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Adventni venčki
prinašajo v dom toplino
in svetlobo

Edina Mehić Silić, ki se je na Jesenice
priselila iz Bosne, se kot pokrita
muslimanka v slovenskem okolju in
na Jesenicah počuti dobro in pravi,
da ne občuti nobene diskriminacije.

»Venček je prvi izdelek, ki oznanja adventni čas.
Z njim v dom prinesemo toplino in svetlobo, ki
ju spremlja vonj po svežem zelenju,« pravi
jeseniška floristka Anita Matuš.
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Zaživela tržnica
na Stari Savi

Začetek druge faze
obnove hale Podmežakla
Obnova Športne dvorane Podmežakla se bo
vendarle pričela. Država bo za obnovo prispevala
3,5 milijona evrov sredstev.

Na zasneženo sobotno jutro so odprli novo pokrito tržnico na Stari Savi. Na 1555 kvadratnih metrih
pokritih in zaprtih površin je na voljo pestra ponudba kakovostnih domačih izdelkov.
Urša Peternel

Zelena luč za začetek druge
faze prenove Športne dvora
ne Podmežakla je po dolgo
trajnih zapletih prižgana in
dela v dvorani se bodo v teh
dneh vendarle lahko začela.
Občina Jesenice je namreč
28. novembra s strani
Ministrstva za izobraževa
nje, znanost, kulturo in
šport dobila Sklep o začetku
postopka neposredne potr
ditve operacije, kar pomeni,

ljavila) bo za nadzor skrbela
družba DRI upravljanje inve
sticij. Vsa obnovitvena dela v
dvorani morajo biti zaključe
na do konca junija prihodnje
leto, kajti v začetku septem
bra bodo v njej gostili evrop
sko prvenstvo v košarki. Za
potrebe košarkarskega pr
venstva bodo namestili tudi
montažno opremo, tako da
bo v času košarkarskega pr
venstva dvorana imela na fik
snih in montažnih tribunah
skupaj kar 5500 sedežev.

Začasna ledena ploskev na pomožnem
nogometnem igrišču v Podmežakli bo, na njej
bo mogoče drsati še ta mesec, smo izvedeli na
Občini Jesenice. V sklopu priprav na ureditev
montažnega drsališča so tudi že objavili razpis
za nakup rabljenega montažnega šotora.

Foto: Tina Dokl

Jesenice so 8. decembra do
bile novo mestno tržnico na
Stari Savi. Uredili so jo v
nekdanji železarski hali, za
prenovo katere je Občina Je
senice namenila 4,1 milijona
evrov, od tega je pridobila 2,7
milijona evrov od Sklada za
regionalni razvoj, oprema tr
žnice pa je stala še dodatne
ga pol milijona evrov. Uprav
ljanje in vzdrževanje tržnice
je Občina Jesenice kot go
spodarsko javno službo zau
pala koncesionarju, podjetju
Akont. Nova tržnica ima
1555 kvadratnih metrov povr
šin, poleg stojnic (te so v po
kritem delu tržnice) je tudi
deset zaprtih trgovskih loka
lov, kavarna, restavracija z
ekološko hitro hrano, v nad
stropju je prireditveni pro
stor, v sklopu tržnice pa je
urejena tudi najsodobnejša
plezalna stena. Na slove
snem odprtju tržnice je pod
županja Vera Pintar simbo
lično izročila ključ objekta
upravljavcu tržnice Mariu
Ivankoviču iz podjetja A
kont. Poudarila je, da je
nova tržnica največja pokrita
tržnica na Gorenjskem. Na
Občini Jesenice upajo, da
bodo tržnico obiskovali tako

Urša Peternel

Nova jeseniška tržnica je zaživela v obnovljeni nekdanji industrijski hali na Stari Savi.
kupci z Jesenic kot od dru
god. Mario Ivankovič je za
gotovil, da bo skrbel za po
nudbo kakovostnih domačih
izdelkov in za pestro dogaja
nje s sejmi, letnim kinom ¼
Obljubil je, da se bodo trudili
tržnici dati pravo dušo, ob
tem pa je izrazil tudi upanje,
da bo Stara Sava s tržnico po
stala duša mesta in kraj sre
čevanja in druženja. In ka

kšni so prvi odzivi obiskoval
cev? »Veseli me, da so Jese
nice dobile novo tržnico. Ta
je večja in bolj urejena, po
nudba pa bolj pestra,« je po
vedal eden od obiskovalcev
Anton. Obiskovalka Ida pa je
menila: »Ker je nova tržnica
bistveno večja, se bomo šele
morali navaditi, kje se dajo
kupiti določeni izdelki. Je pa
res, da se prostor zdi zelo od

prt in hladen in bo branjevke
vsaj pozimi verjetno kar ze
blo ¼ « Eden od ponudnikov,
kmet Cvetko Volc, ki na tr
žnici ponuja domačo zele
njavo iz Zgornjih Gorij, pa je
dejal, da je vesel, da so okoli
ški kmetje dobili možnost
prodaje svojih pridelkov na
tržnici, zato bo ob stojnici
prisoten vsak dan.
Več na 3. strani
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ZANIMIVOSTI

MLADI

ZANIMIVOSTI

Nova javna
razsvetljava v podvozu
Podmežakla

S pomočjo celotne
družbe do manj
sladkornih bolnikov

Pokrajina in starost
v objektivu mladih

Dobrodelni koncert
za igrala v Pineti

Poleg boljše osvetljenosti in
s tem večje varnosti bodo z
novimi svetili tudi zmanjšali
porabo električne energije za
vsaj 36 odstotkov.

Za preventivo in obveščanje
si moramo prizadevati že pri
otrocih in nato nadaljevati
med šolsko mladino, pedagogi in starši.

Potekalo je bienalno srečanje
Pokrajina 2012 za mlade fotografe. Letos so tematiko
razširili še s fotografijami
starosti in staranja.
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Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi je v
kulturnem domu na Slovenskem Javorniku pripravila dobrodelno ponovitev jubilejnega koncerta ob 15-letnici delovanja.
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da bo država sofinancirala
obnovo dvorane za potrebe
Evropskega prvenstva v ko
šarki Eurobasket 2013. Po
tem sklepu znašajo
razpoložljiva sredstva za in
vesticijo Športna dvorana
Podmežakla – 2. faza nekaj
manj kot 3,5 milijona evrov
(operacijo delno financirata
Evropska unija iz Evropske
ga sklada za regionalni ra
zvoj ter Ministrstvo za izo
braževanje, znanost, kulturo
in šport). Občina Jesenice je
takoj zatem začela podpiso
vati pogodbe z izbranimi iz
vajalci, začela postopek
uvedbe v posel, dela pa naj
bi se pričela v teh dneh. V
sklopu prenove bodo zame
njali streho (izvajalec bo Me
teorit Hoče), uredili inštala
cije (za izvajalca je bilo iz
brano podjetje Kolektor Ko
ling Idrija), preostala grad
bena dela pa bo opravilo
podjetje Dema plus. Po za
pletih z razpisom (državna
revizijska komisija je prvo
tno izbiro nadzornika razve

Skupno bodo vsa dela vre
dna okoli pet milijonov
evrov, medtem ko je občina
v gradnjo vzhodne tribune,
njene popravke in doku
mentacijo že vložila pribli
žno tri milijone evrov. S tem
bodo Jesenice vendarle do
bile dvorano, v kateri bodo
lahko prirejali tudi tekmova
nja in ostale prireditve na
najvišji ravni, ki jih bo lahko
obiskalo tudi pet tisoč gle
dalcev.

ODDAMO poslovne prostore na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 8.
Pisarniški prostori se nahajajo v
poslovnem objektu Gorenjske
banke in sicer v I. nadstropju, v
2
2
velikosti od 20,00 m do 40,00 m .
Možen je najem posamezne ali
več pisarn. Cena najema: 5 €/m2.
Več na: www.gbkr.si,
telefon: 04/208-44-77.

Jeseniške novice, petek, 14. decembra 2012

2

Občinske novice

Milijoni za bodoče
zapiranje deponije

Pobuda glede
informacijskih tabel
Z njimi naj bi označili lokacije pomembnih
ustanov.
Urša Peternel
Občinska svetnica Ivanka
Zupančič je dala pobudo,
naj v občini z informacijskimi tablami označijo lokacije
posameznih pomembnih
institucij oziroma objektov,
denimo zdravstvenega
doma, bolnišnice, Občine
Jesenice, Stare Save, muzeja, pokopališča ¼
Z oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice so odgovorili, da za turistično in
drugo obvestilno signalizacijo (kamor sodijo informacijske table) veljajo določila
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah. Na podlagi
Pravilnika se ob državnih
cestah lahko označujejo kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti ter spomeniki; hoteli in moteli, druge
prenočitvene zmogljivosti;
določeni gostinski objekti;
športni centri in objekti za
rekreacijo; trgovska in nakupovalna središča (pri označevanju se uporablja skupno
ime centra), od poslovnih
objektov pa se ob državnih
cestah lahko vodijo le največji in najpomembnejši v občini. Pravilnik predpisuje

obliko, dimenzijo, barve,
vsebino in lastnosti turistične in druge obvestilne signalizacije, njeno postavljanje in druge pogoje, ki jih je
treba upoštevati ob pripravi
seznama in ob postavitvi.
Predlog za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije ob državnih cestah se uskladi z Direkcijo
RS za ceste in mora biti izdelan v obliki elaborata z
zahtevanimi podatki. Nalog
za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije ob državni cesti po potrditvi elaborata izda Direkcija
RS za ceste, postavitev pa
lahko izvede le s strani
DRSC pooblaščeni vzdrževalec državnih cest. »V tem
trenutku urejamo nabor
predlogov turistične in druge obvestilne signalizacije
za postavitev ob državni cesti, ki jo bomo posredovali
na pristojne službe na državni ravni, ter po potrditvi
pristopili k izdelavi elaborata, kot ga zahteva veljavna
zakonodaja. Postopoma
bomo uredili tudi turistično
in drugo obvestilno signalizacijo ob lokalnih cestah,«
so odgovorili na oddelku za
okolje in prostor.

Za deponijo Mala Mežakla morajo od lani naprej zbirati sredstva za potrebe bodočega zapiranja
odlagališča. Do leta 2026 naj bi zbrali zahtevanih 5,9 milijona evrov.
Urša Peternel
Potem ko je deponija Mala
Mežakla pred enim letom
dobila okoljevarstveno dovoljenje, je bila ena od zahtev iz
dovoljenja tudi ta, da morajo
občine lastnice deponije začeti plačevati finančno jamstvo za potrebe bodočega zapiranja odlagališča. Upravičenec teh sredstev je Agencija RS za okolje. Upravljavec
odlagališča, to je Jeko-In,
mora do leta 2026, ko naj bi
predvidoma zaprli deponijo,
zbrati 5,9 milijona evrov, ki
jih bodo porabili za sanacijo
območja v času zapiranja odlagališča in trideset let po zaprtju odlagališča. Na tono
odloženih odpadkov bi bilo
treba v ta namen v prvih
dveh letih zbrati dodatnih 27
evrov na tono. A ker so cene
komunalnih storitev zamrznjene, doslej teh dodatnih
stroškov niso mogli zaračunavati občanom, zato občine
del tega denarja zagotavljajo
iz občinskih proračunov. Ker
se sredstva finančnega jamstva zbirajo skupaj z zaračunavanjem odloženih odpadkov, je za finančno jamstvo
treba predložiti bančno garancijo, ki pa je Jeko-In kot
upravljavec odlagališča zaradi kapitalske neustreznosti
ne more dobiti. Tako je lani
poroštvo k bančni garanciji
dala Občina Jesenice, za letos pa naj bi bančno garancijo v višini nekaj več kot 792
tisoč evrov prevzeli preostali
dve solastnici deponije: Ob-

Selitev energetske svetovalne pisarne
Energetsko svetovalna pisarna Jesenice ENSVET se bo 1.
januarja preselila v nove prostore v stolpnici na Cesti Cirila
Tavčarja 3b – poleg pisarne, kjer je sedež KS Mirka Roglja
Petka, KS Staneta Bokala, KS Cirila Tavčarja. Telefonska
številka pisarne 04/586 39 87 z odzivnikom in elektronski
naslov ensvet@telesat.si ostanejo nespremenjeni, prav
tako tudi uradne ure, ki so vsak torek in četrtek od 15. do
18. ure. V energetski pisarni lahko občani dobijo brezplačne nasvete o varčevanju energije in gradnji energetsko
varčnih objektov. U. P.

Dodatna prednost za naročnike
Gorenjskega glasa

čina Žirovnica in Občina
Kranjska Gora. Za polovico
tega zneska zavarovanje pomenijo že natečena sredstva
za finančno jamstvo, za drugo polovico (ker po novem
občine ne morejo več dajati
poroštva banki) pa naj bi občini Žirovnica in Kranjska
Gora položili finančna sredstva na račun banke. Kot je
povedal direktor Komunalne

Obenem bo Občina Jesenice iz proračuna
pokrila še nekaj manj kot 75 tisoč evrov
subvencije za leto 2012, saj jih zaradi
zamrznitve cen ni bilo možno zaračunati vsem
povzročiteljem odpadkov – občanom.

