skim tekmovalcem v sanka-
nju na naravnih progah, 
športu, za katerega si pred-
vsem avstrijski in italijanski 
predstavniki že vrsto let pri-
zadevajo, da bi postal olim-
pijski šport. Predsednik dru-
štva, tudi sam odličen san-
kač Klemen Rev je prevzel 
društvo pred dvema letoma, 
ko se je na Jesenicah odvijalo 
tudi evropsko prvenstvo v 
vožnji s športnimi sanmi. 
Letos bo na Soriški planini 
tekma svetovnega pokala, si-
cer pa je v slovenski sanka-
ški zvezi aktivnih pet klubov, 
ki dosegajo tudi dobre rezul-
tate. »Članstvo v našem dru-
štvu se povečuje. Imamo 
dobrih 40 članov, aktivnih je 

več kot 20, pridobili pa smo 
tudi precej mlajših. Verjetno 
pa smo tudi eden redkih klu-
bov, kjer vadnin ne zaraču-
navamo. Društvo ima na 
razpolago omejena sredstva, 
pomaga pa, da so med člani 
tudi kategorizirani tekmo-
valci, torej trije tekmovalci 
državnega razreda, ki so do-
segali tudi dobre rezultate, 

saj tako dobimo nekaj sred-
stev za nastope na tekmova-
njih,« pove Klemen Rev. 
Svetovna sankaška zveza FIL 
vrne del sredstev za tekmo-
valce in pomaga na začetku 
sezone pri nakupu opreme.
Velika želja sankaškega klu-
ba Jesenice je, da bi dobili 
snežni top za umetno zasne-
ževanje sankaške proge v 

Savskih jamah, saj bi s tem 
rešili več težav. Klemen Rev 
pravi: »V dobrem tednu dni 
bi lahko zasnežili celotno 
progo. Voda je na voljo ob 
trasi proge, rešiti bi morali 
samo problem elektrike, kar 
pa bi že nekako rešili. S tem 
bi sankaška proga v Savskih 
jamah postala ne le športni 
objekt, ampak tudi prava tu-

ristična atrakcija, povsod pa 
je v ozadju potreben precej-
šen začetni kapital. Naša 
proga je zaprta, ravno prav 
strma, če je zasnežena, ni 
velikih hitrosti. Če pa bi 
imeli še razsvetljavo, za kar 
imamo projekt pripravljen 
že od leta 1990, bi bilo še 
toliko bolje.« V sankaškem 
društvu zato prosijo morebi-
tne donatorje za pomoč in 
sodelovanje pri nakupu sne-
žnega topa, ki bi jim olajšal 
delovanje, saj je umetni 
sneg bolj kompakten in po-
trebuje manj utrjevanja, 
omogočil pa bi jim tudi do-
datne dejavnosti in s tem 
olajšal delovanje društva.
Tudi v letošnji sezoni načrtu-
jejo vrsto tekmovanj. »Prvo 
smo načrtovali že konec de-
cembra, a če ni snega, ni tek-
me. Konec februarja oziro-
ma v začetku marca bomo 
pripravili tradicionalni me-
morial in pokal mesta Jese-
nic, v že 56. izvedbi. S krov-
no sankaško organizacijo pa 
pripravljamo tudi sankaški 

tabor, namenjen najmlajšim 
in kategorijam tekmovalnih 
sani z mednarodno udeležbo 
z vse nekdanje Jugoslavije, 
saj smo najbližja proga, na 
kateri lahko trenirajo,« še 
pravi Rev.
Pripravili bi tudi kakšno re-
kreativno tekmovanje, na ka-
tero bi povabili Jeseničane in 
Rovtarje, saj bi na tak način 
v svoje vrste lahko privabili 
še več članov in tekmovalcev. 
Vsi mislijo, da se vsa tekmo-
vanja odvijajo samo na ledu, 
rekreativna pa na snegu, ve-
dno pa so v precepu, ali 
omogočiti zaledenelo progo 
in s tem treninge tekmoval-
cem, ali pa progo narediti 
dostopno čim večjemu števi-
lu obiskovalcev. 
Sankanje na naravnih pro-
gah pridobiva na priljublje-
nosti. V Avstriji, Nemčiji in 
Italiji si močno prizadevajo 
za uvrstitev te discipline 
med olimpijske športe, s či-
mer bi Savske jame lahko 
postale pomemben zimsko-
športni center.

Sankači potrebujejo snežni top
Sankaški klub Jesenice se lahko pohvali z eno najdaljših tradicij v občini Jesenice. Dolgo tradicijo imajo tudi njihova tekmovanja v Savskih jamah, kjer bi s 
snežnim topom skoraj pol leta lahko zagotavljali sankaško progo.

Vlamljal je v avtomobile 
Jeseniški kriminalisti so zaradi več premoženjskih kaznivih 
dejanj kazensko ovadili domačina, ki je na Slovenskem Ja-
vorniku sredi novembra letos zvečer vlomil v tri osebne av-
tomobile, v še dva pa je poskušal vlomiti. En vlom je izvedel 
na makadamskem parkirišču, v ostalih primerih pa je vla-
mljal na parkiriščih pred stanovanjskimi objekti. Vlamljal je 
z naviranjem ključavnice in razbijanjem stekla, odtujil pa je 
več oblačil in tehnično opremo. Z dejanji je povzročil tudi za 
okoli tisoč evrov materialne škode.

Kdor pušča odklenjena vrata, k sebi vabi 
nepovabljene 
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo domačinke, da je 
neznani storilec med njeno odsotnostjo od doma vstopil v 
odklenjeno stanovanje in ji odtujil manj vredne predmete. 
"V izogib takim oškodovanjem svetujemo izvajanje ukrepov 
za preprečevanje tatvin ter v tej zvezi zaklepanje vrat in za-
piranje oken," je povedal Bojan Kos s Policijske uprave (PU) 
Kranj.

Metali petarde pred ljudi
Policisti so sredi meseca prejeli prijavo, da naj bi najstniki 
pred srednjo šolo na Jesenicah petarde metali pred ljudi. 
"Zato opozarjamo na nepravilno in nedovoljeno rabo piro-
tehnike v takih okoliščinah in posebej poudarjamo, da je lan-
sko leto na Gorenjskem eksplozija petarde vsaj eni osebi 
huje poškodovala roko, v še nekaj primerih pa so bili poško-
dovani tudi objekti, stekla na objektih, gorelo je na travnikih 
... Te situacije so posledica nepravilne in objestne rabe piro-
tehnike, kjer največkrat nastradajo predvsem mladi do 20 let. 
Zato gre poseben apel predvsem staršem, da naj se doma 
pogovarjajo o teh stvareh," je dejal Bojan Kos s PU Kranj.

Spolzka cesta  
Voznica na Prihodih je na poledeneli cesti izgubila oblast 
nad avtomobilom in se prevrnila na streho. Kot so ugotovili 
jeseniški policisti, je cesta pomrznila v zgodnjih jutranjih 
urah, v kombinaciji s prehitro vožnjo pa je bilo to vzrok za 
nesrečo, ki se je k sreči končala samo z lažjimi poškodbami. 
"Možnosti, da so ceste ponekod lahko spolzke in poledene-
le, naj vozniki zato nikar ne zanemarijo, nizkih temperatur 
pa naj ne ignorirajo, ker na cestah v povezavi z drugimi vre-
menskimi vplivi lahko povzročijo nevarnost," opozarjajo 
policisti.

