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Zapisana 
proučevanju
Cankarjevih del
Dr. Irena Avsenik Nabergoj, ki izvira 
s Koroške Bele, sedaj pa živi v Ljubljani, 
je ena od prejemnic letošnjih Zoisovih
nagrad za znanstvene dosežke.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Pokrita tržnica bo na
Stari Savi
Občina Jesenice je že začela
postopek pridobitve gradbe-
nega dovoljenja, graditi naj
bi začeli še letos, nova tržni-
ca pa naj bi zaživela najkas-
neje v začetku leta 2012.

Uredili bodo 
zavarovano otroško
igrišče
Najverjetneje bodo povečali
sedanje otroško igrišče pri
Sparu na Stari Savi.

Kombinacija 
orkestralne glasbe in
zborovskega petja 
Novoletni koncert godbeni-
kov je navdušil več kot 1300
poslušalcev.
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Urša Peternel 

V jeseniški porodnišnici se
je letos rodil prvi letošnji
Gorenjec - prvega januarja
nekaj minut čez eno zjutraj
je na svet privekal mali Lov-
ro Pohar z Dobrega Polja.
Na prvega Jeseničana pa
smo letos morali počakati
do 5. januarja, ko se je ob
11.38 rodil 3610 gramov te-
žak in 53 centimetrov dolg
Taj. Novorojenček je prine-
sel srečo mamici Teji Kokalj
in očku Asimu Tokiću s
Hrušice. Kot je povedala 25-
letna mamica, je Taj njun
drugi otrok, prvorojenec
Tian je 29. decembra dopol-
nil dve leti. Taj se je rodil s
carskim rezom, mamica in
očka pa sta že vedela, da bo-
sta dobila še enega sinčka.
Rok je Teja, ki dela kot me-
dicinska sestra na internem
oddelku jeseniške bolnišni-
ce, sicer imela šele 17. janu-
arja, a se je Taju očitno mu-
dilo na svet. Čeprav se je ro-
dil dvanajst dni pred rokom,
je krepek in zdrav deček, ki
bo z mamico zaradi carske-
ga reza v bolnišnici ostal
šest dni, torej nekoliko dlje,
kot bi sicer. Mamica Teja je
še povedala, da v bolnišnici
vsi zelo lepo skrbijo zanju,
ob carskem rezu pa je bila
budna, saj so ji ga opravili v
spinalni anesteziji. Pa v dru-
žini načrtujejo še kakšnega

otroka? "To je to! Ne načrtu-
jemo več!" je bila odločena
mamica Teja.
Kot je povedala diplomirana
babica s porodnega oddelka
Splošne bolnišnice Jesenice
Monika Legat, se je v lan-
skem letu na njihovem od-
delku rodilo 667 otrok, od

tega je pet mamic rodilo
dvojčke. Kot zanimivost
omenimo, da je lani ena ma-
mica rodila že sedmega
otroka, dve pa šestega. 
Število porodov v jeseniški
bolnišnici se zadnja leta
spet povečuje in lansko šte-
vilo je rekordno po letu

1989, ko so imeli 694 poro-
dov. Nato se je vrsto let šte-
vilo zmanjševalo, najmanj
so jih našteli leta 2001, le
409. Vse več mamic se od-
loča za epiduralno analgezi-
jo, to je tako imenovani po-
rod brez bolečin, in lani so
imeli 242 takšnih porodov. 

Prvi Jeseničan je Taj
Na prvega občana Jesenic smo letos morali počakati do 5. januarja, ko se je mamici Teji Kokalj in
očku Asimu Tokiću s Hrušice rodil Taj.

Neomejene možnosti
ustvarjanja
Na Gimnaziji Jesenice so
ponosni na šolski pevski
zbor, ki ga vodi Katja Pavlič
Josifov. 

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Jeseniška 
Carmencita
Mlada jeseniška mezzosopranistka 
Monika Bohinec je zablestela kot Carmen
na premieri istoimenske opere na odru
nemške državne opere v Mannheimu.
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Janko Rabič 

V Vzgojno-varstveni organi-
zaciji Jesenice je bilo leto
2009 polno različnih dogod-
kov. Med drugim so se vese-
lili obnov nekaterih vrtcev, s
čimer so omogočili boljše in
kvalitetnejše izvajanje različ-
nih vzgojnih programov. Od-
lično jim je s sodelovanjem
staršev in otrok uspela akcija
zbiranja igrač za otroke iz so-
cialno šibkejših družin. De-
cembrski čas je bil pester in
veder z veliko prireditvami za
otroke in obdaritvami. Ob za-

ključku leta so se razveselili
še donacije Banke Koper. Di-
rektor poslovne enote Banke
Koper Kranj David Zorman
in vodja agencije banke na
Jesenicah Dejan Pejić sta rav-
nateljici Zdenki Kovač izroči-
la tisoč evrov. Poudarila sta,
da je banka doslej donacije
namenjala najrazličnejšim
organizacijam, tokrat pa so
se odločili za jeseniške vrtce.
Zdenka Kovač je ob zahvali
dejala, da bodo denar name-
nili za obnovo igrišča v vrtcu
Angelce Ocepek na Plavžu
na Jesenicah.

Donacija Banke Koper
za jeseniške vrtce
Denar bodo namenili za obnovo igrišča v vrtcu
Angelce Ocepek na Plavžu na Jesenicah.
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Ravnateljici VVO Jesenice Zdenki Kovač sta ček za tisoč
evrov predala direktor poslovne enote Banke Koper Kranj
David Zorman in vodja agencije banke na Jesenicah 
Dejan Pejić.

Letos dva redna nadzora 

Nadzorni odbor Občine Jesenice bo v letu 2010, ko se zara-
di volitev izteče mandat članom, opravili dva redna nadzo-
ra. Po besedah predsednice Darje Radič bodo nadzirali za-
ključni račun proračuna Občine Jesenice ter poslovanje ene-
ga od javnih zavodov. V načrtu imajo še izvedbo enega 
izrednega nadzora, spremljali pa bodo tudi poslovanje Ob-
čine Jesenice in drugih porabnikov občinskega proračuna
ter izvajalcev javnih služb, je na decembrski seji povedala
Darja Radič. U. P.