Naročnino lahko podarite v vrednosti,
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti.
Za več informacij nas, prosimo,
pokličite, nam pišite ali se pri nas
oglasite osebno!
Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas,
ki za vas izhaja vsak torek in petek.

Pravi Gorenjci beremo

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se dvakrat
tedensko sprostite ob prijetnem branju novic z
Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.
Informacije o naročnini dobite na tel. št.: 04/201 42 41

direkcije na Občini Jesenice
Marko Markelj na novembrski seji občinskega sveta, se
je Občina Žirovnica dogovora držala in zagotovila dogovorjenih dobrih 135 tisoč
evrov, medtem ko je Kranjska Gora sprejela drugačen
sklep, in sicer da pri banki za
potrebe finančnega jamstva
deponira le nekaj več kot 158
tisoč evrov (namesto prvotno

Super ideja za darilo!

www.gorenjskiglas.si

Jutranja dostava
do 7. ure

Za bodoče zapiranje deponije Mala Mežakla je že zdaj treba zbirati sredstva. / Foto: Gorazd Kavčič
načrtovanih 260 tisoč
evrov). Po Markljevih besedah so zato preostanek sredstev prisiljeni zagotoviti v
Občini Jesenice. V nasprotnem primeru jim namreč
država okoljevarstvenega
dovoljenja 20. novembra ne
bi več podaljšala. Jeseniški
občinski svetniki so tako na
novembrski seji sprejeli
sklep, po katerem bodo na
račun banke položili nekaj
več kot 102 tisoč evrov sredstev kot zavarovanje za izdaje bančne garancije. Po izteku enoletne bančne garancije se ta sredstva vrnejo nazaj
v proračun, če se s ceno storitve naberejo sredstva za to
finančno jamstvo.
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Zaživela tržnica na Stari Savi

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

www.oknamba.si

POPUSTISENESEŠTEVAJO!

Podžupanja Občine jesenice vera Pintar je upravljavcu
tržnice Mariu Ivankoviću iz družbe a-kont simbolično
izročila ključ objekta.
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eden od branjevcev, kmet cvetko volc, prodaja domačo
zelenjavo: čebulo, česen, zelje, krompir ¼, pridelano v
zgornjih gorjah.

Windows 8

za tiste, ki želite preizkusiti računalniške novosti.
Cena samo 59,99 € za nadgradnjo iz prejšnjih
različic.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel.
58-36-444, www.3bm.si

tržnica jesenice na stari savi naj bi – poleg prodaje
kakovostnih domačih izdelkov – postala tudi mesto
srečevanja in druženja. / Foto: Tina Dokl

nova tržnica bo odprta šest dni v tednu, od ponedeljka do
petka od 7. do 17. ure in ob sobotah od 7. do 15. ure,
kavarna pa se bo odpirala že ob 6. uri zjutraj.

hamdija Muzaferović iz cateringa bučka je povedal, da
ponujajo sveže slaščice, denimo torte, gibanice, štrudlje,
kremne rezine, piškote, tudi take iz ekološke konopljine
moke.

jure kuralt je najemnik kavarne Železar, ki so jo opremili v
železarskem stilu. v lokalu – ta je v dveh nadstropjih, v
toplejših mesecih bodo odprli tudi zunanjo teraso – sta za
zdaj dve zaposleni.

Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča,
da je pripravljen predlog Načrta zaščite in reševanja ob
POTRESU in osnutek Načrta zaščite in reševanja ob
POPLAVAH. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od
3. decembra 2012 do 2. januarja 2013 na vpogled na
spletni strani Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo v Kabinetu župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti civilnazascita.jesenice@gmail.com.
Občinski štab za civilno zaščito

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Stara jeseniška tržnica za zgodovino
Janko Rabič
Jeseniška tržnica v središču
mesta, nedaleč od železni
ške postaje, v desetletja dol
gem obstoju skorajda nikoli
ni bila deležne večje publici
tete. Zagotovo si jo zasluži
sedaj, ko odhaja v zgodovi
no. V začetku decembra so
se še zadnjič na tej lokaciji
srečali prodajalci in kupci,
nekateri dolgoletni stari
znanci, ki se sedaj skupaj se
lijo na Staro Savo.
Tržnica je bila del nakupo
valnih dogajanj v mestu ob
petkih in sobotah, predvsem
s ponudbo domače zelenja
ve, sadik, sadja in drugih
pridelkov. Nastajala je spon
tano, predvsem po drugi
svetovni vojni so bile najprej

v začetku decembra so se še zadnjič na stari lokaciji srečali
prodajalci in kupci, nekateri dolgoletni stari znanci, ki se
sedaj skupaj selijo na staro savo.
redne prodajalke branjevke
iz Primorske s ponudbo ze
lenjave, češenj, vina in dru

gih pridelkov. Kasneje so se
pridružili drugi prodajalci.
Na tržnici so izboljšali raz

mere za prodajo, večina stoj
nic je bila pod streho in vpe
ljali so tržni red prodaje.
Zanj so skrbeli v sosednji
živilski trgovini, od leta
2001 pa je tržnico v uprav
ljanje prevzel JekoIn Jese
nice. Stalno je skrbel za red,
čistočo in vzdrževanje.
Posebej ob sobotah je bil ve
dno pravi nakupovalni vr
vež. Do dvajset različnih
prodajalcev iz Gorenjske in
tudi z drugih koncev Slove
nije je ponujalo doma pride
lane izdelke. To so dobro
vedeli številni Jeseničani in
okoličani, ki so bili posebej
ob sobotah redni kupci. Na
tej lokaciji tržnice ne bo več,
snovalci razvoja mesta pa
bodo verjetno kmalu postre
gli z novimi načrti.

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OdgOvOrna urednIca
Marija Volčjak
urednIca
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
urednIškI OdbOr:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OblIkOvna zasnOva
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.
tehnIčnI urednIk
Grega Flajnik
FOtOgraFIja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
vOdja Oglasnega trŽenja
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 23/letnik VII so priloga časopisa Gorenjski glas št. 100, ki je izšel 14. decembra 2012.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS 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, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: p04/201 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: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska
(enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda:
1,50 EUR, letna naročnina 2012: 157,50 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega
preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Občinske novice
Prejeli smo
Odziv na članek:
Podmežakla v tej
sezoni brez ledu
V Jeseniških novicah je bilo v
začetku novembra objavljeno,
da to sezono v dvorani
Podmežakla ne bo ledu. Sam
se ne štejem med najbolj pris
tojne za vprašanja in komen
tarje na to temo, a ker se na
članek do pretekle izdaje ni
javil nihče, sem se odločil, da
pozovem k čim prejšnji rešitvi.
Ker je hokej del jeseniškega
grba in očitno zelo pomemb
na dejavnost za naš okoliš, se
mi zdi to, da bo sezona izgub
ljena, nesprejemljivo. Če malo
karikiram: podobno kot bi
Slovencem za eno poletje pre
povedal pohode na Triglav.
Naj spomnim, da so trenutno
največji ambasadorji Jesenic
po svetu, poleg spoštovane ge.
Bohinec, prav hokejisti,
z zmagoval cem naj pres
tižnejšega tekmovanja v tem
športu, g. Kopitarjem na čelu.
Prepričan sem, da je dvorana
res potrebna temeljite prenove,
a da bo zaradi tega neupora
bna celo sezono, se mi zdi
pretirano. Še posebej zaradi
tega, ker se od sredine marca
pa do druge polovice avgusta,
ko aktivnosti na ledu ne pote
kajo, na dvorani ni dogajalo
ničesar. Občani se temu
močno čudijo, sploh ker je
sočasno prenehala delovati
tudi članska ekipa HK Acro
ni Jesenice, ki je v svojih
najboljših obdobjih znala na
tribune zvabiti prek pet tisoč
navijačev. To je več kot tretji
na jeseniške populacije. V
enem poletju nam je uspelo
ogroziti večino tega, kar so
nekateri ustvarjali več kot
sedemdeset let. Pojavljajo se

najrazličnejše čenče, ki s pr
stom odgovornost usmerjajo
proti zaposlenim v lokalnih
službah. Zato se mi zdi prav,
da v glasilu, ki ga dobi vsako
gospodinjstvo v naši občini,
vpleteni v dogajanje kro
nološko pojasnite potek po
stopkov za obnovo dvorane.
Ena pritožba na more biti
vzrok za tako zamudo, sploh
če upoštevamo, da je pri tako
obsežnih delih pritožba
povsem običajen del postopka
in je s tem treba računati že
na začetku projekta. Ver
jamem, da postopki niso pre
prosti in da je tudi splet
okoliščin pripeljal do trenut
nih težav. Prepričan pa sem,
da če bi se jih lotili dovolj zgo
daj in upoštevali vse možne
zaplete ter se sproti prilagajali
razmeram, ki so se očitno res
nepričakovano zapletale, se
kaj takega ne bi smelo zgodi
ti. Tudi na rovaš tega, da se
dela na dvorani zamaknejo v
pozno pomlad prihodnjega
leta. Hokej je pač na Jeseni
cah prioriteta – to je treba
priznati – čeravno sem sam
velik zagovornik prvenstva v
košarki. A trenutno je cena
previsoka! Pozivam vse od
govorne, vključno z županom,
da v dvorani čim prej zagoto
vite ledeno ploskev. Hokej za
Jesenice ni samo šport! Je tudi
mesto druženja, sredstvo za
rekreacijo mnogih, propa
gandni artikel in celo »zu
nanje ministrstvo«. S pravimi
potezami vodilnih pa lahko v
bodoče postane tudi podjetje,
ki bo prispevalo k nižji brez
poselnosti. Želim, da to pre
poznate in se zavedate, da če
na Jesenicah hokeja in
tolikšne zaljubljenosti ljudi v
ta šport ne bi bilo, potem tudi
tako velike dvorane, kjer bi se
dalo izpeljati EP v košarki, ne
bi imeli.
Rok Pekolj,
Koroška Bela

Nova javna razsvetljava
v podvozu Podmežakla
Poleg boljše osvetljenosti in s tem večje varnosti bodo z novimi svetili tudi zmanjšali porabo
električne energije.
Urša Peternel
Občina Jesenice oziroma ob
činska Komunalna direkcija
je prenovila razsvetljavo v
podvozu Podmežakla. Svetil
ke v podvozu so bile namreč
uničene in dotrajane. Kot je
povedal Peter Pfajfar s Ko
munalne direkcije, je bila za
radi starosti in zamazanosti
svetilk osvetljenost tako vozi
šča kot dela za pešce komaj
še zadostna, upoštevajoč po
rabo energije, glede na osvet
ljenost, pa je bila razsvetljava
popolnoma neustrezna. Zato
so se odločili za odstranitev
starih svetilk in električnih
napeljav ter za prenovo elek
tro omarice in montažo no
vih svetil. Dela je izvedel po
godbeni izvajalec rednega
vzdrževanja javne razsvetlja
ve Javna razsvetljava Ljublja
na. Namestili so petnajst no
vih reflektorjev na vozišču in
dvajset svetilk na delu za pe
šce. »Na podlagi elaborata in
analize osvetljenosti in optič
nega videza smo svetilke na
delu za pešce obrnili v vzdol
žni smeri (prej so bile name
ščene prečno) na smer hoje,
tako da je sama osvetljenost
pa tudi vizualna podoba pod
hoda veliko boljša, in to ob 36
odstotkov manjši moči sve
tilk,« je povedal Peter Pfajfar.
S tem se bo tudi poraba elek
trične energije zmanjšala
vsaj za 36 odstotkov, kar po
meni, da se bo investicija v
višini nekaj manj kot 13 tisoč
evrov povrnila najkasneje v
petih letih in pol. »Če pa upo
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V podvozu je Občina Jesenice poskrbela za boljšo in varčnejšo osvetlitev, medtem ko bodo
pri celoviti obnovi podhoda morali sodelovati tudi Direkcija za ceste in Slovenske železnice.

Za prenovo razsvetljave so se odločili tudi
zaradi bližajočega se evropskega prvenstva v
košarki, ki bo v Podmežakli potekalo prihodnje
leto. Na Občini Jesenice so prenovo najprej
načrtovali v sklopu celostne prenove podvoza,
a Direkcija za ceste in Slovenske železnice letos
niso pristopile k prenovi. Na Jesenicah upajo,
da bodo to storili vsaj prihodnje leto, še pred
Eurobasketom 2013.

Darila za nove naročnike na časopis
ali
palični
mešalnik
BOSCH

20
vzglavnik Dremavček

Naročnina na
Gorenjski glas
je tudi
lepo darilo!

Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

o š t ni n a

Z Največjo knjigo voščil nikoli več ne boste v
dilemi, kaj napisati v čestitko. V knjigi boste našli
pravo voščilo za božič, ob rojstvu otroka, za
valentinovo, ob porokah, abrahamih, za veliko noč,
kot tudi voščila za rojstne dneve, zdravice in povabila.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica.
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga
prijazno vabi v gore.
Marija Volčjak
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NAROČILNICA

www.gorenjskiglas.si

EUR
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števamo še manjše stroške
vzdrževanja – zaradi novih
svetilk in sijalk vsaj prvo leto
ne bo stroškov vzdrževanja,
se bo investicija povrnila prej
kot v petih letih,« je poudaril
Pfajfar. Poleg izboljšanja
osvetljenosti podvoza in s
tem povečanja varnosti pe
šcev in drugih udeležencev v
prometu bodo tako tudi pri
hranili ter prispevali k manjši
obremenitvi okolja.

ali kopalna brisača
s celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

Jelena Justin

II

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon
mesarstva Čadež
v vrednosti 20 EUR

 Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

Za več informacij
pokličite na

04 201 42 41
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Vabljeni v
našo družbo
V Abančni poslovalnici Jesenice vas vabimo,
da preverite konkurenčno obrestno mero
depozitov in se prepričajte, da vam ponujamo
ugodne vezave.