Iz policijskih beležk
Zaključil se je še en študijski 
krožek, ki je potekal v sode-
lovanju Ljudske univerze Je-
senice, Občinske knjižnice 
Jesenice in Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, nosil pa je 
naslov Raziskovanje kultur-
ne dediščine v lokalni sku-
pnosti. Kot rezultat zavzete-
ga dela udeležencev krožka 
je nastala knjižica z naslo-
vom Kako so se na Jeseni-
cah včasih izobraževali? V 
21 izvirnih zgodbah so zabe-
leženi spomini sodelujočih 
na šolske dni. Knjižico, ki so 
jo uradno predstavili sinoči 
v Kolpernu na Jesenicah, je 
sofinancirala tudi Občina Je-
senice, zato bo brezplačno 
na voljo vsem občanom Je-
senic, je povedala mentori-
ca študijskega krožka na 
Ljudski univerzi Jesenice 
Lea Zlodej.

Zgodbe s spomini  
na šolske dni

Gornjesavski muzej Jeseni-
ce je objavil javni poziv za 
sodelovanje na Poročnem 
sejmu 2017, ki bo potekal 
10. in 11. februarja 2017 v 
Kolpernu na Stari Savi na Je-
senicah. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na 
spletni strani Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice, k sode-
lovanju pa vabijo posame-
znike in podjetja, ki ponuja-
jo gostinske storitve, prsta-
ne, cvetlične aranžmaje, tisk 
vabil, snemanje in fotografi-
ranje, kozmetične in frizer-
ske storitve, poročne obleke, 
poročna potovanja, poročne 
torte, plesne vaje ... Prijave 
zbirajo do 20. januarja.

Sodelovanje na 
Poročnem sejmu
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Urša Peternel

Jeseniški hokejisti so že pred 
sezono obljubili, da se bodo 
svojim navijačem in vsej 
lokalni skupnosti za vsak 
domači poraz v Alpski hokej-
ski ligi oddolžili z eno uro 
družbenokoristnega dela. 
Svojo obljubo so začeli ures-
ničevati v začetku meseca, ko 
so v zameno za prve tri pora-
ze na ledu na Rdečem križu 
Jesenice pomagali pri delitvi 
hrane in oblačil družinam, ki 
so v socialni stiski. Predsed-
nik kluba HDD Jesenice 
Anže Pogačar je povedal, da s 
takšnimi dobrimi deli skuša-
jo nekaj vrniti lokalni skup-
nosti, obenem pa igralce in 
hokej znova približati lju-
dem, saj se je pripadnost 
jeseniškemu hokeju v zad-
njih letih kar malce izgubila. 
V prvi akciji so sodelovali 
hokejisti Miha Brus, Aleš 
Jaklič, Luka Kraigher, Marko 
Tarman, Gašper Cerkovnik, 
Urban Sodja in Tadej Čim-
žar, na vrsto pa bodo v priho-
dnje prišli vsi člani ekipe, ena 
od naslednjih akcij naj bi bila 
pomoč pri kidanju snega. 
Kot je povedala Rina Beravs 
Zor z Območnega združenja 
Rdečega križa Jesenice, je 
bilo treba razdeliti nekaj čez 
tristo paketov s hrano (v njih 
je bilo olje, riž, testenine, 
moka, sladkor ...) in pralni 
prašek. Delitev pomoči pote-
ka tako, da upravičenci prej-

mejo vabilo, kdaj naj se ogla-
sijo na Rdečem križu, tako 
da jim na pomoč ni treba 
čakati v vrsti. V letošnjem 
letu so po besedah Beravs 
Zorove imeli na voljo dovolj 
paketov pomoči, razdelili so 
več kot 75 palet najrazličnej-
ših izdelkov. Upravičenci so 
tako pakete prejeli sedem-
krat, jeseni so delili tudi 
jabolka. "Res pa je, da je ljudi 
še zmeraj sram priti po 
pomoč," ugotavlja strokovna 
sodelavka Rdečega križa 
Jesenice. "Prihajajo najrazlič-
nejši ljudje, se pa zelo pove-
čuje število upokojencev, saj 
so železarske pokojnine maj-
hne, pa dokler sta dve, še 
nekako gre, ko pa eden osta-

ne sam, pa z eno nizko 
pokojnino postane življenje 
zelo težko. Jeseni se tudi poz-
na, da se končajo sezonska 
dela in po pomoč začnejo 
prihajati delavci iz gradbeniš-
tva." Na vprašanje, ali bi pot-
rebovali kakšno posebno vrs-
to izdelkov, je Beravs Zorova 
odgovorila, da vedno potre-
bujejo otroško hrano, pa kak-
šen čokolešnik, tudi konzer-

ve že pripravljene hrane, 
denimo golaža, prebranca, 
pasulja, saj je veliko samskih 
ljudi, ki pridejo po pomoč.
Pri razdeljevanju paketov 
pomoči je sicer "glavni" Jože 
Kupljenik, dolgoletni pros-
tovoljec in koordinator v 
skladišču Rdečega križa 
Jesenice. "Mine čas pa še 
nekaj dobrega narediš za 
ljudi," je povedal.

Hokejisti pomagajo
Jeseniški hokejisti so se začeli na poseben način oddolževati za poraze na ledu: z družbenokoristnim 
delom. Prvo akcijo so speljali na Rdečem križu Jesenice, kjer so pomagali deliti pakete s hrano.

Fantje iz HDD Jesenice so povedali, da so veseli, da lahko pomagajo. 

V klubu je v decembru potekala tudi dobrodelna 
akcija, v kateri so zbirali denar za socialno 
ogrožene družine z Jesenic, januarja pa 
nameravajo na kosilo v Podmežaklo povabiti kar 
šestdeset otrok.

Urša Peternel

Tradicionalnemu spustu 
Božičkov s pediatričnih kli-
nik, ki ga organizira Hitradio 
Center, so se letos pridružili 
tudi v Splošni bolnišnici Jese-
nice. Predstavniki Gorske 
reševalne službe (GRS) Jese-
nice, preoblečeni v Božičke, 
so plezali po steni bolnišnice 
vse do najvišjega nadstropja, 

kjer je pediatrični oddelek. 
Vstopili so skozi okna, se 
sprehodili po oddelku in otro-
kom razdelili darila, ki jih je 
skupaj s sponzorji pripravil 
Hitradio Center. "Spust Boži-
čkov s Pediatričnih klinik je 
akcija, ki polepša decembrske 
dni. Če lahko otrokom v bol-
nišnici vsaj za trenutek polep-
šamo dan in izvabimo nas-
mehe na obraze, je naše delo 

poplačano," so ob tem dejali 
na Hitradiu Center.
Da vselej radi sodelujejo v 
akcijah, v katerih naredijo 
nekaj dobrega za otroke, pa je 
povedal Andrej Babič iz GRS 
Jesenice. Sodelovalo je šest 
Božičkov, in sicer Miha 
Novak, Robert Sušanj, Grega 
Koblar, Erik Arh, Roman 
Veber in Andrej Babič. Samo 
plezanje do najvišjega nad-

stropja bolnišnice, torej dob-
rih deset metrov visoko, sicer 
za prekaljene gorske reševal-
ce ni nič posebnega, gre za 
manever, ki ga vsi reševalci 
morajo obvladati, je povedal 
Babič. Jim je pa še dodatno 
energijo dalo spodbujanje 
otrok iz jeseniških vrtcev, ki 
so plezanje spremljali od spo-
daj. "Božički" so obljubili, da 
naslednje leto spet pridejo.