Teja Kokalj s Hrušice je 5. januarja rodila prvega občana Jesenic - malega Taja.
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Občinske novice

Urša Peternel

V letu 2009 so se jeseniški
občinski svetniki sestali na
devetih rednih sejah, v celo-
tnem mandatu pa doslej na
33. Zadnja lanska seja je po-
tekala 17. decembra, na za-
četku seje pa so jeseniški
skavti prinesli luč miru iz Be-
tlehema in prebrali poslani-
co. Nato je dr. Mihael Bren-
čič predstavil raziskave vod-
nih virov v Karavankah, ki so
jih začeli opravljati po letu
1990 in z njimi ugotovili, da
je v Karavankah prek 3200
izvirov vode, kar je veliko bo-
gastvo tako za Slovenijo kot
Avstrijo, hkrati pa tudi obvez-
nost za zaščito celotnega ob-
močja.
Občinski svetniki so nato v
hitrem postopku sprejeli
spremembe in dopolnitve
odlokov o ustanovitvi medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva Jesenice ter o ustano-
vitvi skupne notranje revizij-
ske službe, s čimer so odloka
uskladili s spremenjenimi
državnimi predpisi. Po hi-
trem postopku so sprejeli
tudi spremembe in dopolnit-
ve odloka o odvajanju in čiš-
čenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode, s kate-
rimi so odlok uskladili z ve-
ljavno zakonodajo, točno do-

ločili organ, ki je pristojen za
nadzor nad izvajanjem odlo-
ka, ter kazni. S sprememba-
mi odloka o preskrbi s pitno
vodo so to področje uskladili
z državnimi predpisi ter
spremenili način oblikovanja
cene (ukinja se števnina).
Ena pomembnejših točk
dnevnega reda je bila druga
obravnava odloka o občin-
skem prostorskem načrtu
Plavški travnik 2 - Vrbje. Od-
lok so sprejeli, z njim pa na
območje Plavškega travnika
umestili nove gospodarske in
druge dejavnosti, spremenili
in dopolnili komunalno in-
frastrukturo ... Potrdili so
tudi predlog pravilnika o
spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči za spodbuja-

nje razvoja gospodarstva v
občini Jesenice. Z njim so
uvedli dodaten ukrep spod-
bujanja sobodajalstva v jese-
niški občini - na ta način želi-
jo spodbuditi podjetnike, da
bi se začeli ukvarjati z odda-
janjem sob, saj v občini pri-
manjkuje prenočitvenih
zmogljivosti. 
Spremenili in dopolnili so
tudi pravilnik o določitvi po-
daljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov. Po-
ostrili so pogoje za podaljšan
obratovalni čas, zlasti lokali
na železniški postaji ne bodo
več smeli obratovati dan in
noč kot doslej, prav tako so
razširili seznam možnih kr-
šitev zakona, zaradi katerih
bodo podaljšani obratovalni
čas lahko skrajšali. 

Največ razprave pa se je vne-
lo zaradi predloga za poviša-
nje cen najemnin grobov in
pogrebno pokopaliških stori-
tev. Oto Kelih je v imenu
svetniške skupine SD menil,
da so pogosti predlogi druž-
be Jeko-In za povišanje cen
komunalnih storitev nespre-
jemljivi. Poudaril je, da s tem
preveč obremenjujejo obča-
ne, ter predlagal, naj preveri-
jo organizacijo dela v javnem
komunalnem podjetju. Enak
predlog, da se zaradi neneh-
nih podražitev preveri poslo-
vanje javnega komunalnega
podjetja Jeko-In, je sprejel
tudi odbor za proračun in fi-
nance, s tem pa so se strinja-
li tudi člani občinskega sveta.
Na koncu pa so vendarle
sprejeli nove, višje cene.

Prednovoletna seja
občinskega sveta
Največ razprave se je vnelo zaradi predloga za povišanje cen najemnin grobov in pogrebno 
pokopaliških storitev.

Urša Peternel

Občina Jesenice je v prora-
čunu za leto 2010 zagotovila
denar za izdelavo projektih
načrtov za obnovo stavbe
Srednje šole Jesenice, je po-
vedal župan Tomaž Tom
Mencinger. Osnovali so tudi
delovno skupino, v kateri so
predstavniki občinskih
služb, projektanti in ravna-
telj šole. Da je obnova stavbe
nujna, se na Jesenicah zave-
dajo že vrsto let, vendar pa
obnove šol sodijo pod okrilje
ministrstva za šolstvo, ki pa
doslej Srednje šole Jesenice
ni uvrstilo v projekte obnov.
Župan je tudi povedal, da se
jim je s še šestimi občinami
zgornje Gorenjske - Radov-
ljico, Bledom, Bohinjem,
Gorjami, Žirovnico in

Kranjsko Goro uspelo dogo-
voriti za skupen nakup ga-
silske lestve za reševanje iz
visokih stavb. Lestev stane
prek sedemsto tisoč evrov,
od tega bo Občina Jesenice
zagotovila šestdeset odstot-
kov, drugo pa preostalih šest
občin. Dvainštirideset me-
trov dolga lestev bo locirana
na Jesenicah, kjer imajo
tudi največ visokih objektov,
je povedal župan, dobili pa
naj bi jo marca ali aprila.
Župan je ob tem izrazil za-
dovoljstvo, da so se s sosed-
njimi občinami dogovorili
za skupen nakup in tovrstno
sodelovanje.
Glede stanovanjske gradnje
v Hrenovci je župan pove-
dal, da se je gradnja stano-
vanjskih objektov žal ustavi-

la, saj ima investitor poslov-
ne težave. Kljub temu je iz-
razil upanje, da jo bodo čim
prej nadaljevali. Bolj razve-
seljivo pa je, da bo Mercator
na območju Hrenovce že v
kratkem začel graditi trgov-
ski center (diskont Hura ter

Mercator Tehnika), ki naj bi
bil namenu predan že sredi
letošnjega leta.
Prav tako naj bi se začela
dolgo pričakovana gradnja
garažne hiše v Splošni bol-
nišnici Jesenice, je povedal
župan, saj so v bolnišnici
dobili še zadnje potrebne
dokumente za začetek inve-
sticije. Za izvajalca del je
bilo izbrano jeseniško pod-
jetje Kovinar Gradnje.
Na Občini Jesenice so dobili
tudi pobudo za podelitev
nove koncesije za lekarno. Po
županovih besedah bodo o
tem temeljito premisliti, se
pogovorili z javnim zavodom
in koncesionarko, sam pa za-
govarja odprtje nove lekarne
na območju Slovenskega Ja-
vornika, Koroške Bele ...

Županov kotiček

Po županovih besedah se že v letu 2010 obeta
rešitev problema velikega prometa skozi Lipce,
saj naj bi uredili obvozno cesto do Črne vasi.

Janko Rabič

Obnovljen objekt Kolpern v
muzejskem kompleksu Stara
Sava na Jesenicah se je v de-
cembru izkazal kot odličen
reprezentativni prostor. V
spodnjem delu je župan obči-
ne Jesenice Tomaž Tom
Mencinger pripravil tradicio-
nalni sprejem za člane občin-
skega sveta in druga delovna
telesa, občinsko upravo, pred-
stavnike gospodarskih družb,
podjetnike, predstavnike jav-
nih zavodov, krajevnih skup-
nosti in za medije. Po uvodni
točki mladih baletnih plesal-
cev je župan v pozdravnih be-
sedah izrekel zahvalo za so-
delovanje na številnih podro-
čjih. V izjavi za medije je po-
sebej poudaril, da je izredno
zadovoljen, da jim je v kriz-
nih časih v občini Jesenice
uspelo zaključiti toliko pro-
jektov in začeti pripravo no-
vih. To je zasluga občinskih
svetnikov, ki to omogočajo,
ne glede na politično prepri-
čanje, strokovno usposoblje-

ne občinske uprave, krajev-
nih skupnostih in vseh dru-
gih dejavnikov v občini. 
Milijon evrov vreden pre-
novljen nekdanji fužinski

objekt Kolpern naj bi v pri-
hodnje postal središče kul-
turnega, razstavnega in dru-
žabnega življenja v mestu.
Podžupan občine Jesenice

in vodja projekta obnove Bo-
ris Bregant je predstavil
opravljeno delo in načrte v
Kolpernu, zbrane pa je po-
peljal tudi po vseh prostorih.