Poslovalnica
JESENICE
Vodja poslovalnice Jesenice
Mojca Mrak

www.abanka.si l Abafon 080 1 360

Foto: Stane Jeršič

Depozit na odpoklic je nova storitev, če želite
svoj denar varno naložiti za daljši čas in imeti
možnost, da vezavo predčasno zaključite.
Za samostojne podjetnike imamo dolgoročne
finančne rešitve v poslovalnici Jesenice, Cesta
Maršala Tita 39. Obiščite nas ali pokličite vodjo
poslovalnice Mojco Mrak na telefonski številki
(04) 581 19 20.
Srečno in prijazno 2013.
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Kultura
Veliki dosežki knjižnice
v dvajsetih letih
Občinska knjižnica Jesenice je pripravila razstavo
o delovanju v obdobju od leta 1991 do 2011.
Janko Rabič
Ob dnevu odprtih vrat slo
venske kulture so v Občinski
knjižnici Jesenice pripravili
razstavo o delovanju knjižni
ce v obdobju od leta 1991 do
leta 2011. V uvodu je avtorica
razstave Nataša Kokošinek
najprej posegla v bogato zgo
dovino knjižničarstva na Je
senicah in v Gornjesavski
dolini. Osrednjo pozornost
je v nadaljevanju namenila
pomembnim dosežkom in
razvoju Občinske knjižnice
Jesenice v preteklih dvajse
tih letih pod vodstvom direk
torice Cvetke Tropenauer
Martinčič. V letu 1992 so
bili z zaposlitvijo treh višjih
knjižničark izpolnjeni
osnovni kadrovski pogoji za
delo. Knjižni fond se je stal
no povečeval, naraščala sta
obisk in izposoja gradiva.
Velik poudarek je bil na ra
čunalniški obdelavi gradiva,
ki je bilo vključeno v skupno
bazo, ki je postala sestavni
del vzajemnega kataloga slo

venskih knjižnic. To delo je
jeseniška knjižnica opravila
med prvimi v Sloveniji. Ob
novljenih je bilo več krajev
nih knjižnic, ki so ponudile
vse več različnih dejavnosti
za otroke in odrasle. V letu
2000 je knjižni fond obsegal
sto tisoč enot knjižničnega
gradiva, 56 tisoč obiskoval
cev si je sposodilo 212 tisoč
enot gradiva. Leta 2010 je
knjižni fond imel že 147 ti
soč enot gradiva, 134 tisoč
obiskovalcev pa si je izposo
dilo 464 tisoč enot gradiva.
Po letu 2006 so večjo pozor
nost namenili domoznan
stvu in v okviru tega uvedli
digitalizacijo gradiva. V
osrednji knjižnici in krajev
nih stalno potekajo najra
zličnejše prireditve, ki so
dobro obiskane. Na razstav
nih panojih je predstavljeno
delo osrednje občinske knji
žnice in sedmih krajevnih
knjižnic. Razstava bo v avli
Občinske knjižnice Jesenice
na ogled do 8. februarja pri
hodnje leto.

Preteklost valjarne,
ujeta v spomin
V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava Valjarna, na kateri je s panoji, maketami in
predmeti predstavljen razvoj valjarn na Slovenskem, seveda s poudarkom na jeseniški valjarni.
Urša Peternel
Več kot pol leta je kustos za
zgodovino železarstva v
Gornjesavskem muzeju Je
senice dr. Marko Mugerli
pripravljal gradivo za razsta
vo Valjarna, ki je v decem
bru in januarju na ogled v
Kosovi graščini na Jeseni
cah. Za razstavo in spremni
bogat katalog se je srečal s
številnimi nekdanjimi žele
zarji oziroma jeklarji, ki so
obudili spomine na svoje
delo v nekdanjih železarskih
obratih, spomnili so se raz
ličnih dogodkov, pripetlja
jev, tudi delovnih nesreč.
Njihove spomine je dr. Mu
gerli vključil v besedilo na
trinajstih panojih, na kate
rih je v sliki in besedi pred
stavljen razvoj valjarn na

Slovenskem s poudarkom
na jeseniški valjarni, pa tudi
v spremni katalog. Iz muzej
skega depoja so sodelavci
muzeja izbrali in konzervi
rali 45 železarskih predme
tov, ki so jih postavili na
ogled na razstavi in na svoje
vrsten način pričajo o prete
klosti. Med njimi so denimo
metla iz šibja za odstranje
vanje škaje, žepna ura, ki jo
je leta 1893 direktor železar
ne Karl Luckmann podelil
Andreju Hlebanji za reševa
nje v delovni nesreči v va
ljarni na Jesenicah, pa svetil
ka iz žične valjarne, šestila
Zoisovega tehničnega risar
ja ¼ Zelo zanimive so tudi
tri makete, in sicer Zoisove
graščine na Javorniku, avto
matskih klešč in tanka, ki so
ga izdelali iz jeseniškega je

Zanimivost z razstave: Nikolaj Bernard je v
jeseniški železarni dosegel najdaljšo delovno
dobo, kar 69 let. Upokojil se je leta 1930.
Avtor razstave, kustos za zgodovino železarstva dr. Marko
Mugerli z obsežnim, 64-stranskim katalogom, ki je izšel ob
razstavi.

Predmeti, ki pričajo o preteklosti, med njimi šestilo
Zoisovega tehničnega risarja in ura, ki jo je leta 1893
direktor podaril delavcu za reševanje v delovni nesreči.

kla. Pa ne le tanke, iz jekla z
Jesenic so gradili tudi pod
mornice, posodo ¼ Odprtja
razstave se je udeležil tudi
glavni direktor Acronija
Slavko Kanalec, ki je pouda
ril, da je razstava pomem
ben pomnik preteklosti in
zlasti ljudi, »fabrčanov«, ki
so s svojim delom in odreka
nji gradili tovarno, katere
naslednik je današnji Acro
ni, ki letos praznuje dvajset
letnico obstoja. In ravno ob
dvajsetletnici je podjetje
pred pomembno, kar zgodo
vinsko prelomnico, je dejal
Kanalec, kajti staro valjarsko
ogrodje bluming se poslav
lja in na njegovih temeljih

Na ogled so tudi tri makete: Zoisove graščine na Javorniku,
avtomatskih klešč in tanka (na sliki), izdelanega iz
pločevine iz valjarne na Javorniku.

Razstavo – vanjo so vključena tudi zanimiva pričevanja
delavcev – si je za zanimanjem ogledal tudi glavi direktor
Acronija Slavko Kanalec.

Z odprtja razstave v Občinski knjižnici Jesenice

Franc Berce je slikar Življenja
Razstavni salon Dolik na Jesenicah je v decembru odprl vrata za predstavitev likovne ustvarjalnosti Franceta Berceta,
dolgoletnega člana Slikarskega društva Dolik. Gre za zanimivega umetnika, ki čopič vihti že kar okoli štiri desetletja.
Vsi, ki ga poznajo, vedo povedati, da v marsičem odstopa
od drugih slikarjev, vendar v dobrem pomenu besede. Tokratna razstava na Jesenicah je ena od njegovih številnih
samostojnih, stalno pa sodeluje tudi na skupinskih razstavah. Njegova dela likovne umetnosti lahko občudujejo v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Za popotnico tokratni
razstavi, ki bo na ogled do 3. januarja prihodnje leto, je o
avtorju umetnostna zgodovinarka Elizabeta Gradnik med
drugim zapisala: "Franc Berce slikar Življenja. Strasten,
brezkompromisen, impulziven, prekipevajoč. Slike izražajo
njegov odnos do življenja, ki nikoli ni mlačen, trezno razumski in pragmatičen, ampak ga vedno doživlja v njegovih najbolj izrazitih, celo skrajnih pojavnostih." J. R.

že postavljajo novo, večjo in
zmogljivejšo napravo, na ka
teri bo proizvodnja stekla 2.
januarja prihodnje leto.
Prav Acroni, poleg njega pa
še Občina Jesenice in Minis
trstvo za izobraževanje, kul
turo, znanost in šport so
podprli razstavo, ki bo v Ko
sovi graščini na ogled do 25.
januarja 2013. Odprtja so se
udeležili tudi številni nekda
nji zaposleni v valjarni, ki
jih je glavni direktor Acroni
ja pozval, naj na razstavo
pripeljejo otroke in vnuke in
jim pokažejo ta pomemben
del svoje zgodovine in zgo
dovine Jesenic, na katero so
lahko ponosni.
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Igranje v ligi EBEL U20
je velik plus
Za ekipo U20 mladi Jesenice je letošnja hokejska sezona zgodovinska, saj nastopajo v
novoustanovljeni ligi EBEL U20. Kapetan te ekipe je 19-letni Hrušičan Peter Bizalj.
Matjaž Klemenc
Pred časom ste na tekmi z
Linzom dobili pretres možganov. Je ta neprijetnost
zgodovina?
"Ta neprijetna težava je že
skoraj pozabljena. Problemi
se še pojavljajo, a to je predvsem zaradi padca imunskega sistema. Z zdravili bo tudi
to prišlo na svoje mesto."
S hokejskih igrišč ste bili
odsotni dva meseca. Je bilo
težko vse to spremljati zunaj
igrišča?
"Moram priznati, da je izredno težko gledati soigralce,
kako igrajo, trenirajo. Rad bi
pomagal, a ne moreš. Zdravje ti tega žal ne dopušča."
Primerjava ekipe pred vašo
poškodbo in ekipe, v katero
ste se spet vrnili.
"Razlika vsekakor je. Ob
moji poškodbi je bilo v ekipi
še kar nekaj poškodb, kar
dodobra spremeni sistem
igre in napade. Sedaj poškodb praktično ni in moje
mnenje je, da je ekipa na visoki ravni. Močne tekme in
treningi so naredili svoje."
Za ekipo mladi Jesenice
U20 je v novoustanovljeni
ligi 22 tekem. Z dosedanjim
izkupičkom ste v klubu verjetno zadovoljni?
"Z izkupičkom smo izredno
zadovoljni. Vedeti je treba,
da se srečujemo s kar nekaj
problemi. Smo brez svojega
igrišča, kar za seboj povleče

"Vse skupaj se je začelo
zelo zgodaj, pri štirih letih.
Oče me je nekoč peljal v
dvorano in želel sem tudi
sam poizkusiti. Hitro mi je
bilo všeč in v hokeju vztrajam že 15 let.

določene stvari. Za piko na i
so bile še poškodbe."
Letos ste dobesedno tujci
tako na treningih kot na
tekmah.
"Mogoče kdo misli, da se
lahko prilagodiš na tuje igrišče, a sam se s tem ne bi
strinjal. Vedeti je treba, da
en dan treniramo na Bledu,
naslednji dan v Kranju, kjer
je veliko manjše igrišče. Ob
tem praktično vse ligaške
tekme igramo na igriščih
nasprotnika."
Čar lige je izenačenost, tako
da slabih ekip praktično ni.
"Liga je res zelo izenačena.
Je pa nekaj ekip, ki za malenkost izstopajo. Tu bi
omenil Olimpijo, Sapo,
Graz, KAC. V ta razred spada tudi naša ekipa. Vsekakor
je velik plus, da smo prisotni v tej ligi. Brez te lige bi
po vsem, kar se je dogajalo
na Jesenicah, naredili še en
velik korak nazaj."
Kako ste sami igralci videli
tiste prve črne dneve, ki so
zaznamovali jeseniški hokej?
"Po pravici povedano, smo
bili kar malce zaskrbljeni,
saj je veliko igralcev videlo
prihodnost v članski ekipi.
Praktično čez noč se je vse
podrlo."
Članska ekipa je cilj vsakega
mladega hokejista. Po razpadu ekipe Acroni Jesenice je
na srečo »zrasla« članska
ekipa mladi Jesenice, kar je

Kdo so bili tisti, ki so vas vodili na hokejski poti?
"Vse se je začelo pri Viktorju
Tišlerju. Sledili so Edo Hafner, Drago Mlinarec in sedanji trener Marjan Kozar."

Peter Bizalj, kapetan ekipe
U20
spet povrnilo nekaj upanja
za prihodnost jeseniškega
hokeja.
"Članska ekipa je velik plus,
čeprav je bila praktično sestavljena čez noč. S takšnim
pristopom in delom, ki ga
ima naš predsednik Miha
Rebolj, bo ekipa samo pridobivala kvaliteto."
Nekaj optimizma daje potrjeno odprto hokejsko igrišče.
"Ne verjamem, da bomo na
tem igrišču lahko igrali domače tekme, je pa vsekakor
velik plus, da bomo trenirali
na enem mestu. S tem odpadejo dodatne vožnje, ob
tem pa bomo imeli zagotovo
boljše termine za trening."
Kdaj ste se srečali s hokejem?