Božički plezali k otrokom
K otrokom, ki se zdravijo na otroškem oddelku jeseniške bolnišnice, so Božički priplezali kar po steni 
bolnišnične stavbe.

Božički so do najvišjega nadstropja, kjer je pediatrični 
oddelek, priplezali po steni stavbe. / Foto: Sandi Novak

Vstopili so skozi okna, potem pa bolnim otrokom razdelili 
darila, ki so se jih seveda zelo razveselili.

Urša Peternel

"Veseli me, da je naš center 
za socialno delo postal koor-
dinator za številne dobrodel-
ne akcije in da nam ljudje 
zaupajo, da bomo pomoč 
namenili posameznikom in 
družinam, ki jo res potrebu-
jejo. Obenem pa me veseli 
velika solidarnost ljudi, ki so 
pripravljeni pomagati, sploh 
v decembrskih dneh, ko se 
mnogi občani, ki so že tako 
prikrajšani in imajo manj 
priložnosti, počutijo nekako 
pozabljene, osamljene" je 
povedala Anita Bregar, dire-
ktorica Centra za socialno 
delo Jesenice. Bregarjeva 
ima v teh predprazničnih 
dneh mizo napolnjeno s 
ponudbami številnih ljudi 
dobrega srca, ki so priprav-
ljeni darovati posamezni-
kom in družinam v stiski. Po 
besedah Bregarjeve je vsako 
leto decembra zlasti veliko 
akcij, v katerih obdarujejo 
otroke. Na centru pa so v 
preteklih letih zaznali, da se 
včasih kar nekoliko pozabi 
na posebej ranljive skupine 
prebivalstva, na odrasle s 
posebnimi potrebami, na 
starejše ... Zato so se letos 
odločili, da bodo poskušali 
najti donatorje in z njihovo 
pomočjo obdarovali tudi 
njih. Pripravljenost so izka-
zali zaposleni na jeseniški 
izpostavi Slovenskih želez-
nic – Tovorni promet, kjer 
koordinacijo zbiranja pake-
tov za 50 občanov vodi Jelka 
Majer. Na centru so akcijo 
poimenovali Mislimo tudi 

na vas, pakete pa bodo stro-
kovne delavke centra v teh 
dneh začele deliti med obča-
ne s šibko socialno mrežo, ki 
nimajo veliko sorodnikov, 
živijo v neugodnih razme-
rah, so pod skrbništvom ... 
Prav tako je – namesto 
nakupa daril – denar za dob-
rodelne namene zbrala sku-
pina prijateljev enega od 
jeseniških botrov otrokom 
in ga predala v obliki daril-
nih bonov. Enako je naredi-
la skupina zaposlenih v 
Splošni bolnišnici Jesenice, 
kjer so se poleg tega odločili 
tudi, da bodo sodelovali v 
programu našega centra, 
imenovanega občani – botri, 
in tako mesečno donirali 
denar za pomoč enemu 
otroku, da se bo lahko udele-
ževal različnih obšolskih 
aktivnosti in tako kakovost-
no preživljal svoj prosti čas.
Akcijam pomoči so se prid-
ružili tudi v HDD Jesenice, 
ki so v sodelovanju s cen-
trom za socialno delo in 
Rdečim križem pripravili 
dobrodelno akcijo in bodo 
za družine in posameznike 
v socialni stiski darovali vre-
dnostne kartice za nakup 
prehrambnih izdelkov. 
Potekajo pa tudi že tradicio-
nalne akcije, kot je Božiček 
za en dan in Mercatorjeva 
akcija za družine, sodeluje 
tudi Rotary klub Bled, skrat-
ka, tudi na Jesenicah živi 
veliko ljudi dobrega srca, s 
pomočjo katerih bodo praz-
niki za številne posamezni-
ke in družine v stiski ven-
darle lepši.

Veliko ljudi 
dobrega srca
Prek jeseniškega centra za socialno delo v 
decembru poteka cela vrsta dobrodelnih akcij.

Tradicionalna Noč dobrodelnega curlinga je tudi letos uspe-
la. Kot je povedal predsednik Curling kluba Jesenice Robert 
Sušanj, je bil odziv odličen, obiskovalci pa so pod vodstvom 
inštruktorjev lahko preizkusili ta zanimiv ledni šport, se sez-
nanili s pravili in opremo, obenem pa darovali sredstva za 
socialno ogrožene otroke Osnovne šole Toneta Čufarja 
Jesenice. Predsednik kluba Robert Sušanj je ček v vrednosti 
930 evrov izročil namestnici ravnateljice šole Katji Piščanec, 
ki je poudarila, da so na šoli že tretje leto te donacije izredno 
veseli, saj je na Plavžu socialno-ekonomski položaj mnogih 
staršev težak in bo denar iz šolskega sklada zagotovo v 
pomoč. 

Curling in dobrodelnost

V curlingu so se preizkusile tudi obiskovalke.
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Urša Peternel

Župan občine Jesenice Tom 
Tomaž Mencinger in pred-
sednik Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu (SPV) občine Jesenice 
Aleš Koželj sta predala pri-
znanja Javne agencije RS za 
varnost v prometu posame-
znikom in organizacijam za 
izreden prispevek k večji 
varnosti v prometu.
Zlati znak je prejel Miroslav 
Volmajer, vodja policijskega 
okoliša na Policijski postaji 
Jesenice. "V vrstah policije je 
od leta 1990. Kot policist in 
kot oseba je v okolju zelo pri-
ljubljen, predvsem pa po-
znan in cenjen kot strokov-
njak s področja prometne 
varnosti. Je nepogrešljiv član 
SPV občine Jesenice, v kate-
rem sodeluje tudi kot pred-
stavnik komisije za oglede. 
Vsa leta aktivno sodeluje na 
vseh akcijah, ki jih organizi-
ra SPV. Na akcijah, kjer so v 
večini udeleženci otroci, je z 
neverjetnim smislom za pe-
dagoško delo vzor vsem 
ostalim, tako vzgojiteljem, 
učiteljem in ostalim, saj se z 
vso predanostjo posveča svo-
jemu poslanstvu. V letu 
2014 je s strani Policije pre-
jel medaljo za požrtvoval-
nost. S svojim dolgoletnim 
delom in prizadevnostjo je 
pomembno prispeval k večji 
prometni varnosti v Sloveni-
ji," so zapisali v obrazložitvi.
Srebrni znak je prejel 
Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo (MIR) občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica. "Redar-
ji in inšpektorji že od leta 
2009 aktivno sodelujejo 
na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. 
Njihova vloga je izjemna 
na šolskih poteh, še pose-
bej prve dni v novem šol-
skem letu. Pomembno vlo-
go ima tudi njihov vodja, 
ki spodbuja ter ozavešča o 
pomenu preventivnega de-
lovanja v prometu. Zaradi 
aktivnega in profesional-
nega dela redarjev in in-
špektorjev ter dobrega so-
delovanja s policijo, pred-
vsem pa zavedanja zapo-
slenih o pomenu preventi-
ve v prometu, lahko s po-
nosom zapišemo, da v ob-
čini Jesenice v zadnjih le-
tih ne beležimo prometne 
nesreče, v kateri bi bil po-
škodovan otrok na poti v 
šolo ali iz šole domov," so 
zapisali v obrazložitvi.
Bronasti znak pa je prejel 
javni zavod Gasilsko reševal-
na služba Jesenice. "Člani 
Gasilsko reševalne službe 
Jesenice s prostovoljci so že 
več let nepogrešljiv partner 
SPV Občine Jesenice. Vsako 
leto v mesecu septembru, ko 
na šolske poti in okolico šol 
prvič stopi večje število 
otrok, tako samih kot v 
spremstvu staršev in skrbni-
kov, poskrbijo za varnost ne 
glede na dež, mraz in ostale 
vremenske muhe," so zapi-
sali v obrazložitvi.