Novoletni sprejem v Kolpernu
Župan Tomaž Tom Mencinger je novoletni sprejem pripravil v obnovljenem objektu na Stari Savi, ki
se je izkazal za odličen reprezentativni prostor.

Sprejem je bil namenjen članom občinskega sveta, občinski upravi, predstavnikom 
gospodarskih družb, podjetnikom, predstavnikom javnih zavodov, krajevnih skupnosti in
medijev.

Ločeno zbiranje sveč na pokopališču

Na pokopališču na Blejski Dobravi so začeli ločeno zbirati
odpadne nagrobne sveče. Kot je pojasnila Nuša Jelenc, vod-
ja sektorja komunalnih dejavnosti v družbi Jeko-In, je drža-
va končno sprejela predpise, ki urejajo to področje. Sklenili
so že dve pogodbi o zbiranju in prevzemanju nagrobnih
sveč s podjetji Interseroh in Prons, kupili pa so tudi poseb-
ne zabojnike za zbiranje odpadnih sveč. "Obstoječe zaboj-
nike pa bomo namenili zbiranju zelenega odreza, to je rož,
trave, listja in drugih komunalnih odpadkov. Vsi zabojniki
bodo ustrezno označeni," je pojasnila Jelenčeva. U. P.

Da je obnova stavbe Srednje šole Jesenice nujna, se na 
Jesenicah zavedajo že vrsto let. I Foto: Anka Bulovec
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Urša Peternel

Jesenice bodo dobile novo,
pokrito tržnico, ki jo bodo
uredili v opuščenem žele-
zarskem objektu na Stari
Savi. Občina Jesenice je že
začela postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja, dela-
ti pa bodo pričeli že letos, ko
se bodo prijavili tudi na raz-
pis za pridobitev evropskega
denarja. Po načrtih naj bi
tržnica zaživela konec leta
2011 ali v začetku leta 2012,
je povedal vodja projekta, je-
seniški podžupan Boris Bre-
gant na decembrski predsta-
vitvi projekta, ki je potekala
v obnovljenem Kolpernu.

Po Bregantovih besedah bo
ureditev mestne tržnice na-
slednji korak v projektu Re-
vitalizacija območja Fiprom,
ki se je začel leta 2006, lani
pa so uspešno zaključili ko-
munalno urejanje območja.
Sanacija opuščene železar-
ske hale, v kateri bo nova
tržnica, bo po Bregantovih
besedah dokaj zahtevna. Ker

Občina Jesenice nima dovolj
denarja (ureditev tržnice naj
bi stala med 780 in 880 ti-
soč evrov), se bodo prijavili
na razpis za evropski denar,
iskali pa bodo tudi koncesio-
narja ali najemnika, ki bi
prevzel tržnico. Na predsta-
vitvi projekta je arhitekt 
Peter Ličen predstavil idejno
zasnovo prostora nove tržni-

ce. Med drugim je dejal, da
bo zasnovana kot manjša
tržnica, ki bo sestavljena iz
manjših kosov, ki jih bodo
po potrebi dograjevali. En
del bo zaprt, drugi pa pokrit
zunanji tržni prostor. Peter
Ličen je izrazil prepričanje,
da bodo Jeseničani tržnico
radi obiskovali, kar dokazuje
tudi obisk vsakoletnega Jo-
žefovega sejma in sejma na
parkirišču pod občinsko
stavbo vsakega devetnajste-
ga v mesecu. Nova tržnica
naj bi mestu ponudila star
način družabnega življenja
ter pripomogla k oživitvi no-
vega mestnega središča na
Stari Savi.

Pokrita tržnica bo 
na Stari Savi
Občina Jesenice je že začela s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja, graditi naj bi začeli še 
letos, nova tržnica pa naj bi zaživela najkasneje v začetku leta 2012.

Projekt sta predstavila podžupan Boris Bregant in arhitekt
Peter Ličen.

Novo pokrito tržnico bodo uredili v opuščenem 
železarskem objektu.
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Urša Peternel

Stari Jeseničani so opozorili,
da je pravilno poimenovanje
nekdanjega skladišča lesne-
ga oglja na Stari Savi, ki ga
je Občina Jesenice pred ne-
davnim lepo uredila, Kol-
pern in ne Kolperna, kot
smo uporabljali doslej. Gre
torej za uporabo besede mo-
škega spola za stavbo, ki je
bila nekdaj pomemben go-
spodarski objekt. Kot je po-
jasnila direktorica Gornje-
savskega muzeja Jesenice
Irena Lačen Benedičič, se
med ljudmi uporablja ime
Kolpern, s tem da je e pol-
glasnik. "Pri večini starejših
ljudi je še v rabi ime Kol-
pern. Res pa je, da nekateri
Jeseničani pomnijo in za
stavbo nekdanjega skladišča
oglja uporabljajo žensko ob-
liko Kolperna. Tako je inve-

stitor Občina Jesenice ob
prijavi na razpis za sofinan-
ciranje programa izbrala
žensko obliko imena. A med
starejšimi Starosavčani ozi-
roma okoliškimi prebivalci
je ostala v spominu moška

oblika imena. Enaka raba je
tudi med zapisniki in v gra-
divu, shranjenem v muze-
ju," je pojasnila Lačen Bene-
dičičeva. Tako naj bi odslej
uporabljali moško obliko
imena, to je Kolpern.

In kakšna je sploh zgodovi-
na objekta? Brez skladišča
oglja bi si težko predstavljali
delovanje plavža, smo
izvedeli v arhivu Gornjesav-
skega muzeja Jesenice. Zato
so bila prva skladišča postav-
ljena že ob prižigu prve talil-
ne peči na Savi. Kdaj je bil
postavljen obstoječi Kolpern,
ni povsem znano. Omenja
se 26. marca 1788 v popisu
premoženja Valentina Ruar-
da (eine grosse Kohlhütte).
V katastru iz leta 1826 je
predstavljen tloris štirih med
seboj povezanih stavb, ki so
jih šteli za eno veliko skladiš-
če oglja. Prvega maja 1853 je
v poročilu o delovanju sav-
skega obrata opisano veliko
skladišče (eine grosse
Kohlscheune), ki je bilo zida-
no in prekrito z opeko, smo
izvedeli v arhivu Gornjesav-
skega muzeja Jesenice. 

Kolpern in ne več Kolperna
Stare Jeseničane je zmotila ženska oblika imena Kolperna, zato naj bi se v bodoče uporabljalo ime
Kolpern.

Kdaj je bil postavljen obstoječi Kolpern, ni povsem znano.
Omenja se 26. marec 1788. I Foto: Anka Bulovec

Kdaj nova Korenova hiša

Na predstavitvi projekta celovite obnove urbanega območja
Stara Sava, ki je potekala sredi decembra v Kolpernu, je
eden od udeležencev Janez Pogačnik podžupana Borisa Bre-
ganta vprašal, kdaj bo novi lastnik na novo zgradil Koreno-
vo hišo. "Na Jesenicah se je že marsikaj podrlo in nikoli več
zgradilo nazaj," je opozoril Pogačnik in izrazil obžalovanje,
da so objekt podrli; rušenje je imenoval kar "pogreb" Kore-
nove hiše. Boris Bregant je odgovoril, da imajo na Občini Je-
senice zagotovilo investitorja, to je Damjana Jensterleta, da
bo začel graditi v najkrajšem možnem času oziroma še le-
tos. Na novo postavljen objekt naj bi imel enak videz kot
stara Korenova hiša, lastnik je ob rušenju tudi shranil dolo-
čene gradbene dele. V novem objektu bodo uredili trgovino
z umetniškim materialom in okvirjanjem slik, medtem ko
naj bi za čajnico iskali soinvestitorja. U. P.