Dobre igre so vas pripeljale
tudi v reprezentanco.
"Prvič sem reprezentančni
dres oblekel nekje pri 12 ali
13 letih in od takrat naprej
sem bil vseskozi član reprezentance."
Uspeh v karieri, ki bi ga izpostavili?
"Tu bi se še enkrat povrnil na
reprezentanco in osvojeno
drugo mesto na prvenstvu 2.
divizije, ki je potekalo v Mariboru. Takrat smo prav do
konca trepetali, ali nam bo
uspel preboj naprej."
Kje se vidite v hokeju čez pet
let?
"V Hokeju nikoli ne veš,
kdaj te doleti kakšna poškodba. Sem v letih, ko bi že
moral imeti ponudbe iz tujine. Lansko leto sem dobil
ponudbo za finsko ligo U20,
a sem želel uspešno končati
šolo. Dobro se zavedam, da
bo hokeja nekoč konec in ne
bi bil rad brez izobrazbe.
Tako je težko reči, kje se vidim v hokeju čez pet let."

Novi odlični nastopi
mladih judoistov
Matjaž Klemenc
V Ljubljani je potekal močan mednarodni turnir v
judu za Pokal Nagaoka.
Turnir je bil dobro obiskan,
saj je na njem nastopilo
prek sedemsto tekmovalcev
in tekmovalk iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bolgarije, Madžarske in
Slovenije. Odlično so se odrezali tekmovalci in tekmovalke Judo sekcije Partizan
Jesenice. V kategoriji U9 je
Denis Mušič osvojil drugo
mesto. Jaša Kecman Kordež
je bil sedmi. V kategoriji
U11 je na drugo stopničko
stopil Jernej Razingar, Nina
Jeretič pa je osvojila nehvaležno četrto mesto. V kate-

goriji U13 do 32 kg zmaga
za Nušo Ambrožič. Luka
Ambrožič je bil v kategoriji
do 34 kg drugi, Kati Ambrožič je bila tretja v kategoriji
do 36 kg. V U15 sta dve
zmagi romali na Jesenice.
Janja Razingar je zmagala v
kategoriji do 57 kg, Tim Pahor pa v kategoriji do 42 kg.
Nastopili so tudi judoisti in
judoistke do 23 let. Tina
Jazbec je bila druga v kategoriji +78 kg. Urban Kavčič
je nastopil v kategoriji do 81
kg in tekmovanje končal v
predtekmovanju. V članski
konkurenci je jeseniške
barve zastopal le Miha Kavčič v kategoriji do 81 kg.
Spodletelo mu je šele na
zad nji stopnički, v finalnem nastopu.

Nastop strelcev V Ljubljani
Strelci ekipe Triglav Javornik-Koroška Bela so se udeležili 2.
kroga 1. A državne lige z zračno puško, ki je potekal v Ljubljani. V posamezni konkurenci je bil Luka Resman devetnajsti, Anže Presterl dvaindvajseti in Gašper Bernot devetindvajseti. Ekipno so osvojili deseto mesto. V Ljubljani so nastopile tudi druge selekcije, prav tako na državni ravni. Pri
pionirkah je bila Sara Horvat tik pod stopničkami na nehvaležnem četrtem mestu. Anja Ovčak je bila osemnajsta. Pri
pionirjih je bil Denis Hamzić petnajsti, Timotej Bergelj
osemnajsti in Franci Ovčak devetnajsti. Ekipno so bili drugi.
Pri kadetih je bil Matic Pretnar sedemnajsti. V mladinski konkurenci je bil Anže Presterl peti, Tadej Štojs pa sedmi. Nastopila je tudi mladinka Maruša Mulej in zasedla sedmo mesto.
Ekipno so si »pristreljali« stopničke, tretje mesto. M. K.

Odbojkarice za zdaj na četrtem mestu
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so v dosedanjih 10 tekmah
kar šestkrat zmagale s 3:2. V zadnjih štirih tekmah so dve
končale z omenjenim rezultatom. V 7. krogu so gostovali pri
ekipi Kema Puconci in zmagale s 3:2. Rezultat so ponovile v
9. krogu, ko so doma gostile Formis. V 8. krogu so gostovale pri ekipi Aliansa in izgubile s 3:1. Prejšnjo soboto so le
dočakale zmago s popolnim izkupičkom. Na gostovanju v
Grosupljem so zmagale s 3:0. Po nepopolnem 10. krogu,
dve tekmi sta odpadli zaradi nemogočih vremenskih razmer, so odbojkarice Zgornje Gorenjske na četrtem mestu s
15 točkami. Na vrhu je Aliansa s 24 točkami. M. K.

Jeseniški kegljači le do prve zmage

Rezultati kljub vsem težavam odlični
Pred letošnjo hokejsko sezono se je nakopičilo problemov, kot že dolgo ne. En problem bo v kratkem
rešen, saj bodo hokejisti dobili odprto drsališče, kar pomeni treniranje v domačem okolju.
Matjaž Klemenc
Kljub vsem težavam se hokej na Jesenicah še vedno
igra. Popolnoma verjamemo v stavek, ki je bil že ničkolikokrat letos izrečen:
"Hokej je na Jesenicah bil,
hokej je in hokej bo še naprej.« Ob vseh problemih,
teh res ni bilo malo, je eden
v fazi reševanja. Kdor le
malo površno spremlja jeseniški hokej, še kako dobro
ve, da so jeseniške selekcije
brez lastne dvorane. Ta problem naj bi bil v kratkem
rešen, saj naj bi se na pomožnem nogometnem igrišču
postavilo drsališče. Vsekakor akcija, ki zasluži globok

poklon. Tistim, ki vsak dan
porabijo uro ali več samo zaradi vožnje na trening in nazaj, bo pridobitev prišla še
kako prav.
Čeprav jeseniške ekipe ne
igrajo Podmežaklo, rezultati
ne izostajajo. Po »domači«
zmagi na Bledu je ekipa mladi Jesenice nadaljevala odlično serijo v ligi EBEL U20. V
zadnjih petih tekmah so trikrat zmagali (Olimpijo mladi
s 4 : 2, Graz mladi s 5 : 3, LA
Stars s 6 : 1). Vse tri zmage
so bile dosežene na ledu nasprotnika. Edina domača tekma, igrali so na Bledu, od
petih, je bila odigrana proti
ekipi Medveščak mladi. Jeseničani so tekmo dobili, a to-

krat po izvajanju kazenskih
strelov z 2 : 1. Edini spodrsljaj so si privoščili na drugi
tekmi v Tivoliju, kjer so bili
poraženi s 6 : 0. Pogled na
lestvico skupine B, kjer nastopa ekipa mladi Jesenice,
je prelep, saj trenutno zasedajo prvo mesto. V 22 tekmah so zbrali 53 točk. Točko
manj ima Olimpija mladi, a
pri 23 odigranih tekmah. Vrstni red drugih ekip v skupini B je sledeč: Graz mladi 47
točk (26 tekem), KAC 45
(23), Medveščak mladi 36
(23), VSV Beljak mladi 25
(23), La Stars 19 (24). Zaradi
reprezentančnih akcij je liga
EBEL U20 prekinjena do 21.
decembra.

Svojo drugo tekmo je odigrala tudi članska ekipa
mladi Jesenice. Po porazu
v Mariboru so tokrat gostovali v Ljubljani pri ekipi
Olimpija mladi in zmagali
z visokih 12 : 1. Za Jeseničane so v polno zadeli: Sefič 3, Kovačec in Remar po
2 ter L. Rebolj, Razingar,
Varl, Pihler in Brus po enkrat.
V tretji tekmi pa so se dodobra maščevali Mariboru
za uvodni poraz. Tokrat so
mariborsko dvorano Tabor
zapuščali z dvignjenimi
rokami. »Lisjake« so odpravili s 5 : 1, z goli Razingerja, Kunčiča, Vidmarja,
Pihlerja in Kovačca.

V zadnjih treh tekmah so jeseniški kegljači dvakrat izgubili
in enkrat zmagali. V 7. krogu so gostovali v Novem mestu
in izgubili s 5:3. Enak rezultat je bil v prihodnjem krogu,
razlika je bila ta, da so bili Jeseničani tisti, ki so slavili s 5:3.
Poražena ekipa je bila Lokomotiva. Za slovo pred odmorom
so gostovali pri Taborski jami in izgubili s 7:1. Na vrhu lestvice je Mas Tech s 17 točkami. Jeseničani so deseti s tremi
točkami, kolikor jih je zbrala tudi ekipa Como. M. K.

Dve zmagi in poraz za košarkarje
Zadnje tri tekme so jeseniški košarkarji končali z dvema zmagama in s porazom. V 4. krogu so gostovali pri ekipi Mesarija
Prunk Sežana in izgubili s 73:62. Odločilna je bila prva četrtina, v kateri so že zaostajali s 23:7. Koše za Jesenice so dosegli:
Rotar 21, N. Iskra 10, Mar. Hudobivnik 9, Sedlarevič 7, Matučec 5, Vidic 4, Domevščik 4 in M. Iskra 2. Sledili sta uspešnejši tekmi. V 5. krogu so doma gostili Pingvine Ljubljana in
zmagali s 71:46. Za razliko od tekme v Sežani so bili tokrat
Jeseničani tisti, ki so odlično odigrali uvodno četrtino, katero
so dobili s 27:6. Točke so dosegli: Mar. Hudobivnik 11, Matučec 10, Sedlarevič 10, Mahmutovič 8, Mat. Hudobivnik 6, Rotar 6, N. Iskra 5, M. Iskra 5, Vidic 5, Domevščik 2, Pehadžič 2,
Džamastagič 1. Uspeh so zaokrožili s še eno domačo zmago.
S 74:53 so bili boljši od ekipe Logatec. Koše za zmago so
prispevali: Rotar 16, N. Iskra 9, Sedlarevič 8, Domevščik 7,
Starič 6, M. Iskra 6, Vidic 5, Mahmutovič 5, Mar. Hudobivnik
4, Pehadžič 4, Matučec 4. V 6. krogu so bili prosti. Na vrhu
lestvice je ekipa Mesarija Prunk Sežana z 11 točkami. Jeseničani so peti z 9 točkami. M. K.
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Za preventivo in obveščanje si moramo
prizadevati že pri otrocih in nato nadaljevati med
šolsko mladino, pedagogi in starši. Predvsem je
treba poudarjati zdrav način življenja: gibanje,
pravilno prehrano in pravilen izbor živil.
Janko Rabič
Društvo diabetikov Jesenice je bilo ustanovljeno leta
1985 z namenom združevanja sladkornih bolnikov in
premagovanja njihovih težav. V vseh letih delovanja
uspešno uresničuje svoje
poslanstvo med članstvom
ter v širši javnosti z obveščanjem o vzrokih nastanka bolezni in posledicah.

tatih zdravljenja ter obveščanjem o tej bolezni. Kljub
velikemu številu bolnikov
so v društvu optimisti: menijo, da jim bo uspelo uresničiti načrte. Predsednik
Oto Kelih je poudaril:
"Predvsem je treba še več
obveščati o tej bolezni in
njenih posledicah. Zavzemam se, da bi referenčne
ambulante, ki so jih vpeljali, res delale tisto, za kar so

Podatki o sladkorni bolezni zbujajo skrb,
saj število bolnikov hitro narašča. Na svetu
jih je okoli 250 milijonov, v Sloveniji pa okoli
126 tisoč.

Predstavitev Društva diabetikov Jesenice pri Društvu
upokojencev Jesenice
Predstavitev društva smo v
novembru spremljali pri
Društvu upokojencev Jesenice, kjer so bili člani gostje mesečnega srečanja z
voditeljico Albino Seršen.
Predsednik Oto Kelih je
najprej predstavil številne
dejavnosti, ki jih društvo
pripravlja vsako leto za več
kot petsto članov iz sedmih
občin Zgornje Gorenjske.
To je od 12 do 15 odstotkov
bolnikov s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo v diabetološki ambulanti Splošne
bolnišnice Jesenice. Poudarek dajejo predavanjem o
bolezni, spodbujanju zdravih načinov prehranjevanja, telesni aktivnosti, izletom in druženju. Redno
organizirajo merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka
ter holesterola in trigliceridov v krvi za člane ter tudi
za druga društva in posameznike. Podpredsednica
društva Sonja Ravnik je
predstavila cilje nacionalnega programa, ki vsebuje
zmanjševanje širjenja te
bolezni s poudarkom na
zdravi prehrani, zgodnjem
odkrivanju in boljših rezul-

bile ustanovljene. Predvsem bi bilo potrebno, da
bi v njih ugotavljali, kateri
ljudje so bolj nagnjeni k
sladkorni bolezni, in izvajali ustrezno preventivo. Želim, da bi se člani tako kot
doslej in še bolj vključevali
v naše aktivnosti. Pohvaliti
moram delovno vnemo našega izvršilnega odbora.
Vrata našega društva so vedno odprta in pripravljeni
smo pomagati vsem, ki se
spopadajo s to boleznijo."
Podpredsednica društva
Sonja Ravnik pa je dodala:
¹ Za preventivo in obveščanje si moramo prizadevati
že pri otrocih in nato nadaljevati med šolsko mladino,
pedagogi in starši. Predvsem je treba poudarjati
zdrav način življenja: gibanje, pravilno prehrano in
pravilni izbor živil. Če si bo
celotna družba prizadevala
za to, se bo stanje zagotovo
izboljšalo.“
Sicer pa podatki o sladkorni
bolezni zbujajo skrb, saj število bolnikov hitro narašča.
Na svetu jih je okoli 250 milijonov, v Sloveniji pa okoli
126 tisoč.