Zlati znak agencije 
policistu
Priznanja agencije za varnost v prometu so 
prejeli policist Miroslav Volmajer, MIR Jesenice 
in člani GARS Jesenice.

Policist Miroslav Volmajer (v sredini) je prejel zlati znak 
agencije za varnost v prometu. Levo predsednik SPV 
občine Jesenice Aleš Koželj, desno župan Tomaž Tom 
Mencinger. / Foto: Vinko Lavtižar

Janko Rabič

Na Jesenicah je bil ženski 
šport včasih zelo razvit, sedaj 
pa že nekaj časa nazaduje. 
Poleg tega je malo žensk 
vključenih v vodenje društev 
in klubov. O vzrokih za ta-
kšno stanje so govorile udele-

ženke dobro obiskane okro-
gle mize z naslovom Ženske 
v športu na Jesenicah. Orga-
nizirala jo je regijska pisarna 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije pod vodstvom Braneta 
Jeršina. Nekdanje športnice 
in druge ženske, ki so na raz-
lične načine vpete v razvoj 

športa, so opozorile na več 
problemov. Med drugim so 
večkrat zapostavljene pri 
delu s strani moških, na 
šport včasih gledajo drugače, 
njihova obremenjenost je ve-
čja, kariero prekinejo zaradi 
materinstva. Pri mlajših ni 
zanimanja, da bi se vključile 
v različne funkcije. Olimpij-
ka Alenka Dovžan je odprla 
vprašanja o karieri športnic 
po zaključeni tekmovalni ka-

rieri. Sodelovali sta tudi pred-
sednica komisije za šport pri 
Olimpijskem komiteju Slo-
venije Barbra Jermann in 
Brigita Langerholc Žager, ki 
je na to temo napisala magi-
strsko nalogo. Nekaj več opti-
mizma, da se stvari vendarle 
spreminjajo na bolje, je v raz-
pravi prispevala nekdanja ho-
kejistka Nataša Pagon, ki je 
sedaj sodnica v moški članski 
ligi EBEL.

Ženske v športu

V ponedeljek, 26. decembra, na dan samostojnosti in eno-
tnosti in štefanovo, na Blejski Dobravi pripravljajo tradicio-
nalno žegnanje konj. Ob deseti uri bo sveta maša, konjeniki 
se bodo ob 11. uri zbrali pri gostilni Jurč, sledila bo povorka 
konjenikov do vaškega jedra. Ob 11.30 se bo začel blagoslov 
konj, ob 12.30 pa bo na vrsti še svečano odprtje prvega dela 
ureditve vaškega jedra. Vabi Svet Krajevne skupnosti Blejska 
Dobrava.

Blagoslov konj in odprtje vaškega jedra

OKNO V SVET

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

TELESAT JESENICE –  
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
  106 programov v začetnem paketu 
  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
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
   IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi  

klici v omrežje DETEL

          

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje 
kot doslej, vse vrednosti po obstoječih  
pogodbah so povečane za faktor 2.
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 9. janu-
arja 2017, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj,  
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

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 črka-
mi (1=N, 2=E, 3=L, 4=R, 5=P, 6=I, 7=A, 8=D, 9=K), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto v 
križanki. Rešitev iz prejšnje številke je GODBENICA.

Jelka Koselj

Grmada z biskvitom, 
masleno kremo, mandlji, 
čokolado in smetano
(za 6–8 oseb)
Biskvitno testo
Potrebujemo: 5 jajc, 7 dag 
sladkorja, 13 dag pirine ali 
bele moke, 1 limonin slad-
kor in ščepec soli. Priprava: 
Rumenjake ločimo od belja-
kov. Z električnim mešal-
cem stepemo najprej belja-
ke, ki jim na začetku stepa-
nja dodamo ščepec soli, 
nato pa med stepanjem 
polovico sladkorja. Napravi-
mo trd sneg. Z istim mešal-
cem stepemo še rumenjake 
s preostalim sladkorjem in 
limoninim sladkorjem. 
Pozor! Rumenjakova zmes 
zahteva več stepanja kot bel-
jakova zmes. V sneg vmeša-
mo moko in previdno doda-
mo še rumenjakovo zmes. 
Maso vlijemo na pekač, 

pokrit s papirjem za peko. 
Velikost biskvita naj bo pri-
bližno 30 x 30 cm. Biskvit 
pečemo pri 175 stopinjah C 
približno 25 minut. 
Ohlajen biskvit zrežemo na 
večje kocke in jih navlažimo 
s tekočino. Zmešamo 4 žlice 
marelične marmelade, 2 dl 
vode in malo ruma ali kom-
pota (za otroke).

Maslena krema
Potrebujemo: pol litra mle-
ka, 3 žlice ostre moke, 30 
dag masla, 15 dag sladkorja v 
prahu, 1 vaniljev sladkor in 
10 dag mletih mandljev.
Priprava: Moko zmešamo s 
petimi žlicami hladnega mle-
ka. Ostalo mleko damo kuha-
ti v posodo z debelim dnom 
ali lonec za mleko. Mleko 
segrevamo in vmes med stal-
nim mešanjem vanj vlivamo 
zmes mleka in moke. Kuha-
mo približno 10 minut. Nato 
lonec odstavimo, ga nekoliko 
ohladimo in vanj vmešamo 

maslo, sladkorja in mandlje. 
Ohladimo in nato z mešal-
cem zmes stepemo, da se 
naredi krema.

Čokoladni preliv
10 dag jedilne čokolade, za 
oreh masla in 3 žlice olja 
raztopimo v vodni kopeli, da 
se vse raztopi. 
Sladka smetana: 25 dag slad-
ke smetane za stepanje ste-
pemo in po želji dodamo 
trdilec za smetano. 

Sestavljanje grmade: V sko-
delice za kompot zložimo 
polovico biskvitnih kock, 
nanje pa pol maslene kre-
me, še preostalo polovico 
biskvita, spet masleno kre-
mo, nato čokoladni preliv, 
stepeno smetano in po vrhu 
posujemo še s čokoladnimi 
mrvicami. Grmade ne pos-
trežemo preveč hladne. 

Vesele praznike in vse dobro  
v novem letu vam želim.

Praznična sladica
Za božič postrežemo s prvo potico, za novo leto z drugo, za svete tri kralje pa s tretjo. Vse praznike 
spremlja še drobno pecivo in sadni kolači. Za silvestrov večer ali na novoletni dan pa se posladkamo 
še s posebno sladico. 