Na Občini Jesenice pozivajo zainteresirane 
uporabnike, da jim sporočijo svoje predloge 
glede sodelovanja pri projektu nove mestne 
tržnice. Kot zagotavljajo, bodo vsako pobudo
proučili in nanjo čim prej odgovorili.

Korenova hiša pred porušitvijo - kdaj bo zrasla nova?
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Občinske novice

Obvestilo gostincem
Občina Jesenice ima sprejet Pravilnik o določitvi podaljšane-
ga obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na kate-
rih se opravlja gostinska dejavnost, v občini Jesenice (Ur. list
RS, št. 105/2008). Občinski svet Občine Jesenice je na
svoji 33. seji dne 17. decembra 2009 sprejel Pravilnik o spre-
membah in dopolnitvah pravilnika o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, v občini Jesenice. Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 108/2009 dne 28. decembra 2009
in začne veljati osmi dan po objavi. Besedilo Pravilnika oz.
sprememb Pravilnika je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si) med predpisi iz pristojnosti Oddelka za 
gospodarstvo.

Ena od sprememb pravilnika se nanaša na prijavo enkratne-
ga podaljšanega časa gostinskega obrata, saj mora gostinec
pristojni organ občine zaprositi za soglasje pred začetkom
prihajajočega meseca za vse načrtovane prireditve v prihaja-
jočem mesecu, vendar najpozneje osem dni pred prvo prire-
ditvijo v mesecu. 
Vse nosilce gostinske dejavnosti, ki še niso prijavili obrato-
valnega časa gostinskega obrata za leto 2010, tudi obvešča-
mo, da čim prej to uredijo, saj so izdana soglasja prenehala
veljati 31. decembra 2009. Obrazci za prijavo obratovalne-
ga časa so na voljo v sprejemni pisarni ali na spletni strani
Občine Jesenice. 

Za več informacij smo na voljo v času uradnih ur 
in na tel. št. 04/5869 260.

Občina Jesenice, 
Oddelek za gospodarstvo

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je povedal, da bodo
letos na Jesenicah uredili
novo, zavarovano otroško
igrišče. Najverjetneje bodo
povečali in preuredili seda-
nje otroško igrišče pri Sparu
na Stari Savi. S temi načrti
so se na Občini Jesenice od-
zvali na peticijo, ki so jo
podpisovali starši otrok iz je-
seniških vrtcev, podprli pa
so jo tudi v Vzgojno varstve-
ni organizaciji Jesenice. Po
besedah ravnateljice vrtcev
Zdenke Kovač so peticijo na
željo staršev izobesili na
oglasnih deskah v vseh eno-
tah vrtca in v le nekaj dneh
zbrali skoraj šeststo podpi-
sov staršev, starih staršev,
vzgojiteljic in drugih. Petici-
jo s podpisi je - skupaj z
otroškimi risbicami na temo
otroško igrišče - Kovačeva
predala jeseniškemu župa-
nu in mu pojasnila želje
staršev in otrok po novem,
zavarovanem otroškem
igrišču, na katerem bi se
malčki lahko brezskrbno ig-
rali. Po mnenju mnogih so
namreč otroška igrišča na
Jesenicah nevarna, umaza-
na in na splošno neprimer-

na za igro otrok. Župan je
dejal, da se problema, na ka-
terega opozarjajo starši, za-
veda, zato je ideji o ureditvi
zavarovanega igrišča naklo-
njen. Tako je Občina Jeseni-
ce v proračunu za leto 2010

zagotovila dvajset tisoč ev-
rov za ureditev zavarovane-
ga igrišča. Kot so povedali
na oddelku za družbene za-
deve na Občini Jesenice, pa
bo pri financiranju gradnje
sodelovala tudi Lea Pogač-
nik, ki vodi zasebno lekarno
na Plavžu - za gradnjo nove-
ga otroškega igrišča bo pri-
spevala tisoč evrov.

Uredili bodo zavarovano
otroško igrišče
Najverjetneje bodo povečali sedanje otroško igrišče pri Sparu na Stari Savi.
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Otroško igrišče na Stari Savi bodo povečali in zavarovali,
tako da se bodo malčki lahko brezskrbno igrali in podili.

Z namenom, da bi 
željo po otroškem
igrišču na Jesenicah
slišalo in podprlo čim
več ljudi, so na 
priljubljenem 
spletnem omrežju 
Facebook na to temo
ustanovili celo 
skupino, ki se ji je 
pridružilo že nekaj sto
članov. 

Urša Peternel

Na Gorenjskem glasu smo
pripravili telefonsko anketo,
v kateri smo Jeseničanke in
Jeseničane spraševali o neka-
terih aktualnih problemih v
občini. Najprej smo se dotak-
nili parkiranja na Jesenicah,
ki pri Splošni bolnišnici ni
več brezplačno. Sodelujoče v
anketi smo vprašali, ali se
jim zdi, da so na ta način do-
bro uredili parkirni kaos v
bližini bolnišnice. Kar 58 od-
stotkov vprašanih (v anketi
jih je sodelovalo skupaj 812)
je prepričanih, da bi se dalo
najti tudi boljšo rešitev. Le
tretjina vprašanih občanov je
menila, da so z uvedbo plači-

la parkirnine dobro uredili
parkirni kaos v bližini bolniš-
nice Jesenice. 
Letos so na Jesenicah začeli
delati tudi novi redarji in in-
špektorji ter napovedali, da
bo v prihodnosti po občini za-
čel voziti tudi pajek in odvaža-
ti nepravilno parkirana vozi-
la. Skoraj polovici vprašanih
občanov se zdi prav, da bo pa-
jek odvažal nepravilno parki-
rana vozila. Četrtina je mne-
nja, da bi bilo treba najprej
poskrbeti za zadostno število
parkirnih mest, 22 odstotkov
anketiranih pa je menilo, da
Jesenice pajka ne potrebuje-
jo. Sedem odstotkov pa se jih
pajka ne boji, saj pravijo, da
vedno parkirajo pravilno.

S "pajkom" se strinjajo
Anketa med Jeseničani je pokazala, da večina
podpira uvedbo "pajka", ki bi odvažal nepravilno
parkirana vozila. 

Ne vem
3%

Nova ureditev 
je dobra rešitev

33%

Dalo bi se najti 
tudi kakšno 

boljšo rešitev 
58%

Situacija sploh 
ni bila tako 

grozna
6%

N = 812

Ali so z uvedbo plačila parkirnine dobro uredili
parkirni kaos v bližini bolnišnice Jesenice? 