Stop razjedi zaradi pritiska
Preležanine so še vedno ena od zelo pogostih težav, s katerimi se srečujejo bolniki, ki morajo dalj
časa preživeti v postelji. V Splošni bolnišnici Jesenice preprečevanju preležanin namenjajo veliko
pozornosti.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice
so se letos prvič pridružili zaznamovanju mednarodnega
dneva razjede zaradi pritiska, ki poteka 16. novembra,
letos pod geslom Stop razjedi zaradi pritiska. Ob tej priložnosti so pripravili celodnevni predstavitveno-izobraževalni dogodek, na katerem je bolnišnična skupina
za preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska pripravila
koristne nasvete za obiskovalce, svojce pacientov in vse,
ki se pri svojem delu srečujejo z razjedami zaradi pritiska. Kot je povedala koordinatorka za oskrbo kroničnih
ran v Splošni bolnišnici Jesenice Oti Mertelj, so razjede
zaradi pritiska oziroma preležanine še vedno pogosta
težava, s katero se soočajo
bolniki, ki morajo dalj časa

Blazino, ki pomaga preprečiti nastanek
preležanin, si je mogoče izposoditi na zavodu za
zdravstveno zavarovanje v Kranju, zanjo pa je
potrebna posebna naročilnica, ki jo predpiše
osebni zdravnik.
ležati v postelji. V bolnišnici
opažajo, da se celo povečuje
število pacientov, ki s preležanino že pridejo v bolnišnico. Na drugi strani pa statistika kaže, da se število bolnikov, ki razjedo zaradi pritiska dobijo v bolnišnici, iz
leta v leto zmanjšuje. Prav
število preležanin v bolnišnici je tudi eden od kazalnikov
kakovosti vsake bolnišnice,
je povedala Mertljeva. V jeseniški bolnišnici zato temu
področju in prizadevanju za
zmanjševanje preležanin namenjajo veliko pozornosti.
»Ogroženi so vsi pacienti, ki

Medicinske sestre so na modelu prikazale način ravnanja z
bolnikom, s katerim razbremenijo pritisk in preprečijo
preležanine.

dalj časa ležijo, zlasti taki, ki
so hudo bolni in oslabeli in
imajo zmanjšan občutek za
bolečino. Taki pacienti se
zato ne obračajo sami, nerazbremenjen pritisk pa povzroča razjede, pri ležanju na
hrbtu zlasti na predelu križnice in na petah. Tu tudi
najpogosteje nastanejo preležanine, ki se na zunaj na
začetku lahko kažejo kot rdečina in mehurček, lahko pa
napredujejo do hude odprte
rane,« je povedala Mertljeva.
Dejavnik tveganja je lahko
tudi strižna sila, ki nastaja,
če bolnika vlečemo po poste-

lji, ter vlažnost kože, denimo
pri inkontinenci. Bolj ogroženi so starejši, ki imajo tudi
tanjšo, manj elastično kožo,
včasih so tudi slabo prehranjeni, imajo zmanjšan občutek za bolečino. Med mladimi so ogroženi zlasti tetraplegiki in paraplegiki ter
bolniki, ki so življenjsko
ogroženi in oslabeli. Da bi
preležanine preprečili, je
najpomembnejše obračanje
bolnika oziroma spreminjanje njegove lege vsaki dve
uri. Obstajajo tudi številni
pripomočki, denimo razne
blazine, ki se podložijo pod
roke, noge, pete ¼ Pomembna je tudi prehrana, ki mora
zagotavljati hranila, potrebna
za obnovo celic v koži. Vsebovati mora dovolj beljakovin, bolnik mora tudi veliko
piti. Potrebna je tudi vsakodnevna nega kože in uporaba zaščitnih obližev in krem.

Bolnišnična skupina za preventivo in oskrbo razjede zaradi
pritiska je pripravila tudi plakat in zloženke o
preprečevanju in oskrbi preležanin.
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S pomočjo celotne
družbe do manj
sladkornih bolnikov
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Radovedni pogledi
je ne motijo

Prednovoletno srečanje starejših
krajanov v KS Sava

Edina Mehić Silić, ki se je na Jesenice priselila iz Bosne, se kot pokrita muslimanka v slovenskem
okolju in na Jesenicah počuti dobro in pravi, da ne občuti nobene diskriminacije.
Urša Peternel
Edina Mehić Silić se je na
Jesenice priselila pred štiri
mi leti iz bosanske Krupe.
Na Jesenice jo je pripeljala
ljubezen, mož je bil rojen na
Jesenicah bosanskim star
šem in je torej že druga ge
neracija priseljencev. Pred
tremi leti sta dobila hčerkico
Rumejso. »Prvo leto v no
vem okolju je bilo zelo težko,
saj sem življenje morala za
četi čisto od začetka,« pripo
veduje Edina. Na Jesenicah
ni poznala skoraj nikogar,
družina (tri sestre, brat in
mama, medtem ko je oče iz
gubil življenje leta 1992 v
vojni) in prijatelji so ostali v
Bosni, prav tako je ostala
brez službe – v Bosni je otro
ke poučevala islamski vero
uk. »Prvo leto sem bila sko
raj čisto izgubljena. Prve sti
ke sem navezala na tečaju
slovenščine na ljudski uni
verzi, nato pa sem vsak dan
spoznavala nove ljudi. Po
rojstvu hčerkice so se stvari
še izboljšale, začela sem po
ganjati korenine tu, na Jese
nicah, navezovati stike s
starši drugih otrok. Do da
nes sem vzpostavila kar do
bro socialno mrežo, a moj

dom ostaja v Bosni in bo
tam tudi ostal,« pravi. Po pri
hodu na Jesenice se je Edi
na, ki že od petnajstega leta
starosti nosi naglavno ruto
kot znak svoje islamske vere,
povezala z drugimi musli
manskimi dekleti in začela
kot prostovoljka pomagati v
Človekoljubnem dobrodel
nem društvu UP. Tako je
sodelovala pri projektu Raz
krite roke, v sklopu katerega
so priseljenke z Jesenic
vključili v izdelovanje ročnih
del na sodoben način. Je tudi
del projekta Odpiramo vrata,
s katerim želijo ženske z mi
grantskim ozadjem ozavesti
ti o njihovih pravicah, zlasti
glede preprečevanja nasilja
nad ženskami in zlorab.
Pred kratkim pa je bila Edi
na tudi izbrana, da je sodelo
vala na konferenci Ženske in
islamsko prebujenje, ki je
potekala v Iranu. Potovanje v
Iran je bilo nepozabna izkuš
nja, pravi Edina, v štirih
dneh konference je izvedela
veliko novega o vlogi žensk v
islamskem svetu, spoznala
je druge ženske iz drugih dr
žav – na konferenci jih je
bilo kar dva tisoč iz 85 držav.
Kot pravi, jo je najbolj prese
netila pomembna vloga, ki

In če na sebi občuti kakšen radoveden pogled, to
vzame pozitivno: »Morda pa me opazuje zato,
ker sem lepa, ker sem drugačna, ker sem
zanimiva. Zakaj bi takoj pomislila, da me gleda
zaradi predsodkov proti muslimanom?!«

Na srečanju se je zbralo kar okrog sedemdeset krajanov.
Eden od najbolj prijetnih vsakoletnih dogodkov v krajevni
skupnosti Sava na Jesenicah je prednovoletno srečanje s
krajani, starejšimi od 75 let. Zberejo se v prostorih Društva
upokojencev Jesenice. V krajevni skupnosti je blizu tristo
toliko starih krajanov. Na letošnjem srečanju 6. decembra je
bil odziv spet zelo dober, saj se je zbralo okoli sedemdeset
krajanov. Najprej jih je pozdravila predsednica sveta KS
Majda Gomilšek. Zaželela jim je veliko osebnega zadovoljstva in dobrega počutja v prihajajočem letu 2013. Spet se je
izkazalo, da starejši potrebujejo takšna srečanja, kjer se ob
klepetu poveselijo in tudi zapojejo. Za vedrejše razpoloženje sta poskrbeli stari znanki: pevka Melita Jelen in harmonikarica Marjana Komel. Nekaj prijaznih besed jim je namenil tudi eden od dobrih decembrskih mož – sveti Miklavž.
Ob odhodu domov so vsi prejeli lepa darila. J. R.

Koncert v čast Maistrovih borcev

Edina Mehić Silić, 28-letna Bosanka, ki se je pred štirimi
leti priselila na Jesenice. / Foto: arhiv društva UP / Mateja Jordovič Potočnik
jo imajo muslimanske žen
ske v Iranu, saj so povsem
enakopravno zastopane v
parlamentu, na univerzi ¼
Po njenih besedah obstajajo
mnogi predsodki in stereoti
pi o položaju muslimanskih
žensk, ki jih tudi sama s svo
jim delom želi zmanjševati.
Sama se kot pokrita musli
manka v slovenskem okolju
in na Jesenicah počuti dobro
in pravi, da ne občuti nobene

diskriminacije. »Nositi ruto
je osebna odločitev vsake
ženske. Če tega ne čutiš v
svojem srcu in duši, to ni
prava odločitev,« pravi. In če
na sebi občuti kakšen rado
veden pogled, to vzame pozi
tivno: »Morda pa me opazuje
zato, ker sem lepa, ker sem
drugačna, ker sem zanimiva.
Zakaj bi takoj pomislila, da
me gleda zaradi predsodkov
proti muslimanom?!«

Mešani pevski zbor veteranov vojne za Slovenijo zgornje
Gorenjske je 24. novembra v gasilskem domu na Blejski
Dobravi pripravil koncert ob dnevu Rudolfa Maistra, ki ga
vsako leto posvečajo spominu na zadnjega Maistrovega
borca in častnega občana Jesenic Simona Sodjo, ki je umrl
9. septembra 2001 v 103. letu starosti. S koncertom pa so
zaznamovali tudi 44. obletnico Teritorialne obrambe. Zbor
se je predstavil z 18 večinoma vojaškimi pesmimi, med njimi pa je tudi več pesmi, ki jih je napisal in uglasbil zborovodja Franc Podjed. Zbor je letos praznoval 11 let delovanja,
letošnji koncert pa so popestrili tudi gostje: pesnik Franc
Ankerst, gledališki igralec Ivan Berlot in povezovalec večera
Alojz Ropret. A. S.

Tina iz TIC-a
Tina Jakopič je študentka javne uprave, sicer pa redno "dežura" v Turistično-informacijskem centru (TIC) Jesenice,
kjer obiskovalci dobijo informacije o kulturnih in naravnih
znamenitostih Jesenic, Gorenjske in Slovenije, različne prospekte, zemljevide pa tudi spominke in darilca. J. P.

Utrinek z Edinine poti v Iran – dežela, kultura, arhitektura, družabno življenje so jo povsem prevzeli.

Tina Jakopič
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Mladi
Starši igrali proti učencem
Na OŠ Koroška Bela so mesec boja proti odvisnosti zaznamovali na poseben način. Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Floorball – dvoranski hokej, so se na prijateljski tekmi
pomerili s svojimi starši. Rezultat ni bil v ospredju, so pa starši pokazali, da se kar tako ne bodo pustili vreči s prestola najboljšega na vasi. Po koncu tekme so udeleženci prireditve na
druženju ugotovili, da je biti odvisen od športa mnogo bolje
kot od alkohola – preprečevanje odvisnosti od alkohola je bila
namreč tema letošnjega meseca boja proti odvisnosti. U. P.

Pokrajina in starost
v objektivu mladih
Potekalo je bienalno srečanje Pokrajina 2012 za mlade fotografe. Letos so tematiko razširili še
s fotografijami starosti in staranja.
Urša Peternel

Jeseniški študenti zbrali osemsto evrov za šolarje
Prvega decembra so študenti, združeni v Klubu jeseniških
študentov, v telovadnici Gimnazije Jesenice pripravili prvi
dobrodelni KJŠ odbojkarski turnir. Na turnirju, na katerem
so štartnine predstavljale del donacije, se je najbolje odrezala ekipa Max bara: »Za vse udeležence turnirja in obiskovalce je bil pripravljen odličen pasulj, za bolj sladkosnede pa
smo pekli tudi palačinke,« je povedal predstavnik KJŠ Rok
Kalan. Dogajanje se je zvečer v Teater baru prevesilo v manjšo zabavo Božičkov TRR, kjer je potekala licitacija slik z razstave na Trgu Toneta Čufarja, večer pa je popestrila tudi
skupina Sideproject. »Z vsemi aktivnostmi in prostovoljnimi prispevki smo zbrali osemsto evrov, ki jih bomo poklonili Šolskemu skladu Prežihovega Voranca Jesenice, kjer bodo
poskrbeli, da bo naš dar kar najbolje uporabljen. V imenu
Kluba jeseniških študentov se sodelujočim najlepše zahvaljujemo za pomoč in vsem želimo vesele praznike in srečno
novo leto,« je še dodal Kalan. A. S.