Pravilno geslo je: ORKESTER POVE LJUDSKO ZGODBO. 
Sponzor križanke Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora 
vabi na koncert z gosti Moniko Bohinec, Klemenom Torkar-
jem in zborom Vox Carniola. Podarjajo šest vstopnic, ki jih 
nagrajenci dobijo na blagajni GTČ Jesenice, tel. 04 583 31 
00. Nagrajenci so: Mari Molan, Jesenice; Marija Čufar, Jese-
nice; Ema Razingar, Bled; Marija Drobič, Kamna Gorica; 
Vera Thaler, Ljubljana in Marija Urh, Radovljica.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

NEPOPUST-
LJIVOST,

STRIKTNOST

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

VOJAŠKI 
IZSTRELEK

ANTON
FUNTEK

MOČAN
NALIV

Z VETROM

GORSKI
REŠEVALNI

ČOLN

V BAR 
ZVONČEK

TUDI V LETU
2017

PAUL
NEWMAN POSTAVA

VREDNOSTNI
PAPIR,

DELNICA
RAZUM, 

UM, PAMET

1 5

PORAVNAVA

 6 VZGOJITELJ
PSOV

PAPEŠKA 
ČAST IN
OBLAST

2 4

PRODAJALKA 
V TRAFIKI

12 4 3 11

PREGOVOR
TRENUTEK

DELOVNI
SESTANEK

PIANIST
BERTONCELJ

HUNSKI
KRALJ,

BIČ BOŽJI

4 7

PRISTANIŠČE
V ČRNEM 
MORJU V
UKRAJINI

BRITANSKA. 
GLASBENA
SKUPINA

NAŠ PEVEC
(RAFKO)

5 12

DELAVEC PRI 
STROJU ZA 
ŽAGANJE
HLODOV V

DESKE

JANEZ
OMAHEN

KITAJSKO
PIVO IZ RIŽA

6 10

MARIBORSKI
PESNIK IN

PREVAJALEC
(JOŽE)

PREBIVALEC
RTIČ

MANJŠA 
NJIVA

3 13

KOSITER

RIBJA
KOŠČICA

REPUBLIKA
NA JV AFRIKE
SAD KATERIH 
MESO SE LO-
ČI OD KOŠČIC

2 STAREJŠI TIP
FRAN-

COSKEGA
AVTOMOBILA

CITROEN

NAŠ 
GLEDALIŠKI 

IGRALEC
(ZVONE)

7 14

SREČNO
NOVO LETO

2017 

POSUŠENO
SMREKOVO 

ALI  HRASTO-
VO LUBJE ZA 
STROJENJE

MANJŠA 
PTICA PEVKA

Z ZELO 
PISANIM
PERJEM

IME 
STAREJŠE 

PEVKE
PRODNIK

NACE
SIMONČIČ

VABLJENI
NA PIKADO
IN DOBRO

KAVICO

DEL MORJA,
KI SE 

ZAJEDA V 
OBREŽJE

BREZBARVNO 
TOPILO ZA 

LAKE IN 
MASTI

IME
 ITALIJANSKE

IGRALKE
MASSARI

SPOJ

GLAVNO
MESTO

KAZAHSTANA

5 IME ŠPORTNE
NOVINARKE

BERTOLE

SRAMOTA

8 8 15

DEL
VERIGE

NAŠ SODNIK
(BOŠTJAN)

DELAVEC V
KOVAČNICI

CEVKA ZA V 
ŽILO

ŽOGA ZUNAJ 
IGRIŠČA

ENOVPREŽEN
DIRKALNI

VOZ
KRAJŠE

POTOVANJE

9 8

MEDEL, SVE-
TEL TRAK NA 
NEBU, TUDI 

MLEĆNA
CESTA

PRIPADNIKi
DUHOVNIŠKE
GA RODU PRI

JUDIH
SIFILIS

14 PLOŠČINSKA
MERA

ALOIS
JIRASEK

7 5

IME 
NEKDANJE 
HRVAŠKE
PLAVALKE
LIGORIO

11 SOL OLJNE 
KISLINE

SANJE

NEKDANJI
MINISTER

ZA PROMET
(PATRICK)

NAVJE

IME AMER.
PISATELJA

GREYA
OTOK ČAROV-

NICE KIRKE

4 1

SONJA
ČOTAR

ČAS, KO 
PREHAJA

NOČ V DAN
STANKO
LORGER

1 HRVAŠKI
KIPAR

(GRGA)
LOJZE

ROZMAN 

15 NAŠ DUHOV-
NIK (JAKOB)

NOVO
MESTO

9 10

2017
GROBI VOLNI

PODOBEN
LESNI 

PROIZVOD

IZPITJE NA 
DUŠEK

7

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  19 / 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ

PODOČNIK V 
ZGORNJI

ČELJUSTI PRI
JELENJADI

10
MORALA,

ETIKA

3
TVORBA V 

PANJU
ZMAGA

PRI ŠAHU

13

SLOVARČEK: ČRESLO: sredstvo za strojenje,     LEVITI: pripadniki duhovniškega rodu pri Judih,     RAISON: razum, pamet,     APOSTOLAT: papeška čast,
LUES: sifilis,     ANTUNAC: hrvaški kipar (Grga),     ZALAR: naš sodnik (Boštjan),     ČANG: kitajsko pivo iz riža     OKLIČ: podočnik pri jelenjadi
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Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s.p., Cesta Toneta Tomšiča 98, Slovenski Javornik. Tudi v prihajajočem 
letu vljudno vabljeni na druženje in prijeten klepet. Za naše reševalce so namenili pet enakovrednih nagrad: zapitek v višini 
10 evrov, postrežen v lokalu.
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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.
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Petek, 23. decembra 
KINODVORANA JESENICE, ob 15. uri

ZAPOJ, animirani sinhronizirani risani film za otroke

KINODVORANA JESENICE, ob 17. uri
ZAKAJ RAVNO ON, komedija

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Igranje kart MAGIC THE GATERING 

KINODVORANA JESENICE, ob 19. uri
BOŽIČNA ŽURKA V PISARNI, komedija

KINODVORANA JESENICE, ob 21. uri
ROGUE ONE: ZGOBA VOJNE ZVEZD, akcijski 

Sobota, 24. decembra  
KINODVORANA JESENICE, ob 10. uri

VAIANA: iskanje bajeslovnega otoka, animirani sinhronizirani risani 
film za otroke

KINODVORANA JESENICE, ob 12. uri
TROLI, animirani sinhronizirani risani film za otroke

KINODVORANA JESENICE, ob 14. uri
ZAPOJ, animirani sinhronizirani risani film za otroke

Ponedeljek, 26. decembra
VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, 

ob 10. uri Sveta maša

ob 11.30 Žegnanje konj

ob 12.30 Svečano odprtje izgradnje 1. dela prve faze vaškega jedra na 
Blejski Dobravi

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Praznični AKRO JAM

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL – HDD Jesenice : Sportiva Hockey Club 
Fassa

Torek, 27. decembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

Palčkovo ustvarjanje z animacijo

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 18.15 dalje
Božično novoletna drsalna revija Drsalnega Kluba Jesenice

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19.30
Kitarska delavnica s Stašem Hreničem

Sreda, 28. decembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

Ustvarjalna delavnica: Izdelajmo darilo v zadnjem trenutku

TRG TONETA ČUFARJA, od 17. do 21. ure
Parada društev, novoletni sejem na trgu, koncert GAJST'N BANDA

Četrtek, 29. decembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

Ustvarjalna delavnica: silvestrsko okraševanje

TRG TONETA ČUFARJA, od 17. do 21. ure
Čarodej Toni, Coprnica Frida, možnost pokušine novoletnega napoja, 
plesna animacija – igre in Tinine zgodbe

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
JOGA FLOW

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30 
LJUDSKA (Z)GODBA, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora s so-
listoma Moniko Bohinec, Klemenom Torkarjem in Vox Carniola

Petek, 30. decembra
TRG TONETA ČUFARJA, ob 17. uri

PRAVLJIČNA NAVIHANCA IN SEZNAM DARIL, predstava za otroke 
in obisk Dedka Mraza

TRG TONETA ČUFARJA, od 17. do 21. ure
Spust balonov želja, silvestrovanje in karaoke za najmlajše