Jesenice pajka 
ne potrebujejo

22%

Pajka se ne 
bojim, saj 

vedno parkiram 
pravilno

7%

Prav bi bilo, da 
bi pajek 
odvažal 

nepravilno 
parkirana vozila

45%

Ne vem
1%

Najprej naj 
poskrbijo za 

zadostno število 
parkirnih mest

25% N = 812

Ali se strinjate z načrti, da bo na Jesenicah v
kratkem začel voziti pajek in odvažati nepravilno
parkirana vozila?   

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR 
+ poštnina.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju. w
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Na Blejski Dobravi so pred
leti spet obudili in sedaj z
vso zavzetostjo 26. decem-
bra, na god svetega Štefana,
zavetnika konj in živine,
pripravljajo žegnanje. Ta
dan je ob vse večjem odzivu
lastnikov konj in domačinov
prerasel v velik vaški praz-
nik, ki ga združijo s prazno-
vanjem dneva samostojno-
sti in enotnosti. 
Tudi na lanskem žegnanju
je bilo tako. V cerkvi sv. Šte-
fana je bila v dopoldanskih
urah najprej maša za domo-
vino. Sledil je sprevod konj
skozi Blejsko Dobravo do
prireditvenega prostora pred
cerkvijo, kjer jih je blagoslo-
vil župnik Franc Oražem.
Ob tej priložnosti se je za-
hvalil domačinom in Občini
Jesenice za pomoč pri obno-
vi zvonika. 
Poleg domačinov so lastniki
konje pripeljali tudi iz okoli-
ških krajev. Ta običaj je med
seboj povezal in še bolj
združil dve občini, jeseni-
ško in sosednjo gorjansko. 
To sta v pozdravnih govorih
zbranim poudarila oba župa-

na Tomaž Tom Mencinger
in Peter Torkar, ki sta ju ko-
čijaža Drago Jakopič iz Plani-
ne pod Golico in Janez Tor-
kar na prireditveni prostor
pripeljala skupaj z gosti. Po-
men dogodka na ta dan in
pripravljenost za sodelovanje

številnih krajanov je pouda-
ril tudi predsednik sveta kra-
jevne skupnost Blejska Do-
brava Igor Arh. Ob cerkvi,
kjer poteka žegnanje, sedaj
urejajo staro vaško jedro in v
prihodnje načrtujejo različ-
ne družabne dogodke. 

Številni domačini in gostje
so lahko spremljali tudi pri-
jeten glasbeni program, ki
so ga tokrat pripravili otro-
ški zborček Mladinskega
centra Jesenice ter mlada
pevca z Blejske Dobrave Lea
Grilc in Matej Dolenšek.

Žegnanje konj 
na Blejski Dobravi 
Poleg domačinov so lastniki konje pripeljali tudi iz okoliških krajev. Ta običaj je med seboj povezal in
še bolj združil dve občini, jeseniško in sosednjo gorjansko.

Monika Sušanj

Pred dnevi so na Blejski Do-
bravi pripravili prireditev,
na kateri so predstavili še
eno (že šesto) od knjižic, ki
predstavlja življenje nekoč v
eni od jeseniških krajevnih
skupnostih v ciklu Ohranja-
nje kulturne dediščine v lo-
kalnem okolju. Tokrat so
predstavili Blejsko Dobravo,
ki so jo v 20. letih 20. stolet-
ja imenovali tudi Dobrava
pri Bledu (Dobrowa bei Vel-
des - zaradi tega je še danes
"blejska"). V Študijskem
krožku Raziskovanje kultur-
ne dediščine v lokalni skup-
nosti, ki ga je vodila mento-
rica Polona Knific z Ljudske
univerze Jesenice, so tako
zbrali podatke o življenju na
Blejski Dobravi včasih. Kra-
jani so v svojih spominih
predstavili nekatere druži-
ne, ki so živele na Blejski
Dobravi, pašo na planini
Klek, nekdanji hotel Zajc,
trgovino in obrt v kraju, obi-
čaje, narodno nošo, tambu-
raško skupino, gledališče,
knjižnico, športno življenje

nekoč in danes, turistični
razvoj Vintgarja, razvedrilo
na Kočni, povedali pa so
tudi o lakoti med 2. sveto-
vno vojno. Gradivo v knjiži-
ci sta zbrali in uredili Nata-
ša Kokošinek iz Občinske

knjižnice Jesenice in Zden-
ka Torkar Tahir iz Gornje-
savskega muzeja, samo
knjižico pa je financirala
tudi Občina Jesenice. Sicer
je še predpraznično priredi-
tev vodila Štefanija Muhar,

ki je prispevala kar nekaj
člankov za knjižico, popes-
trili pa so jo tudi Miro Sveti-
na, ki je prvič nastopil s ci-
trami, več pevskih in plesne
točke, ki jih je pripravil Mla-
dinski center Jesenice. 

Kako so na Blejski Dobravi včasih živeli
Krajani so v svojih spominih predstavili nekatere družine, ki so živele na Blejski Dobravi, pašo na
planini Klek, nekdanji hotel Zajc, trgovino in obrt v kraju, običaje ...

Zdenka Torkar Tahir, Nataša Kokošinek, Maja Radinovič Hajdič in Polona Knific

Turizem in razvoj v vaseh pod Golico
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske va-
bita vse zainteresirane občane, predvsem pa krajane vasi
krajevne skupnosti Planina pod Golico na srečanje Turizem
in razvoj v vaseh pod Golico. Na srečanju bodo pregledali
dosežke v preteklem letu, si ogledali načrte za prihodnost in
prisluhnili mnenjem domačinov. Srečanje bo v sredo, 13. 
januarja, ob 19. uri v gostišču Pr' Čop v Planini pod Golico. 

Druženje gimnazijcev s starostniki
Tik pred božičnimi prazniki so se dijaki 3.E razreda Gimna-
zije Jesenice Nina, Maša, Adrijan, Tanja, Anja in Eva odpra-
vili v dom starejših občanov z namenom, da stanovalcem
polepšajo predpraznične dni. Pod mentorstvom profesoric
Lucije Javorski, Milene Gerbec ter Ane Miler so pripravili pe-
civo in voščilnice, ki so jih podarili upokojencem. Pripravili
so tudi krajši program, ki je vključeval pevske in glasbene
točke. Med drugim so skupaj zapeli Sveto noč, za konec
programa pa so se naučili pesem, s katero so mladi nekoč
sprejeli papeža Janeza Pavla II. ob njegovem obisku v Po-
stojni. "Naše druženje z oskrbovanci doma nam je veliko
pomenilo. Tako smo se spet zbližali s starejšimi, ki jim 
današnji hitro razvijajoči se svet ne posveča več zadostne
pozornosti. Na svoj način so nam pokazali, kako prijetno je
nekoliko postati in pustiti času, da polzi mimo brez naglice.
Nasmejani obrazi stanovalcev pa so bili veliko bolj dragoce-
ni kot čas, ki bi ga drugače prebili pred računalniškimi zaslo-
ni. Po končanem programu smo tudi mi prejeli darilca, ki so
jih pripravili stanovalci, ter obljubili, da jih spet obiščemo v
mesecu marcu," so povedali gimnazijci po obisku. U. P.