Dobrodelna zabava študentov

Fotografsko društvo Jesenice
je pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije in v
sodelovanju z Osnovno šolo
Koroška Bela pripravilo 12.
bienalno srečanje Pokrajina
za mlade fotografe. Žirija, ki
so jo sestavljali Jani Novak,
Nejc Poljanec in Primož Markež, je izbrala najboljše fotografije in avtorjem podelila
nagrade. V tematiki Pokrajina do 16 let je prvo nagrado
prejel Matjaž Benedičič z OŠ
Železniki za fotografijo Sveti
Tomaž, v starostni kategoriji
od 16 do 19 let pa Jaka Valjavec z EGSŠ Radovljica za fotografijo Jutro. V tematiki
Starost in staranje je prvo nagrado v starostni kategoriji do
16 let prejel Matjaž Benedičič
z OŠ Železniki za fotografijo
Vlak, v starostni kategoriji od
16 do 19 let pa Nadica Petrova
iz Fotografskega društva Jesenice za fotografijo Rozi 1.
Jani Novak, mojster fotografije iz Fotografskega društva
Jesenice, je povedal, da je bila
udeležba mladih fotografov
veliko boljša kot pred dvema
letoma. »Predvsem v mlajši
kategoriji so nas avtorji prijetno presenetili s svojimi fotografijami, posebno še v temi
Pokrajina,« je dejal Novak.
Srečanje je bilo povezano s
Torkarjevo likovno kolonijo,
ki je od leta 2008 potrjena kot
nacionalni UNESCO-v projekt in je bila letos posvečena
predvsem fotografiji, temo pa
so povezali z evropskim letom aktivnega staranja. »Fotografija je eden najlepših
konjičkov, s katerim se ukvarja kar nekaj učencev na naši
šoli, ki z velikim veseljem obiskujejo fotografski krožek.
Tam pridobivajo dragocene
izkušnje,« je povedala ravnateljica Osnovne šole Koroška
Bela Sanda Zupan.

Jaka Valjavec: Jutro

Nadica Petrova: Rozi 1

Dan ozaveščanja najmlajših
Urša Peternel
Okoljska organizacija Alpe
Adria Green je na Jesenicah
pripravila Dan ozaveščanja
najmlajših. Alpe Adria
Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in
narave je pripravila dan ozaveščanja najmlajših na Jesenicah. Na ta način so otroke
želeli podučiti o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in vzpostavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov. »Najmlajšim smo skozi akcijo oza-

Za najmlajše so pripravili igrico Fuj, smrdi, v kateri so gozd
simbolično očistili, smeti pa pospravili v čudežno vrečo.

veščanja skušali približati
gozd kot življenjski prostor
mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo
dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je
čist gozd prijazen do živali,
rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko
igrico smo gozd simbolično očistili, smeti pa pospravili v čudežno vrečo.
Kam s čudežno vrečo, pa so
spretno prikazali sodelavci
Jeko-In,« je povedala Saša
Mlakar iz Alpe Adria
Green.

11

Jeseniške novice, petek, 14. decembra 2012

Zanimivosti

Dobrodelni koncert
za igrala v Pineti

Študenti v boju
proti aidsu
V aktivnosti ob svetovnem dnevu boja proti
aidsu so se vključili tudi študenti Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
Andraž Sodja

Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi je v kulturnem domu na Slovenskem Javorniku
pripravila dobrodelno ponovitev jubilejnega koncerta ob 15-letnici delovanja.
Andraž Sodja
Člani vokalno-instrumentalne
skupine Triglavski zvonovi z
Dovjega so se odločili, da
bodo na svoj način pomagali
otroškemu letovišču Pinea v
Pineti pri Novigradu. Zato so
drugega decembra v dvorani
kulturnega doma na Slovenskem Javorniku pripravili pravo glasbeno poslastico, vstopnino pa so v celoti namenili
za nakup igral za otroško letovišče Pinea. Koncerta se je
udeležilo okoli 150 poslušalcev, ki so lahko poslušali različne zvrsti glasbe, ki jih izvaja
skupina. Kot posebni gostji
večera pa sta nastopili tudi
obetajoči mladi pevki Tina
Orejaš in Neža Witwicky. S
koncertnimi vstopnicami in
donacijami so zbrali kar 1300
evrov, ki jih je idejna organizatorica koncerta in članica

Triglavskih zvonov Martina
Krupenko v obliki čeka predala predsedniku Zveze društev

V Kolpernu so pripravili praznovanje praznika
svete Barbare, zaveznice železarjev.

Društvo metalurških inženirjev in tehnikov Jesenice
vsako leto 4. decembra, na
god svete Barbare, zavetnice
rudarjev in metalurgov, pripravi tradicionalno praznovanje. Letos so srečanje drugič zapored v sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem Jesenice pripravili v (obnovljenem nekdanjem skladišču
oglja) Kolpernu. Na prireditvi je najprej zapel mešani
pevski zbor Vox Carniolus,
nato pa je Nina Hribar iz
Gornjesavskega muzeja Jesenice povedala nekaj legend
o sveti Barbari, h kateri so se
zatekali rudarji, vojaki in vsi,
ki jim je grozila nenadna

Utrinek s prireditve v Kolpernu

odraščanje, znali ustrezno
reagirati: »V ta namen smo
na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice pripravili
zloženke V boju proti AIDS-u – ni vredno tvegati. Aktivnosti so potekale v Splošni
bolnišnici Jesenice, Zdrav-

nego Jesenice, spodbuditi
populacijo k zdravemu življenjskem slogu in usmeriti v
zdravo spolno vedenje, študente zdravstvene nege kot
bodoče zdravstvene delavce
pa pripraviti na čim bolj
učinkovito poklicno delo.«

Člani vokalno-instrumentalne skupine Triglavski zvonovi z Dovjega so na koncertu zbrali
1300 evrov za otroško letovišče Pinea.

Srečanje na god
svete Barbare
Urša Peternel

Ob prvem decembru, dnevu
boja proti aidsu, so se v preventivne in izobraževalne
aktivnosti vključili tudi študentje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V
sklopu aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru raziskovalnega
in razvojnega projekta Mladi in spolnost in poteka v
sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno varstvo Kranj,
so študentje izvedli več preventivnih in informativnih
aktivnosti. Po besedah koordinatoric projekta Sanele Pivač in Sedine Kalender
Smajlović z Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice
je namen projekta pripraviti
mlade, da bodo ob telesnih
spremembah, ki jih prinaša

stvenem domu Jesenice,
Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice v obliki
predstavitve plakatov, delitve promocijskega materiala, v izobraževalnih ustanovah pa so študentke izvedle
nagradni kviz – Spolnost in
aids,« pojasnjujejo na Visoki šoli za zdravstveno nego.
Kot še dodajajo, pri ozaveščanju mladih o Aidsu pomembno vlogo predstavlja
spolno vedenje, na katerega
v različnih okoljih vplivajo
prevladujoče družbene vrednote: »Ker je ena izmed
ključnih nalog medicinske
sestre izvajanje zdravstvene
vzgoje in svetovanje tako
otrokom, mladim in širši populaciji, želimo s tovrstnimi
aktivnostmi, ki jih izvajamo
na Visoki šoli za zdravstveno

smrt. Bila pa je tudi zavetnica železarjev. Direktorica
muzeja Irena Lačen Benedičič je spregovorila o nekaterih železarskih obletnicah,
dr. Marko Mugerli iz muzeja
pa je predstavil razstavo Valjarna, ki je na ogled v Kosovi
graščini. Udeležence srečanja so nato popeljali na ogled
multivizije S Klaro po Stari
Savi in muzejskih eksponatov na muzejskem območju
Stara Sava, nato pa je potekal
še občni zbor Društva metalurških inženirjev in tehnikov. Po besedah predsednika
društva Milana Klinarja bo
srečanje sedanjih in nekdanjih železarjev in jeklarjev na
god svete Barbare v Kolpernu postalo tradicionalno.

prijateljev mladine Jesenice
Milošu Jenkoletu. Zveza društev prijateljev mladine se

vsem zahvaljuje za pomoč in
obljublja, da bodo sredstva kar
najbolje porabili.

Koroški Slovenci
predstavili Knjižni dar
Janko Rabič
Gornjesavski muzej Jesenice
je letošnji 3. december – ta veseli dan kulture zaznamoval z
novim odmevnim dogodkom. V Kolpernu na Stari
Savi je gostil predstavnike
Slovenske prosvetne zveze
Celovec iz avstrijske Koroške.
Tako so še utrdili skupno večletno dobro sodelovanje,
predvsem pri izvajanju skupnih projektov in razstav. Letos prvič so sodelovanje obogatili na knjižnem področju.
Vodja Slovenske prosvetne
zveze v Celovcu Janko Malle
in urednica Koroškega koledarja Irena Destovnik sta
predstavila novo zbirko knjig,
ki jih vsako leto ponudijo svojim bralcem pod naslovom
Knjižni dar. Tokrat je osrednja pozornost namenjena
uspešnici koroške Slovenke
Maje Haderlap z naslovom
Angel pozabe. Avtorica je ro-

man o poskusih iztrebljanja
Slovencev pod nacizmom
med drugo svetovno vojno
napisala v nemškem jeziku.
V nemškem jezikovnem prostoru je naletel na izjemen
uspeh in prejel več uglednih
nagrad. Zbirka nadalje vsebuje knjigo avtoric Helene Verdel in Vide Obid z naslovom
Šolo, ne šivanko, ki opisujeta
zgodbo Milene Gröblacher in
njen boj za slovenske žene,
ter Koroški koledar 2013 in
literarno revijo Rastje.
Janko Malle je ob predstavitvi
izrazil željo, da na ta način
Jeseničanom približajo literaturo Slovencev na Koroškem
in da prek knjig bolje spoznajo delo in življenje onstran
Karavank. Na predstavitvi je
bilo poleg stalnih spremljevalcev dogodkov v muzeju
opaziti kar nekaj novih obrazov, med njimi so bili tudi
dijaki Srednje šole Jesenice in
Gimnazije Jesenice.

Predstavitev knjig Knjižni dar v Kolpernu

V Parizu izbrana fotografija Saše Valjavca
Fotograf z Blejske Dobrave Sašo Valjavec, član Fotokluba
Jesenice, je na nedavni razstavi držav Evropske unije v Parizu zastopal Slovenijo s fotografijo pokrajine. Natečaj je organizirala mednarodna fotografska zveza FIAP z namenom,
da bi izbrali 27 fotografij iz 27 držav članic Evropske unije.
Iz vsake države so tako izbrali eno fotografijo in iz Slovenije
prav črno-belo fotografijo Saše Valjavca. Kot je povedal avtor, dolgoletni fotograf, ki se s fotografiranjem ukvarja tudi
poklicno, je fotografija nastala nekega zimskega jutra, drevesa v žledu je posnel v protisvetlobi, kraj snemanja pa so
bile Vonarje pri Podčetrtku. U. P.
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Zanimivosti
Srbska kultura na
celovečernem koncertu

Pod geslom Ejga, konc je
na ulice tudi Jeseničani

Ker je društvo KPŠHD Vuk Karadžić zelo dejavno
in so člani prepričani, da imajo pokazati marsikaj
iz svoje pestre dejavnosti, so se odločili, da bodo
tik pred novoletnimi prazniki, 22. decembra,
pripravili velik celovečerni samostojen koncert
društva v Čufarjevem gledališču.

Protestnemu valu, usmerjenemu proti vse večji brezposelnosti, propadu socialne in pravne države
in korupciji so se pridružili tudi Jeseničani, ki so kljub slabemu vremenu pokazali svoja prepričanja.

Urša Peternel

Andraž Sodja

Pred kratkim je Kulturno
prosvetnošportno in hu
manitarno društvo (KPŠ
HD) Vuk Karadžić v dvorani
na Slovenskem Javorniku
zaznamovalo Vukove dneve,
letos že tretjič zapored. Ob
tej priložnosti smo se pogo
varjali s predsednikom
društva, ki povezuje držav
ljane srbske narodnosti, ži
veče v Sloveniji, Milanom
Stojanovićem. Kot je pove
dal, ima društvo okrog 130
članov, od tega jih večina
prihaja z jeseniškega in ra
dovljiškega konca. V društ
vu imajo več sekcij – folklor
no, pevsko, literarno, dram
sko, nogometno in šahov
sko. »Najbolj aktivna je fol
klorna sekcija, ki šteje okrog
šestdeset članov v treh sku
pinah – otroški, prvi skupini
in veteranski skupini,« je
povedal Stojanović. Vsako
leto društvo pripravi več tra
dicionalnih dogodkov. Fe
bruarja imajo občni zbor in
prireditev pod imenom Za
vičajni večer, na katerem
predstavijo kulturo bosan
skih Srbov. Konec junija je
Vidovdanska proslava in Vu
kov piknik na prostem v je
seniški Bazi. Novembra naj
prej praznujejo slavo društ
va Mitrovdan in nato pripra
vijo še Vukove dneve. Na
športnem področju junija
organizirajo turnir v malem
nogometu, novembra pa
mitrovdanski šahovski tur
nir. Po besedah Milana Sto
janovića za druženje poskr
bijo vsak mesec s srečeva

njem v dvorani Kolpern na
Jesenicah. Pa se člani društ
va srečujejo s kakšnimi teža
vami? Po Stojanovićevih be
sedah odlično sodelujejo z
nekaterimi organizacijami
na Jesenicah, kot je Gornje
savski muzej Jesenice, Za
vod za šport Jesenice, mla
dinski center, kulturna
društva ¼ Želeli pa bi si po
moči Občine Jesenice, saj jih
po Stojanovićevih besedah
pesti pomanjkanje denarja,
najemnine za dvorane plaču
jejo s prispevki članov, tudi
člani folklorne skupine so
sami prispevali denar za na
kup narodnih noš. Člani dru
štva ohranjajo vezi s Srbijo in
Bosno in Hercegovino. “Vsaj
enkrat letno poskušamo na
stopati pri njih, obenem pa
vselej povabimo eno društvo
iz Srbije in eno iz Bosne, da
sodelujeta na naših priredi
tvah. Konec maja smo po
osmih letih spet tekmovali
na smotri srbske diaspore v
Čačku in aprila gostovali v
Prnjavorju v Bosni,« je pove
dal predsednik društva. Ker
je društvo zelo dejavno in so
člani prepričani, da imajo
pokazati marsikaj iz svoje
pestre dejavnosti, so se odlo
čili, da bodo tik pred novole
tnimi prazniki, 22. decem
bra, pripravili velik celovečer
ni samostojen koncert dru
štva v Čufarjevem gledališču.
»Menimo, da je dozorel čas
in da imamo dosti materiala,
da se predstavimo in podari
mo koncert jeseniškemu ob
činstvu, zato tudi ne bomo
pobirali vstopnine,« je še po
vedal Milan Stojanović.