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Igranje kart MAGIC THE GATERING

Decembrske in januarske prireditve
Sobota, 31. decembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 19. uri

Silvestrovanje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Ekskluzivni koncert HELENE BLAGNE, gost godalni duo Wild Art 

MUZEJ NA PROSTEM NA STARI SAVI, od 22. do 4. ure
Silvestrovanje: ZAHOD BAND in DJ

Ponedeljek, 2. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30

EBYSL U20, hokejska tekma HD Mladi Jesenice : EC VSV 

Torek, 3. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

2. delavnica: 5 jezikov ljubezni za samske

Sreda, 4. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: S čim vsak dan zastrupljamo svoje telo

Četrtek, 5. januarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert violinistke Božene Angelove in violončelista Gregorja Feleta

Sobota, 7. januarja
PROSTORI CP, Kurilniška 10a, Jesenice, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL – HDD Jesenice : WSV Sterzing Eissport

Nedelja, 8. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Vaša naša matineja – POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV

Ponedeljek, 9. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

3. delavnica: 5 jezikov ljubezni za samske

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje punčk

Sreda, 11. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: Uporaba eteričnih olj v naravni kozmetiki

Četrtek, 12. januarja
SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE V PLANINI POD GOLICO,  
ob 17.45

Pohod na Španov vrh ob polni luni

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30 
Gledališče Koper, TRIO, glasbena komedija za abonma in izven

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE 
27.–30. 12. 2016 od 14. do 18. ure: PREDNOVOLETNI DNEVI KLUB 
MCJ, brezplačno igranje namiznih športnih in družabnih iger

DRUŠTVO ŽAREK 
Od 27. do 30. 12. od 8. do 14. ure – počitniške dejavnosti in aktivnosti 
za otroke in mladostnike

Prireditve za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE 
27.–30. 12. 2016 od 14. do 16. ure: PREDNOVOLETNI DNEVI KLUB 
MCJ 12–15 let, brezplačno igranje namiznih športnih in družabnih iger

MLADINSKA TOČKA CENTER II 
27.–30. 12. 2016 od 10. do 12. ure: NOVOLETNE POČITNIŠKE 
USTVARJALNICE

5. in 12. januarja 2017 od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI

DRUŠTVO ŽAREK 
Vsak dan od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativ-
ne delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre, družabne igre za 
otroke in mlade do 15. leta

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 – Angleške urice (zaključena skupina)

Vsak torek: 17.00–18.45 – Nemške urice (zaključena skupina)

Vsako sredo: 17.00–18.30 – Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek: 17.00–17.45 – Ura pravljic

Vsak petek: 10.00–10.45 – Brihtina pravljična dežela

Prvi četrtek v mesecu: 13.30 – Modri kvizi v knjižnici

Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagra-
jencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA 
Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice 

Zadnji torek v mesecu: 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 Ura pravljic z grofico in delavni-
ce 

Zadnji četrtek v mesecu: 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

Rekreacijsko drsanje: vsako soboto in nedeljo v športni dvorani Pod-
mežakla, popoldne

Vsak dan v času božično-novoletnih počitnic. Ura je objavljena na 
spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

27.–29. 12. 2016 Aktivnosti v času novoletnih počitnic (namizni tenis, 
drsanje, kegljanje …). Urniki bodo objavljeni na spletni strani Zavoda 
za šport Jesenice.

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Vsak torek in sredo ob 14. uri – Pripravimo se na nov šolski dan

Razstave

Do 29. 12. 2016, Knjižnica Hrušica: slikarska razstava Matevža Drešč-
ka: Nikoli ni prepozno

Do 30. 12. 2016: Banketna dvorana Kolpern: IMPRESIJA OGNJA, Ja-
nez Mohorič - Mokrn’k

Do 31. 12. 2016, Občinska knjižnica Jesenice, gostujoča razstava: Premi-
ki v obljubljene dežele – različnost nas bogati

Do 17. 1. 2017, Kosova graščina: Attisani Francesco (Italija) in Edeltra-
ud Fuerer (Avstrija), likovna razstava 

Do 18. 01. 2017, Fotogalerija v avli Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, 
razstava fotografij S poti po Centralni Aziji avtorja Roka Godca

Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi, 
Mesto železarjev, muzejska razstava, Spremembe v vsakdanjem ži-
vljenju, občasna muzejska razstava
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VODNAR 21. ja nu ar ja–19. fe bru ar jaLEV 23. ju li ja–23. av gu sta

RAK 22. ju ni ja–22. ju li ja KOZOROG 22. de cem bra–20. ja nu ar ja

STRELEC 23. no vem bra–21. de cem bra

ŠKORPIJON 24. ok to bra–22. no vem bra

TEHTNICA 24. sep tem bra–23. ok to braOVEN 21. mar ca–21. apri la

BIK 22. apri la–20. maja

DVOJČKA 21. maja–21. ju ni ja

DEVICA 24. av gu sta–23. sep tem bra RIBI 20. fe bru ar ja–20. mar ca

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog; ustrezno zname-
nje kitajskega horoskopa: zmaj; element: ogenj; vodilni planeti: Mars, Saturn, 
Sonce; kamen: ametist, rubin, diamant, koral; kovina: jeklo, železo; drevo: bor; 
barva: rdeča; prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost; slabosti: trma, 

nepremišljenost; značilna lastnost: pogum
Potrpežljivost je lastnost, ki se jo morate sproti učiti. Večkrat čez leto boste imeli priložnost to spoz-
nati. Iz nepričakovanega vira se vam obeta denar in pazljivost, da vam nepričakovano tudi izpuhti, ne 
bo odveč. Vsi načrti, ki so pred vami, vam bodo uspeli in veselili se boste svojih malih zmag, zaradi 
katerih vam posije sonce tudi čez temne oblake. Različni ljudje bodo v sredini leta skušali pridobiti 
vašo pozornost, a brez uspeha. Več kot preveč dela boste imeli sami s seboj in za druge bo zmanjka-
lo časa. Za vsako težavo se vedno najde tudi prava rešitev, zato se ne boste preveč obremenjevali in 
uživali v čudovitem letu, ki je pred vami. Spremlja vas angelska karta Ariela: »Nova jasnovidna in 
duhovna izkustva spreminjajo vaš pogled na svet in na vas same. Dovolite, da se odprejo vaši duhov-
ni darovi.« Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so 2, 5, 10, 11, 13, 19, 20. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog; ustrezno znamenje 
kitajskega horoskopa: kača; element: zemlja; vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Vene-
ra; kamen: zeleni smaragd, žad, safir; kovina: baker; drevo: jabolko, cipresa; bar-
va: rožnata, zelena; prednosti: samostojnost, impulzivnost; slabosti: vihravost, 

nepopustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Na vaših ramenih bo kar težko breme odgovornosti, a z dobrim načrtom in voljo vam bo uspelo vse 
postaviti na svoje mesto. Naj bodo to čustvene ali pa fizične rane, vsem je skupno, da se celijo zelo 
počasi. Strpnost je tista, ki vam da končne rezultate ozdravitve. Srečanje z nekom vam bo dalo 
veliko misliti. Morda se bodo s tem zrušila neka stara prepričanja, ki so vam bila prej v škodo kot 
pa v korist. Pregovor, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, naj vam bo v pomoč pri 
poslovnem projektu. Polni zanimivih idej in načrtov se boste podali v prihodnost in naredili vse, da 
bi bili sami in vsi v vaši okolici zadovoljni in srečni. Spremlja vas angelska karta Izaija: »Pravi čas 
je, da se v vašem življenju porodijo nove ideje in dogodki. Pazim na vas in vas vodim med temi 
spremembami.« Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke so 1, 3, 9, 12, 20, 27, 33. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar; ustrezno znamenje 
kitajskega horoskopa: konj; element: zrak; vodilni planet: Merkur; kamen: ahat 
rdeči, smaragd, opal; kovina: živo srebro; drevo: kostanj, oreh, leska; barva: rume-
na; prednosti: človekoljubje, ljubeznivost; slabosti: neodgovornost, lahkomisel-

nost; značilna lastnost: odzivnost
Že takoj v začetku leta vas bo begal občutek, da ste na nekaj pozabili. Res je. Pozabili ste nase, ne 
enkrat, večkrat. V zadnjem trenutku se boste odločili nekaj, kar se od vas nikoli ne bi pričakovalo. 
Nikoli ne recite nikoli in vsaka stvar je enkrat prvič. V tem letu so odprte vse možnosti, da se uresni-
čijo dolgo pričakovani načrti, zaradi katerih se je že večkrat obupalo, a želja še ni ugasnila. Novice, 
ki jih dobite malo pred poletjem, vas bodo predramile in takoj sledi akcija, ki sproži kar nekaj nas-
protnih mnenj. Kar pa vas nikakor ne bo oviralo. Ni kaj, ne bo vam dolgčas. Poslovno boste večkrat 
presenečali in boste več kot zadovoljni. Spremlja vas angelska karta Tereza: »Odmor! Prezaposleni 
ste bili s skrbjo za druge. Zdaj je čas, da se ustavite in poskrbite zase.« Vaš dober dan bo torek, 
srečne številke so 6, 8, 11, 12, 13, 19, 25. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev; ustrezno znamenje 
kitajskega horoskopa: koza; element: voda; vodilni planet: Luna, Mesec, Venera; 
kamen: biser, kristal; kovina: srebro; drevo: kavčuk, vsa tista drevesa, ki so boga-
ta s sokom; barva: siva, srebrno modra; prednosti: potrpežljivost; slabosti: naiv-

nost, strahopetnost, nepremišljenost; značilna lastnost: zvestoba
Uresničila se vam bodo pričakovanja prejšnjega starega leta in polni energije se boste podali v 
reševanje načrtov in drugih ambicij, ki ste jih prelagali. Prehitevali boste dogodke in vse bo še pre-
malo hitro, da bi uporabili vse ideje, kot ste si zamislili. Pri raznih sestankih in ostalih uradnih 
obveznostih bodo rezultati nadpovprečni. Besede, čeprav si želite tudi dejanj, vam bodo veliko 
pomenile, še posebno, ker bodo izrečene od nekoga, ki malo govori. Seveda bo tudi nasmeh veliko 
povedal. Čeprav bi se še toliko trudili, vam bo zmanjkovalo tal pod nogami. Kljub raznim nasvetom 
in lastni modrosti vam ne bo uspelo razvozlati nečesa, kar je čisto preprosto. To je ljubezen. Sprem-
lja vas angelska karta Kristal: »Verjemite in zaupajte, kajti na obzorju je nekaj novega in dobrega, 
čeprav tega še ne vidite.« Vaš dober dan bo ponedeljek, srečne številke so 2, 3, 7, 8, 25, 33, 38. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar; ustrezno zna-
menje kitajskega horoskopa: opica; element: ogenj; vodilna planeta: Sonce, Plu-
ton; kamen: rubin, topaz, oniks; kovina: zlato; drevo: palma, limona, lovor, poma-
ranča; barva: vse sončne barve; prednosti: radodarnost, prisrčnost; slabosti: 

domišljavost, gospodovalnost; značilna lastnost: obilnost
Po dolgem času boste končno našli notranji mir, po katerem ste tako hrepeneli in že skoraj obupali. 
Vse mogoče nastale težave na osebnem področju se bodo rešile prav v tem letu. Veliko se bo doga-
jalo, in to tako na poslovnem kot osebnem področju. Možnosti, da se poveča priliv denarja, bo kar 
nekaj, izpolni pa se tudi skrita osebna čustvena želja. Več kot po navadi se bo zapravljalo. Malo tudi 
zaradi umirjenega ritma, ki vam bo čisto odgovarjal, zato boste večkrat začudeni nad prazno denar-
nico. Da denar ni vse, bo malo v tolažbo. Obeta se kar nekaj nepozabnih trenutkov, ki vas bodo 
sprostili in vam dali nujno potrebne energije, ki je bo kljub pozitivnosti šlo nadpovprečno veliko. 
Spremlja vas angelska karta Azur: »Do želenega izida bo prišlo v kratkem. Bodite potrpežljivi in ne 
poskušajte izsiliti dogodkov.« Vaš dober dan bo sobota, srečne številke so 1, 2, 6, 10, 12, 21, 31. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupi-
ter; kamen: rdeče rjavi sardoniks, ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; 
barva: zelena, temno rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost; slabo-

sti: suhoparnost, kritičnost; značilna lastnost: natančnost
Brez vašega vpliva se bodo spremenile okoliščine in bolje bo, da se čim prej prilagodite, saj bo v 
nasprotnem primeru precej slabe volje, jeze, zamer in besed, ki niso upravičene. Iskrenost je lepa 
vrlina, a v današnjem času ne pade vedno na plodna tla. Včasih je resnica bolj boleča od laži in vsak 
tega ne zna sprejeti. Če boste hoteli imeti uspešne in zadovoljne dni, se bo treba postaviti zase in 
sprejeti določene odločite. V primeru, da veste zakaj, to ne bo težko. V poletnem obdobju se bo 
veliko govorilo in zelo malo naredilo. Krivo bo sonce, poletje in želja po umirjenosti in počitku. Vse 
to se bo vzelo brez slabe vesti. Spremlja vas angelska karta Atena: »Varno je, da ste močni. Vi zna-
te biti močni na ljubeč način, ki je dober tako za druge kot tudi za vas.« Najboljši dan bo nedelja, 
srečne številke so 1, 3, 5, 6, 8, 12, 36.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar; ustrezno znamenje 
kitajskega horoskopa: pes; element: zrak; vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran; 
kamen: safir, korale, safir; kovina: baker; drevo: jesen, topol, jabolka; barva: raz-
lični odtenki modre; prednosti: predanost, simpatičnost; slabosti: nezvestoba, 

netočnost; značilna lastnost: očarljivost
Na trenutke se ne boste počutili najbolje v svoji koži in sposobni boste videti le tiste, ki jim je bolje. 
Ob koncu zime in na samem začetku pomladi vas spoznanje, da pa je lahko še slabše, osvobodi 
vseh spon, ki so vas držale v starih vzorcih. Sredina leta bo od vas zahtevala veliko koncentracije in 
morali boste biti natančni in preudarni. Če ne boste previdni z besedami, se vam lahko močno 
zamajejo temelji v različnih odnosih. Včasih je bolje molčati, saj vedno ni odgovora. Vsaj pravega 
ne, vse, kar pa je nekje vmes, pa ne prinaša pravih rezultatov. Doživeli boste osebno zmago, čustva, 
ki bodo ob tem prisotna, bodo nepopisna in resnična. Spremlja vas angelska karta Fiona: »Zdaj, ko 
ste prosili angele za pomoč, se odprite, da boste sprejeli božansko vodstvo in podporo. Zaslužite 
si nebeško pomoč.« Vaš dober dan bo četrtek, srečne številke so 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi; ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: prašič; element: voda; vodilni planeti: Pluton, Mars; kamen: mavrični 
opal, mesečev kamen, rubin; kovina: železo; drevo: glog, trave; barva: temno 
rdeča; prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo; slabosti: trmoglavost, maščeval-