Dijaki pomagali vrstnikom
Decembra so dijaki Gimnazije Jesenice pripravili akcijo zbi-
ranja oblačil in obutve. Pod mentorstvom profesoric Milene
Gerbec in Lucije Javorski so prinesli svoja lepa oblačila in
obutev. Nesli so jih na Rdeči križ na Jesenicah z upanjem,
da bodo na ta način pomagali socialno ogroženim vrstni-
kom. Dogovorili so se, da bodo to akcijo še ponovili. U. P.

Darilo za udeleženko preventivne akcije
Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ko v Splošni bol-
nišnici Jesenice vsako leto pripravijo tudi meritev krvnega
sladkorja, so se letos odločili tudi za nagradno žrebanje
med obiskovalci te akcije. Tako se je oglasila Jožica Ambro-
žič z Bleda, ki se redno udeležuje preventivnih akcij in ki 
je bila tudi izžrebana med letošnjimi obiskovalci. Dobila je
merilnik krvnega sladkorja. Seveda se ob tem lepo zahvalju-
je zaposlenim v bolnišnici za darilo. J. P.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Branka Smole

Monika Bohinec, mlada
mezzosopranistka z Jesenic,
je v sezoni 2009/2010 "zase-
dena" v manheimski državni
operi. 11. decembra je zable-
stela na premieri opere Car-
men, kjer je pevsko in igral-
sko prepričala v nosilni vlogi
predstave, v vlogi Carmen.
Monika torej odslej živi in
dela dobrih sedemsto kilo-
metrov od doma, kamor pa
se ji je za božič le uspelo vrni-
ti. Takrat se je za Gorenjski
glas z veseljem razgovorila o
svojem življenju in delu.

Monika Bohinec je gorenjski
glas, ki zveni na odru nem-
ške državne opere, v Mann-
heimu. Kdo vam je odprl vra-
ta v tako veliko operno hišo?
"Povabilo na avdicijo sem
prejela neposredno iz opere.
Slišali so me na enem izmed
mojih koncertov. Dan avdici-
je je bil poseben! Istega dne
sem namreč imela kar dve av-
diciji v med seboj dokaj odda-
ljenih krajih v Nemčiji. Prva
je bila ob 11. uri v operi v Wei-
marju, druga pa ob 14.30 v
operi v Mannheimu. Po avdi-
ciji v Weimarju mi je ob 11.45
uspelo sesti za volan in tako
rekoč oddrveti proti Mannhei-
mu, ki je oddaljen približno
360 kilometrov. Velik del av-
toceste je bil v gradnji, pro-
met pa gost, zato sem obtiča-
la še v koloni. Zelo na tesno je
šlo, saj sem cilj dosegla natan-
ko ob 14.30, ko sem s parkir-
nega prostora pritekla narav-
nost na oder v Mannheimu
in odpela svoje "paradne" ari-

je. Obe avdiciji sem zelo
uspešno opravila, odločiti pa
sem se morala le za eno oper-
no hišo, in ker je operna hiša
v Mannheimu ena izmed
uglednejših v Nemčiji, mi ni
bilo treba dolgo razmišljati."

Koliko pevk, denimo mezzo-
sopranistk, pride na takšno
avdicijo? 
"Avdicije so skozi celotno se-
zono. Nimam podatka, koli-
ko pevcev pride na avdicije v
državno opero v Mannheim,
vem pa, da gre za veliko števi-
lo. Nemčija je v operni umet-
nosti še vedno vodilna drža-
va, kar privablja operne pevce
z vsega sveta, zato je konku-
renca huda in raven zelo vi-
soka. Na avdicijah praktično
ni mogoče slišati slabih pev-
cev, temveč se izbirajo naj-
boljši med najboljšimi."

Manheimski oder je zdaj
vaše delovno mesto. Kakšno
je? Kakšna je publika?
"Nacionalni teater v Mann-
heimu spada v operno hišo
razreda A in je hkrati tudi
operna hiša z najbolj obšir-
nim repertoarjem v Nemčiji.
Repertoar obsega kar 35 re-
priz in deset premier, kar po-
meni 45 oper v eni sezoni.
Dvorana sprejme 1200 ljudi.
Na opernem odru je vsak ve-
čer operna predstava. Kar se
tiče publike, je v Nemčiji izo-
bražena in zato tudi zelo kri-
tična, saj imajo visoka priča-
kovanja. Kot vsak novi obraz
in glas v teatru sem se tudi
jaz takoj znašla pod "drobno-
gledom". Odzivi in kritike so
bile lepe, kar so nakazovali že

bučen aplavz in ovacije na
premieri."

Vaše življenje je petje, je ope-
ra. Je čas še za kaj drugega?
"Ta poklic zahteva celega člo-
veka. To ni poklic, kjer bi lah-
ko po končanem delovnem
času zaprla vrata delovnega
mesta in imela prost popol-
dan zase. Ko končam scen-
ske, ansamblske, orkestralne
vaje, svoj "prosti čas" pora-
bim za to, da študiram nove
vloge ali izdelujem in dopol-
njujem vloge, ki so že del
mojega repertoarja. Ni dolgo,
ko sem prestregla opazko:
"Ti zapreš usta, pa imaš
orodje pospravljeno." Ljudje
ne vidijo, koliko truda, koliko
ur, koliko discipline, koliko
energije sem vložila, da sem
pridobila to pevsko tehniko
in znanje, ki ga imam. Prosti
čas se najde, sicer pa, kadar
ga nimam, niti ne čutim po-
manjkanja, saj me delo, ki ga
opravljam, veseli."

Carmen je bila izvedena v
originalu, torej v francoščini.
Je to prednost za tujce?
"Da, Carmen je bila izvedena
v originalu s francoskimi dia-
logi. Ker francoščine ne obvla-
dam, sem imela na začetku
malo težavic zaradi slovenske-
ga naglasa, ki sem ga sčaso-
ma in predvsem z vajami od-
pravila. Na koncu je bila naša
lektorica navdušena nad mo-
jim napredkom in nad pravil-
no francosko izgovarjavo."

Sanje so uresničene. Pa zdaj?
"Carmen je res sanjska vloga
vsake mezzosopranistke in

seveda tudi jaz nisem bila iz-
jema. Opera Carmen je v ce-
lotnem opernem repertoarju
ena izmed najpriljubljenej-
ših oper vseh časov. Vedno je
toplo sprejeta med ljubitelji
opere in tudi tistimi, ki jim
opera ni tako blizu. Prva pri-
ložnost, da poskusim, se je
ponudila pred dvema letoma,
ko so ob obletnici skladatelja
G. Bizeta uprizorili Carmen
v Cankarjevem domu. Z veli-
ko željo in hrepenenjem sem
opravljala avdicijo za eno iz-
med vlog v operi. Ne da ni-
sem dobila niti stranske vlo-
ge, niti odgovora oz. rezulta-
tov avdicije nisem prejela.
No, dve leti kasneje pa sem
se zaposlila v državnem gle-
dališču v Mannheimu, kjer
me je dirigent Dan Ettinger
postavil v glavno vlogo Car-
men. Če pogledam nazaj,
bom temu rekla: pomembna
življenjska lekcija! V letu
2010 imam v načrtu poleg
ponovitev opernih del Bizeja,
Wagnerja, Verdija v operi v
Mannheimu predvsem ope-
re iz italijanskega repertoar-
ja, ki je moja največja strast,
in sicer se pripravljam na vlo-
go Sare v Donizettijevi operi
Roberto Devereux. Opera se
zaradi glasovne zahtevnosti
izvaja zelo redko in prav zato
zame predstavlja velik izziv.
Drugi projekt pa je Cileaeva
opera Adriana Lecouvreur,
kjer bom nastopila v vlogi
Principesse di Bouillon."