Letošnji Vukovi dnevi so bili tretji po vrsti, dvorana je bila
skoraj polna, večer pa so popestrili nastopi folklornih
sekcij, tudi gostje iz Ljubljane, Nove Gorice, Lesc in Umke
pri Beogradu.

Na Jesenicah sta konec no
vembra in v začetku decem
bra potekala dva protestna
shoda. Okoli sto Jeseniča
nov se je na prvem, name
njenem podpori Štajercem,
v močnem nalivu zbralo na
Čufarjevem trgu že 28. no
vembra. K protestom je po
zvala Facebook skupina Go
renjska vstaja, pod geslom
Ejga, konc je. Protestniki
vseh starosti in prepričanj
so dejali, da med njimi ni
levih ali desnih, združujejo
pa jih vse bolj nemogoče
razmere, divja korupcija,
revščina in aroganca oblasti.
Drugi protest se je na Jese
nicah zgodil 4. decembra,
ko se je pred stavbo občine
Jesenice zbralo več kot štiri
sto protestnikov pod gesli,
usmerjenimi proti propadu
pravne države in proti »gro
barjem jeseniškega hokeja«.
Na parkirišču pred občino
so se tako prvič po neslav
nem koncu članskega hoke
ja na Jesenicah slišali navija
ški vzkliki »Jesenice, Jeseni
ce«, protestniki pa so zahte
vali kazensko odgovornost
vseh preteklih in sedanjih
krivcev za propad hokeja.
Veliko jeze je bilo usmerje
ne tudi proti vladi in drugim
predstavnikom oblasti. »To
je sramota, kar se dogaja po
Sloveniji!« so dejali protest
niki. Sodstvo je neodzivno,
neodzivni so sindikati, ne
odzivni so lokalni mediji,«
so dejali protestniki, ki so se
pridružili vseslovenskim
zahtevam po reorganizaciji
skorumpiranega sodstva,
uvedbi nestrankarskih voli
tev, odstopu vlade, sindika
tov in skorumpiranih lokal
nih veljakov.
Protesti so potekali mirno, z
izjemo skupine mlajših pro
testnikov, ki so policiste iz
zivali s pirotehniko in celo
molotovkami. Med protest
nike se je takrat zagnala
skupina okoli petdesetih po
licistov s ščiti, ki so poskuša
li prijeti mlade, vendar so se
ti razkropili. Enajst kršite
ljev, starih od 15 do 17 let, ter
enega 27letnega so pridrža
li ter jih po obravnavi izpu
stili. Po posredovanju so po
licistom protestniki pred
občinsko zgradbo ponujali
cvetje ter jih pozivali, naj
snamejo čelade, saj jih med
njimi ne potrebujejo. Slišati
pa je bilo tudi številne pozi
ve, naj izpustijo pridržane
otroke: »Nekaj petard ni ra
zlog za to, da tepete otroke.«
Po pozivih policistov prote
stnikom, naj se razidejo, se
je po nekaj urah večina pro
testnikov tudi mirno razšla.

Protestniki pred občinsko stavbo

Zažiganje transparentov z obrazi politikov

O razpadu socialne države pričajo zgodbe brezposelnih protestnikov in plakat mlade
družine: »Oči pa mami pravta, da nimata za hrano, a to pomen, da bom lačna?«
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Zanimivosti

Generacija 1962, 8.a in 8.b
Po petdesetih letih so se srečali nekdanji sošolci, prva generacija, ki je leta 1962 zaključila šolanje na takrat novi, moderni osnovni šoli.
Urša Peternel
"Posebno srečanje je bilo
srečanje nekdanjih učencev
dveh osmih razredov Osnovne šole Toneta Čufarja.
Osmi razred smo zaključili
leta 1962! To pa je že številka, ki govori o nekem drugem času ¼ ," pravi Tomaž
Geršak, eden od udeležencev nedavnega srečanja nekdanjih sošolcev, rojenih leta
1947, v generaciji, ki je prvih
šest razredov preživela v prostorih nekdanje meščanske
šole (v »čistilnici«) in delno
tudi v gimnazijskih učilnicah, nato pa se je leta 1960
preselila v čisto novo, krasno, moderno, svetlo, ogromno šolo. Desna polovica
šole je postala OŠ Tone Čufar, leva polovica pa OŠ Prežihov Voranc. »Bili smo najstarejši med vsemi učenci, ki
so vstopili vanjo. Sedmi razred! Naslednje leto smo zaključili kot prva, najboljša,
izjemna, © najpomembnejša
in najlepša© generacija. Generacija 1962, 8.a in 8.b.

Naša imena so bila z deset
centimetrov velikimi črkami
napisana na steni hodnika,«
se spominja Tomaž Geršak.
“Po osnovni šoli smo se odpravili vsak na svoj konec.
Nekateri v tovarno, drugi v
poklicno šolo, tretji v tehniško šolo ali gimnazijo.
Ustvarili smo si družine,
preživeli in sodelovali smo
pri rojstvu naše Slovenije.
Vsak po svojih močeh. V petek, 30. novembra 2012, petdeset let pozneje, smo se srečali v Kazini. Od 58 učencev
nas je prišlo 40. Ne bom
omenjal vseh © pomembnih©
ljudi, ki smo bili na tem srečanju, a nekatere je vseeno
treba. Da bodo (starejši) bralci vedeli, za katero generacijo gre. Najpomembnejša je
bila naša gostja prof. Zora
Čuden. Slavistka in razredničarka, ki nam je vlila ljubezen do slovenskega jezika in
skrbela za nas na vseh področjih, tudi ko smo se odločili za kolektivno špricanje
pouka na Razgledni poti (na
Liniji, smo rekli takrat). Pri-

šla je tudi gospa prof. Zora
Medja, biologinja in kemičarka. Ona je zaznamovala
marsikaterega od nas, da je
vzljubil naravo in naravoslovje ter tudi poklicno zajadral tja. Tretja naša učiteljica-gostja pa je bila gospa
Slava Biček, naša učiteljica
gospodinjskega pouka. Niti
deset let starejša od nas, pa
nas je učila peči hrenovke v
testu, ljubljanski zrezek,
kako se pravilno držijo nož
in vilice ¼ Moram omeniti
vsaj še dva naša kolega, ki sta
zaznamovala tudi življenje
nas vseh. Oba sta »dohtarja«.
Prvi je Dušan Keber, zdravnik, ki je sodeloval v prvih
vrstah pri rojevanju naše države Slovenije. Nekdanji minister za zdravje, ki je kadilcem zagrenil življenje tako
močno, da je marsikdo prenehal kaditi. To nikakor ni
bilo edino, kar je v tem času
naredil. Drugi pa je Vaso
(Vasilij) Prešeren, metalurg,
ki je vodil Acroni, bil med
najpomembnejšimi v Slovenskih železarnah in je veli-

Od 58 nekdanjih sošolcev se jih je srečanja po petdesetih letih udeležilo kar štirideset.
ko prispeval k temu, da železarna na Jesenicah še vedno
dela odlične izdelke, ki jih
prodaja po vsem svetu. Imeli
smo se lepo. Znova smo se

prepoznali, saj se večina res
ni videla že petdeset let. Naklepetali smo se in se spomnili osnovnošolskih prigod
in dogodkov, se nasmejali

ter se razšli dobre volje. Še se
bomo srečali. Tudi razredničarka prof. Čudnova je zagotovila, da naslednjič pride,«
je še povedal Tomaž Geršak.

Na Jesenicah je Abančna poslovalnica odprta že več kot 40 let. Na nekoliko nostalgičnem naslovu,
na Ulici maršala Tita 39, je poslovalnica med delavniki odprta neprekinjeno od ponedeljka do
petka med 9.00 in 17.00 uro. Vodi jo Mojca Mrak z ekipo desetih sodelavk in sodelavcev. Pokličete
jo lahko po telefonu (04) 581 19 20. Podjetništvo na Jesenicah predstavlja pomemben delež gospo
darstva in zato lahko podjetniki skupaj z zaposlenimi v Abanki najdete dolgoročne finančne rešitve.
Poslovalnica Jesenice je močno vpeta v lokalno skupnost in ponuja celovite finančne rešitve.

OGLASNO SPOROČILO

Sodobna Abančna ponudba zajema spletno banko Abanet za občane, spletno banko Abacom za
podjetja, osebni račun Akeš za mlade in Aračun senior za upokojence. V svojo družbo vas vabimo
tudi prek Facebooka.
Dobrodošli tudi v vseh ostalih 38 poslovalnicah po vsej Sloveniji, na spletnem naslovu
www.abanka.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1 360.

Tatjana Ahačič,
direktorica Glavne
podružnice Kranj

Foto: Stane Jeršič

V Abanki, banki prijaznih ljudi, gradimo na izkušnjah in se z vami povezujemo že več kot 50 let.
Zavedamo se, da široka paleta bančnih, finančnih, zavarovalnih in investicijskih storitev še zdaleč ni
dovolj. Vztrajno iščemo sodobne rešitve, da bi postali vaš najboljši finančni partner tudi na Gorenj
skem.
V treh poslovalnicah na Gorenjskem ponujamo skrb za vsako stranko posebej, izjemno strokovno
znanje in popoln bančni servis. Za vse finančno-bančne rešitve za občane in podjetja skrbi direktorica za Gorenjsko Tatjana Ahačič, ki svoje dolgoletne izkušnje strne v enem stavku: “Smo k
stranki usmerjena, varna in stabilna banka s ciljem dolgoročne donosnosti, prepoznavna po fleksibil
nosti in raznovrstnosti.”

Foto: Stane Jeršič

Abanka povezuje tradicijo s sodobnim
razvojem bančnega poslovanja

Mojca Mrak,
vodja poslovalnice
Jesenice
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=P, 2=S, 3=A 4=O, 5=N, 6=T, 7=Z, 8=I, 9=V), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je FRANTIŠEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo se glasi STUDIO STANKA ZA UREJEN VIDEZ. Sponzor današnje križanke je FRIZERSTVO STUDIO
STANKA na Cesti maršala Tita 7 (nova lokacija) – nasproti
policijske postaje Jesenice. Nagrajenci so: barvanje las: Slava Podgorelec, Jesenice; žensko striženje: Anita Urbanc, Stara Fužina; moško striženje: Anton Flerin, Breg pri Žirovnici.
Čestitamo, za nagrade se oglasite v Studiu Stanka.

Marmelada iz jabolk in ingverja
– zelo primerno praznično darilo
Jelka Koselj
Marmelada je poživljajoča,
brez sladkorja, zdrava in hi
tro pripravljena. Je tudi dra
gocena, ker jo sami pripravi
mo in z njo nekomu podari
mo svoj prosti čas. Iz sesta
vin pripravimo štiri manjše
kozarčke marmelade. Sku
hamo lahko manj (5 dag in
verja) ali bolj pekočo mar
melado (7–10 dag inverja).
Preden marmelado skuha
mo, kozarčke pasteriziramo
v pečici, kovinske pokrovčke
pa prekuhamo.
Potrebujemo: 1 kg jabolk, 3 cm
dolgo korenino svežega ingverja (5 dag), limonin sok treh
limon, 1 vaniljin sladkor ali
nekaj cm prave vanilje v palčki, približno 3 dl bio agavinega sirupa, 3 kopate žličke želirnega sredstva v prahu agar
agar.
Tu naj omenim, da agar
agar prodajajo kot želirno
sredstvo kontroliranega bio
loškega izvora. Pridobivajo
ga iz alg. Zdravilne učinke
so že pred dva tisoč leti od
krili Kitajci in Japonci. Je
izredno bogat z jodom, kal

cijem, železom. Namesto
agarja lahko po želji upora
bimo tudi druga želirna
sredstva po navodilu na
vrečki.
Priprava: jabolka olupimo,
izkoščičimo, naribamo na
ribežen kot za repo in takoj
vmešamo v limonin sok, da
ne oksidirajo in porjavijo.
Ingverjevo korenino ostrga
mo in narežemo na čisto
majhne koščke. Agar agar
posujemo med jabolka. Vse
sestavine, a brez ingverja
damo kuhat na štedilnik.
Zmes naj vre 3–5 minut.
Nato vmešamo še ingver in
vremo še 2 minuti. Z dalj

Sponzor križanke je KD Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora. Tudi letos prirejajo tradicionalni novoletni
koncert. Tokratne nagrade so: trikrat po dve vstopnici za novoletni koncert, ki jih nagrajenci križanke dobijo v
blagajni GTČ Jesenice. Informacije na telefonski številki 04/583 3100.