nost; značilna lastnost: idealizem
Ker se radi odločate pod vplivom drugih, s tem pozabljate na opozarjanje lastnega notranjega glasu 
in zato je slaba volja vedno neizbežna. Recept za srečno življenje si vsak od nas napiše oziroma 
ustvari sam. Zato je samo od vas odvisno, katere sestavine uporabljate in za katere se boste odlo-
čili v tem letu. Bodo to kisle limone ali pa boste iz teh limon naredili sladko limonado? Ker taki pač 
ste, velikokrat ne posvečate pozornosti v bistvu zelo pomembnim stvarem, ki se vam zdijo samou-
mevne. Vsekakor se vam obeta presenečenje, ki ga zlepa ne boste pozabili. Veliko boste pridobili in 
se novega naučili. Spremlja vas angelska karta Izaija: »Pravi čas je, da se v vašem življenju porodijo 
nove ideje in dogodki. Pazim na vas, vas vodim in vas ščitim med temi spremembami.« Vaš najbo-
ljši dan bo nedelja, srečne številke so 3, 16, 17, 18, 19, 22, 30.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven; ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: podgana; element: ogenj; vodilni planet: Jupiter; kamen: topaz, cir-
kon, ametist, safir; kovina: aluminij; drevo: hrast, lipa; barva: vijolična, modra; 
prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost; slabosti: hladnost, zavrtost, 

nezaupljivost; značilna lastnost: optimizem
Sam začetek leta bo naporen in glava vas bo bolela od raznih odgovornosti in strahu, da se vse ne 
bi izteklo dobro, a brez panike. Občutljivi boste na vsako malenkost in še tako dobronamerni nasve-
ti vas bodo prizadeli. Ko se boste spraševali, le zakaj, vsi ne boste dobili odgovora. Še pred poletjem 
boste izgubili tla pod nogami. Nekateri bodo to močno občutili na čustvenem področju, drugi pa v 
poslovnem smislu. Občutek bo v obeh primerih nepopisno dober. Veliko časa boste posvetili nabi-
ranju kondicije, saj vam občutek, da se ne bi počutili najbolje, ne bo všeč. Zakaj ne bi vzeli energije 
tam, kjer je je preveč. Spremlja vas angelska karta Adriana: »Vodim vas k uslišanju vaših molitev. 
Prosim, prisluhnite in sledite navodilom, ki vam jih sporočam skozi vašo intuicijo, misli in sanje.« 
Vaš najboljši dan bo sreda, srečne številke so 4, 5, 9, 13, 15, 17, 34.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica; ustrezno znamenje 
Kitajskega horoskopa: bivol; element: zemlja; vodilni planet: Saturn; kamen: ame-
tist, mesečev kristal, oniks, rubin; kovina: svinec, drevo: bor, breza; barva: črna in 
bela; prednosti: prizadevnost, vestnost; slabosti: ljubosumnost, hladnost; značil-

na lastnost: neomajnost
Včasih ni vse tako, kot vidite. Vidite tako, kot se vam v tistem trenutku zdi najbolj sprejemljivo. Saj 
veste, gledamo – ne vidimo, poslušamo – ne slišimo. Nepričakovano se bo zašlo iz že začrtane poti. 
Včasih pač ne gre drugače, kot da se improvizira, in to bo potrebno – na koncu niti ne bo slabo. Ko 
se bo najmanj pričakovalo, pridejo dobre novice, ki ne samo da polepšajo tisti dan, ampak boste kar 
daljše obdobje dobre volje in nasmejani. Spoznanje, da imate nekoga, ki vam ne glede na situacije 
vedno stoji ob strani, brez pričakovanja, vam končno odpre oči. In pot, pot je vedno samo naprej, 
nikoli nazaj. Spremlja vas angelska karta Aurora: »Zdaj lahko letite visoko, kar lahko prestraši druge. 
Toda ne spuščajte se, kajti druge bo kmalu navdahnil vaš vzor.« Vaš dober dan bo sreda, srečne 
številke so 14, 15, 16, 17, 24, 26, 28.  

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica; ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: tiger; element: zrak; vodilni planet: Uran, Saturn, Venera; kamen: 
akvamarin, granit, lapis lazuri; kovina: aluminij; drevo: češnja in vsa ostala sadna 
drevesa; barva: turkizna; prednosti: prizadevnost, neodvisnost; slabosti: površ-

nost, nestanovitnost; značilna lastnost: prijateljstvo
Zaradi splošne izčrpanosti, tako duševne kot telesne, se bo marsikateri vodnar malo zamislil nad 
dogajanjem. Kot se zdravi telo, se lahko zdravi tudi duša. Z umikom v samoto boste želeli le prikri-
ti, da vam določene osebe pomenijo več, kot si želite priznati. Čeprav boste imeli nadzor, se stresu 
ne bo dalo izogniti. Kar nekajkrat čez leto boste dobili idejo, da bi se umaknili od dogajanja, a vam 
bo to težko uspelo uresničiti. Dobra volja vam kljub upiranju ne bo ušla in na koncu se boste vedno 
prepustili. Poskušali boste ujeti svoje sanje in v večini vam bo tudi uspelo. Spoznanje, da največ 
pomeni to, da si zaupamo, je čudovito. Vse je za nekaj dobro. Spremlja vas angelska karta Mystique: 
»Pogumno naprej in ne sprejmite ne kot možnost. Pričakujte čudežne rešitve.« Vaš dober dan bo 
torek, srečne številke so 3, 5, 6, 9, 12, 16, 30.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak; ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: mačka; element: voda; vodilni planet: Neptun, Jupiter; kamen: brez-
barvni mesečev kamen, ametist, biser; kovina: platina; drevo: vrba, breza; bar-
va: morsko zelena; prednosti: fantazija, sočutnost; slabosti: neodločnost, 

popustljivost; značilna lastnost: sočutje
Veliko smeha, dobre družbe, prijetnih presenečenj. Poslovni projekti, ki jim ne bo konca v uspešno-
sti. Vse to in še marsikaj drugega lepega vas čaka v tem letu. Pa čeprav boste morda včasih nekate-
ri razdvojeni ali pa utrujeni, tega ne bo nihče opazil. Obeta se finančni razcvet in osebno zavedanje, 
kaj je v resnici sreča. Odvisno, kaj komu primanjkuje. Kadar se odločamo za hojo po robu, moramo 
biti res pogumni in seveda tudi malo nori. Pri tem ni zadržkov in ne pravil. To se vam bo obresto-
valo, čeprav ne tisti trenutek, takoj naslednjega pa zagotovo. Vsa vrata bodo na široko odprta in zato 
bodo vsi načrti v tem letu uspeli. Celo veliko bolj od pričakovanega. Zopet se bo povrnila vera v 
upanje. Spremlja vas angelska karta Šanti: »Sem angel miru, prinašam vam novo spokojnost in 
uglajeno pot naprej.« Vaš dober dan bo petek, srečne številke so 4, 5, 7, 11, 14, 17, 20.
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