O čem pa je sanjala mala Mo-
nika? O Carmen, petju, odru? 
"Zelo rada sem prepevala že
kot otrok. Spominjam se, ko

me je v osnovni šoli učitelji-
ca glasbe povabila v otroški
pevski zborček, pa sem ji po-
gumno odgovorila: "Jaz sem
solistka!" Očitno sem že ta-
krat vedela, kam gre moja
pot. S prvimi koraki solopet-
ja sem pričela s petnajstimi
leti na Glasbeni šoli na Jese-
nicah, v razredu baritonista
Jaka Jeraše, ki mi je odprl
vrata v svet opere in me nav-
dušil zanjo. Takrat mi je
prav opera Carmen postala
ena najljubših in me popol-
noma navdušila za operni
svet. Po osnovni šoli sem se
vpisala na Srednjo zdrav-
stveno šolo na Jesenicah,
kjer sem tudi maturirala,
svojo glasbeno pot pa vzpo-
redno nadaljevala na Srednji
glasbeni šoli v Ljubljani pri
prof. Doroteji Cestnik-
Spasić. Leta 2001 sem bila
sprejeta na salzburški Mo-
zarteum, kjer sem leta 2005
diplomirala z odliko, svojo
pot pa nadaljevala na Uni-

verzi za glasbeno in uprizar-
jajočo umetnost na Dunaju
v razredu prof. Claudie Vis-
ce, kjer sem lani z odliko
končala magisterij. Že v
času študija sem gostovala v
opernih predstavah doma in
v tujini. Nastopila sem v ope-
rah Zaljubljen v tri oranže,
Čarobna piščal, Seviljski bri-
vec, Madame Buterfly, Knez
Igor ... Nastopila sem tudi s
koncertnim repertoarjem in
priznanimi dirigenti, kot
npr. Dennis Russel - Davies,
Georg Schmöhe, Lorenzo
Castriota, Giuliano Carella,
George Pehlivanian ..."

Kaj naj leto 2010 prinese je-
seniški Carmenciti?
"Veliko truda sem vložila v
študij, pri katerem so me naj-
bolj podpirali moji starši. Ve-
sela sem, da sedaj dolgoletno
delo in trud rojevata sadove
in pozitivne odzive. V novem
letu si želim predvsem zdrav-
je in veliko dobrega petja."

Jeseniška Carmencita
Mlada jeseniška mezzosopranistka Monika Bohinec je zablestela kot Carmen na premieri istoimenske
opere na odru nemške državne opere v Mannheimu.
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Matjaž Klemenc

Jeseniški hokejisti igrajo vse
bolje. Premajhna bera točk v
začetku prvenstva "železar-
jem" vse bolj zapira vrata, ki
vodijo v izločilne boje. Kanček
upanja pa še vseeno ostaja.
V zadnjih šestih kolih so do-
segli polovičen uspeh. V 34.
kolu je padel Dunaj, kjer igra-
jo Marcel in David Rodman
ter Aleš Kranjc. Zmago s 5 : 4
so slavili po podaljških. Sledi-
lo je gostovanje v Celovcu.
Verjetno ena najboljših pred-
stav naših prvakov na gosto-
vanju pri najuspešnejšem av-
strijskem kolektivu v zadnjih
letih. Bili so veliko boljši tek-
mec, a na koncu izgubili v lo-
teriji, v kazenskih strelih. V
naslednji tekmi je padla še
ena ekipa z vrha lestvice. Jese-
ničani so proti Grazu dvakrat
zadeli v uvodu, v nadaljevanju
pa gostom dovolili, da so do-
segli le en zadetek. "Črna
pika" zadnjih šestih predstav
je domača tekma proti KAC-
u. Gostje so si odličen izho-
diščni položaj pripravili že v
uvodnih 12 minutah, ko so
povedli z 0 : 3. To je domači-
nom povsem spodrezalo kri-
la. Z zadetkom Makrova so
na koncu le malce omilili po-
raz. Na novega leta dan je sle-

dil slovenski derbi, ki ima, ne
glede na uvrstitev in formo
ekip, svoj čar. V dosedanjih
derbijih se je prvič zgodilo, da
sta se ekipi pomerili 1. januar-
ja. "Železarji" so že vodili z 1 :
3, a se Olimpija ni predala in
do konca izid izenačila. V po-
daljšku nismo videli zadetka.
Zmagovalca so tako odločali
kazenski streli, v katerih sta
glavno vlogo odigrala jeseni-
ški vratar Grumet Morris, ki
je bil v vseh treh poizkusih

uspešnejši od gostiteljev, in
edini strelec Makrov. Zmaga
v Tivoliju je bila vsekakor lepa
popotnica pred gostovanjem
v Beljaku. VSV je v letošnji se-
zoni eden najbolj neugodnih
tekmecev za Jesenice. V vseh
štirih tekmah so se veselili
"beljaški orli". Po dobri prvi
tretjini so naši prvaki vodili z
1 : 2. V drugi tretjini je gostite-
ljem uspel preobrat in vod-
stvo s 4 : 2. Do konca tekme
so varovanci trenerja Posme z

zadetkom Hafnerja le omilili
poraz in Beljačani so še petič
zmagali v medsebojnih dvo-
bojih.
Ko boste brali te vrstice, bo za
Jeseničani že tekma z Lin-
zom. Zelo pomembna tekma
bo danes zvečer v Zagrebu,
ko se bodo Jeseničani pome-
rili z Medveščakom. Po 39 ko-
lih imajo slednji 14 točk pred-
nosti pred Jesenicami. Jeseni-
čani za deveto Olimpijo za-
ostajajo le še za šest točk.

V tretjem poizkusu 
je Tivoli le padel
Jeseniškim hokejistom je v tretjem poizkusu na gostovanju v Tivoliju le uspelo premagati ljubljansko
Olimpijo. Do zmage so prišli po kazenskih strelih, kar pa ne zmanjša uspeha. Zmaga je zmaga. Sebi
in svojim navijačem so pripravili najlepše darilo kot uvod v leto 2010.

Tri kolajne jeseniških drsalcev na državnem 
prvenstvu 
Tekmovalke in tekmovalec Drsalnega kluba Jesenice so us-
pešno nastopili na letošnjem državnem prvenstvu, ki je bilo
12. in 13. decembra v Celju. Skupaj so osvojili tri kolajne, od
zlate do bronaste. Izkupiček bi bil zagotovo še večji, če ne bi
imeli velike smole. Kar sedem drsalk je moralo nastop zara-
di bolezni odpovedati. Pri mladinkah je Meta Čebokli osvo-
jila 8. mesto. Po najvišjem, zlatem odličju je posegel Daniil
Maksimovič pri pionirjih skupine B. Pri pionirkah skupine A
je Evita Čelesnik osvojila srebrno, Saira Čatak pa bronasto
kolajno. Neža Kozjek je bila 11. Pionirke v skupini B so za-
sedle naslednja mesta: Saša Misotič je bila 8., Tereza
Pogačnik 10., Ela Mohorič pa 11. Ekipno so Jeseničani pri 
pionirjih za Memorial Stanka Bloudka zasedli 2. mesto, v
skupnem seštevku ekipnega državnega prvenstva pa so se
uvrstili na tretje mesto za Drsalnim klubom Stanko Bloudek
iz Ljubljane in Drsalnim klubom Celje. J. R. 