PIHALNI ORKESTER JESENICE-KRANJSKA GORA
VABI NA NOVOLETNI KONCERT

šim kuhanjem namreč
ingver postaja vedno bolj pe
koč. Med kuhanjem mar
melado mešamo. Pene po
beremo ali pa jih pustimo,
da se naberejo ob robu poso
de. Še vročo marmelado ta
koj nalijemo v tople kozarč
ke in zapremo. Kozarce
ohlajamo pod deko, da se
počasi ohladijo.

Ingverjev čaj in mleko
proti prehladu, bolečinam
in za osvežitev
Ingver je naravni antibiotik
in odlično krepčilo za telo.
Je ugoden za želodec, krepi

dihala, znižuje raven slad
korja, zdravi migreno in
drugo. Hitro in učinkovito
deluje proti bolečinam, vne
tjem in slabosti.
Potrebujemo: 2–3 vrečke pravega čaja, 2 cm ostrgane in
malo narezane ingverjeve korenine, nekaj nagljevih žbic,
skorjico cimeta, sok ene pomaranče in ene limone, 1 žlico
ruma in sladkor po okusu.
Priprava: v vodo damo žbice
in cimet ter zavremo. Malo
počakamo, da se začimbi
prekuhata. Lonec odstavimo
od štedilnika. V vrelo odišav
ljeno vodo damo vrečke s
čajem in ingver za 3 minute.
Nato vse precedimo in poča
kamo, da se čaj malo ohladi.
Čaju dodamo še pomaranč
ni in limonin sok ter rum.
Sladkamo ga po okusu in
takoj ponudimo. Ingverjevo
mleko pripravimo tako, da
zavremo na osebo 2 dl mle
ka, mu primešamo nekaj
narezanega ingverja in pu
stimo stati 10 minut. Mleko
nato precedimo in osladka
mo z medom. Med damo v
že malo ohlajeno mleko, ker
v vročem ni učinkovit.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon
iz križanke) pošljite do petka, 21. decembra 2012, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Decembrske prireditve
Petek, 14. decembra
KULTURNI DOM NA HRUŠICI
Razstava Mihaela Kersnika z naslovom Veselo na Golico je na ogled
do 31. januarja 2013.
Info: Fotoklub Jesenice: www.fotoklub-jesenice.si

MERCATOR CENTER JESENICE
Razstava Od Triglava do solin avtorja Dušana Nemeček bo na ogled
do 2. januarja 2013.
Info: Fotoklub Jesenice: www.fotoklub-jesenice.si

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice: 051 685 240 ali 041 676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri
Slikarska razstava Od Gorenjske proti Gangesu avtorice Marte
Gašperlin. Na ogled bo do 4. januarja 2013.
Info: DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela:
dpd.svoboda@gmail.com

FOTOGALERIJA JESENICE, AVLA GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA ob 18. uri
Slikarska razstava »Odnosi« avtorja Mateja Peljhana, člana SVIT
Celje. Info: g. Bogdan Bricelj: 041-638-066, bogdan444@gmail.com

Sobota, 15. decembra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽELEZNIŠKE POSTAJE
JESENICE ob 14. uri
Ogled modulne makete Jesenice
Info: MMJ Vlaki: 040/706 740

STUDIO VITAL JESENICE od 17. do 20. ure
Delavnica celovit človek + zvočna kopel z Majdo Kovačec
Info: Studio Vital: 04/583 61 62, 031/755 013, www.studio-vital.si

Ponedeljek, 17. decembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice: 051/685 240 ali 041/676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, namiznoteniška
dvorana od 18. do 21. ure

Četrtek, 20. decembra
HRUŠICA ob 7.50
Pohod: Ribno (421 m)–Talež (883 m). Info: Društvo upokojencev
Jesenice: 04/583 26 70, dujesenice@gmail.com

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri

Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice: 051/685 240 ali 041/676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Muzejski večer: dr. Marko Mugerli Valjarne Železarne Jesenice
Info: Gornjesavski muzej Jesenice in Muzejsko društvo Jesenice:
g. Prešern 031/580 727

Gornjesavski muzej Jesenice vabi

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 18.30
Božično-novoletni koncert
Info: Glasbena šola Jesenice: 04/586 60 30

Petek, 21. decembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice: 051/685 240 ali 041/676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri
Prednovoletno druženje mladih

Fotografska razstava Marije Gašperšič
Ogled je možen v banketni dvorani Kolperna na Stari Savi v času
uradnih ur Ruardove graščine v mesecu decembru.

Muzejska razstava Valjarna
Razstava bo na ogled do 25. januarja 2013 v Kosovi graščini v času
uradnih ur Ruardove graščine.

Voden ogled razstave in kreativna delavnica Uporabno iz žice
Cena paketa je 1,50 evra, po predhodnih najavah za skupine v Kosovi
graščini do 25. januarja 2013.

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80/81,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri

Prireditve za otroke in mladino

Predstavitev projekta in knjige: Kako so včasih živeli na Slovenskem
Javorniku
Info: Ljudska univerza Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice in
Gornjesavski muzej Jesenice: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Sobota, 22. decembra
STUDI VITAL JESENICE ob 10. uri
Božičkova zabava – vstop prost!
Info: Studio Vital: 04/583 61 62, 031/755 013, www.studio-vital.si

ZŠJ – Mladinski center Jesenice, info: MCJ: 04/588 46 80, 81;
dmcj@siol.net
Mladinska točka Center II, Titova 41
19. 12. od 16. do 18. ure – VESELA SREDA: Vodene dejavnosti za
osnovnošolce
24. 12. od 11. do 13. ure – Počitniške vodene dejavnosti za
osnovnošolce: Božične radosti

DVORANA KS BLEJSKA DOBRAVA ob 19. uri
Kulturni program in odprtje razstave ročnih del
Info: KS Blejska Dobrava: 04/587 42 67, ks.bl.dobrava@siol.net

Občinska knjižnica Jesenice – oddelek za otroke, 04/583 42 01;
info@knjiznica-jesenice.si
17. in 19. 12. ob 17. uri – Ustvarjalna delavnica

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19. uri
1. samostojen celovečerni koncert KPŠD Vuka Karadžića.
Vstopnine ni!

18. 12. ob 16. uri – Angleške urice / zaključena skupina
20. 12. ob 17. uri – Ura pravljic
21. 12. ob 10. uri – Brihtina pravljična dežela

Info: KPŠD Vuk Karadžić, 040/652 484
Knjižnica Hrušica, 04/583 42 12

TRG TONETA ČUFARJA ob 22. uri
Koncert skupine Mambo kings

20. 12. ob 17.45 – Ura pravljic z grofico
20. 12. ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev uganke meseca

Info: Tea-ter bar: 040/617 223
Knjižnica Javornik-Koroška bela, 04/583 42 11

Občinska liga v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport Jesenice: 051 685 240 ali 041 676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.ne

Ponedeljek, 24. decembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure

Nedelja, 23. decembra
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 17. uri

18. 12. ob 15. uri – Ustvarjalna delavnica
18. 12. ob 16.30 – Žrebanje nagrajencev uganke meseca

Lutkovna predstava Jaka in sraka z obiskom dedka Mraza

Sreda, 19. decembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU ob 15. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z naslovom
Zmage v letu 2012
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška bela: 04/583 10 14

Info: DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela: dpd.
svoboda@gmail.com

STUDIO VITAL JESENICE od 17. do 20. ure
Delavnica Kundalini joge na temo: Zaključek leta 2012
Info: Studio Vital: 04/583 61 62, 031/755 013, www.studio-vital.si

Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
PROSTORI DRUŠTVA ZA DELO Z MLADIMI V STISKI
(Titova 78 a) od 16. do 21. ure
• Druženje z otroci in mladostniki, različne ustvarjalne delavnice,
družabne igre, medsebojni pogovori ¼
Info: Društvo Žarek Jesenice, 040/790 345

DVORANA KOLPERN ob 17. uri
Umetniški večer Gimnazije Jesenice
Info: Milena Gerbec: 04/580 94 55, milena.gerbec@gmail.com

STUDIO VITAL JESENICE ob 20. uri

V mesecu decembru od 16. ure dalje

Božično-novoletni zumba party – vstop prost!

• Ustvarjalne delavnice, izdelovanje novoletnih čestitk …

Info: Studio Vital: 04/583 61 62, 031/755 013, www.studio-vital.si

Info: Društvo Žarek Jesenice, 040/790 345
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Adventni venčki prinašajo v dom
toplino in svetlobo
"Venček je prvi izdelek, ki oznanja adventni čas. Z njim v dom prinesemo toplino in svetlobo, ki ju spremlja vonj po svežem zelenju," pravi jeseniška
floristka Anita Matuš.
Urša Peternel
Okrog štirideset udeleženk
(med njimi le eden ali dva
udeleženca) je sodelovalo na
zdaj že tradicionalni delavnici izdelovanja adventnih
venčkov v jeseniškem Kolpernu. Tretje leto zapored
so delavnico organizirali v
Gornjesavskem muzeju Jesenice, letos pa je bil odziv
tolikšen, da so bili po besedah koordinatorke Nine
Hribar zaradi prostorske stiske nekaj tistih, ki so se še
želeli prijaviti na delavnico,
prisiljeni zavrniti. Zato že
zdaj obljubljajo, da bodo prihodnje leto delavnico pripravili v dveh terminih, v
torek in v četrtek pred prvo
adventno nedeljo. Letos prvič so delavnico strokovno
vodila dekleta iz jeseniške
cvetličarne Zvonček-S. Floristka Anita Matuš iz omenjene cvetličarne je povedala, da so se odločile za izdelavo naravnih adventnih
venčkov iz svežih, naravnih
materialov. Obročke so izdelale iz vrbovih vej (uporabne
so tudi leskove veje ali srobot, ki so dobro upogljivi), ki
so jih okrasile z vejicami
skandinavske jelke. Uporabiti je mogoče tudi pušpan,
bršljan, skratka čim več sve-

Prek štirideset udeleženk je izdelovalo unikatne adventne venčke. / Foto: Janko Rabič
žih, naravnih materialov, ki
jih naberemo na vrtu ali v
gozdu. »Kot floristka zagovarjam naravne materiale,
čim več tistega, kar najdemo
doma, od kavnih zrn, cimetovih palčk, janeževih zvezd,
orehov, suhih krhljev, storžkov ¼ Z vsem tem lahko
okrasimo adventne venčke,
dodamo svečke in lahko tudi
kaj svetlečega, kakšno pentljico ¼ ,« je povedala Anita
Matuš. Sicer pa je letos modna vijolična barva, ki je
tudi sicer barva adventa, in
tudi na delavnici so udeleženke imele na voljo nekaj
vijoličnih okraskov, s katerimi so polepšale svoje adventne venčke. Nastali so čudoviti unikatni izdelki, v katere
je bilo vloženega veliko tru-

Zoja in Ema, dve od najmlajših udeleženk delavnice
da. V Gornjesavskem muzeju Jesenice so poskrbeli tudi
za piškote, topel čaj in kuhano vino, gorele so dišeče

svečke, tako da je bil deževen novembrski večer v Kolpernu že skoraj čisto prazničen.

Nina Hribar, koordinarka iz Gornjesavskega muzeja
Jesenice, z izdelanim adventnim venčkom / Foto: Kati Žvan

Otroke obiskal Miklavž

Silvestrovanje na Trgu
Toneta ^ufarja na Jesenicah

• Petek, 14.12.2012
Koncert skupine
Acoustic Rainbow

oblikovanje Jamaja

• Sobota, 22.12.2012
Koncert skupine
Mambo kings
ob 22.00 uri

• Sobota, 29.12.2012
Koncert skupine Orleki
in predskupina [expir
ob 22.00 uri
• Ponedeljek, 31.12.2012
s skupino Lajf ob 22.00
uri, ognjemet ob 24.05 uri
v soorganizaciji
z ob~ino
Jesenice

Zdravo in sre~no Novo leto!

Četrtega in petega decembra je bil Čufarjev trg na Jesenicah
v prvi vrsti namenjen najmlajšim. V torek sta Mladinski center Jesenice in Zavod za šport pripravila prvo prireditev veselega decembra za otroke. Tako je v torek, 4. decembra, s
cirkuškimi točkami otroke navdušil Teater Cizamo, dan kasneje pa so pričakali pravo pravcato miklavževanje s plesno
animacijo, pevskim nastopom in obiskom Miklavža s
spremljevalci, ki je otroke tudi obdaroval. A. S.