Damjan Hafner najboljši na kegljaškem
tekmovanju 
Vsakoletni največji dogodek v Kegljaškem klubu Jesenice je
decembrsko odprto tekmovanje za Pokal mesta Jesenice.
Tokrat je bilo že 16. po vrsti in 5. za memorial Vojka
Mikuliča. Kot vedno je postreglo z nekaterimi vrhunskimi
nastopi znanih slovenskih kegljačev in reprezentantov, z do-
brimi rezultati pa so se izkazali tudi rekreativni tekmovalci. 
V predtekmovanju je nastopilo 155 tekmovalcev in tek-
movalk iz občine Jesenice in drugih slovenskih krajev. V fi-
nalu so med registriranimi tekmovalci nekaj odličnih rezul-
tatov dosegli tekmovalci domačega kluba. Pri moških je
zmagal Boris Benedik, ki je podrl 632 kegljev. Pokal za me-
morial Vojka Mikuliča je osvojil Damjan Hafner, ki je s 666
podrtimi keglji dosegel najboljši rezultat celotnega tek-
movanja. Imenitnih dosežkov so se v izredno močni
konkurenci veselili trije tekmovalci domačega kegljaškega
kluba. Kristjan Mijatovič je bil 6., Niko Medja pa 9. Pri žen-
skah je zmagala Petra Bašek (554 kegljev), odlična tretja pa
je bila domačinka Anja Jeršin (521).Pri rekreativnih tek-
movalcih je zmagal Drago Leban (ekipa ABC), za njim so se
zvrstili Jeseničani Zoran Krejić, Janko Kavalar in Klemen
Pančur. Pri tekmovalkah so bile najboljše Jeseničanke. Zma-
gala je Joži Smolej, 2. je bila Francka Jelševar, 3. Tončka
Sabolič in 4. Helena Košir. J. R. 

Ekipa Turbo Hit ostaja v vodstvu 
Obe ekipi Kluba za kegljanje na ledu Jesenice uspešno
nadaljujeta nastopanje na državnem moštvenem prvenstvu.
V tretjem in četrtem krogu prvenstva v Mariboru je v skupi-
ni A ekipa Turbo HIT spet obakrat zmagala. Po štirih krogih
je zanesljivo na prvem mestu z naskokom osmih točk pred
drugouvrščeno ekipo Rateče-Tromeja. Druga ekipa keg-
ljačev na ledu Jesenice je v tretjem in četrtem krogu v sku-
pini B zasedla prvo in drugo mesto. Po štirih krogih vodi s
30 točkami, ekipa Rateč pa jih ima na drugem mestu 30. 
Zaključek državnega ekipnega prvenstva bo januarja na 
jeseniški ledeni ploskvi. J. R.

Dvanajst tekem brez poraza
Mladi jeseniški hokejisti, ki nastopajo v državnem prven-
stvu, igrajo imenitno. V zadnjih dvanajstih tekmah so lede-
no ploskev zapuščali z nasmejanimi obrazi. Zadnji poraz so
doživeli v 8. kolu, ko so na gostovanju v Beogradu izgubili 
s Partizanom s 6 : 2. V zadnjih šestih tekmah so trikrat go-
stovali in trikrat igrali doma. Doma so s 13 : 3 premagali
Medveščak 2, s 4 : 2 Partizan in s 5 : 2 Slavijo. V gosteh so
bili v gorenjskem derbiju z 2 : 3 boljši od MK Bled, s 5 : 7 od
Graza 2 in z 0 : 3 od Medveščaka 2. Po 20 kolih je na vrhu
lestvice kranjski Triglav, ki je zbral 48 točk, a ima tekmo
manj. Jesenice mladi so na tretjem mestu, s petimi točkami
manj od vodilne ekipe. M. K.

Matjaž Klemenc

V 6. kolu so jeseniški košar-
karji gostovali pri ekipi Koš
Koper Vzajemna in tesno iz-
gubili z rezultatom 72 : 71. V
7. kolu so popravili spodrs-
ljaj. Doma so gostili ekipo
Idrija 2000 in visoko zma-
gali z rezultatom 89 : 68. Je-
seničani so bili tri četrtine
tekme popolni gospodarji.
Zadnjo četrtino so dobili
gostje za tri točke, kar pa ni
niti malo spremenilo raz-
merja. Koše za Jesenice so
dosegli: Jusič 30, Matučec
16, Domevščik 11, Railič 7,

Sokolov 6, Vidic 6, Sfiligoj
5, Basara 4, Faganel 2, Roz-
man 2. V 9. kolu je bil na
sporedu gorenjski derbi, saj
so na svojem terenu gostili
AKTIVA SKUPINO Radov-
ljica. Po treh četrtinah je bilo
še vse odprto, saj so gostje
imeli le 8 točk prednosti (57
: 65). V zadnji četrtini so
spet popustili in na koncu
izgubili z rezultatom 74 :
96. Za Jesenice so zadeli:
Jusič 23, Sfiligoj 14, Vidič
10, Ajderič 6, Starič 6, Railič
4, Džamastagič 4, Rozman
3, Domevščik 2, Matučec 2.
V 10. kolu so dosegli po-

membno zmago. S 73 : 66
so doma premagali ekipo
Kolpa Črnomelj. Po treh če-
trtinah so že vodili z rezulta-
tom 59 : 45. V zadnjem delu
so malo popustili in na kon-
cu vseeno slavili s sedmimi
točkami prednosti. Koše za
Jesenice so dosegli: Jusič 20,
Domevščik 10, Railič 10,
Matučec 7, Ajderič 7, Sfiligoj
5, Starič 5, Rozman 4, Dža-
mastagič 3, Basara 2. Odig-
rali so tudi zaostalo tekmo 8.
kola na gostovanju z ekipo
Splošna plovba Portorož.
Gostitelji so bili po pričako-
vanju boljši tekmec in na

koncu zmagali z rezultatom
105 : 77. Koše za Jesenice so
dosegli: Jusič 24, Domev-
ščik 14, Railič 12, Vidic 8,
Basara 8, Franko 3, Matučec
3, Rozman 2, Džamastagič
2, Sokolov 1. Za konec leta
so gostovali pri ekipi MARC
Ajdovščina in izgubili z re-
zultatom 98 : 88. Jusič je do-
segel 29 točk, Vidic 19, Do-
mevščik 17, Ajderič 15, Starič
6 in Sedlarič ter Matuček 1
točko. Splošna plovba Porto-
rož je na vrhu lestvice 2. lige
zahod s popolnim izkupič-
kom, 22 točkami. Jeseničani
so osmi. Zbrali so 15 točk. 

Pomembna zmaga proti Kolpi iz Črnomlja

Judo turnir Veseli december 2009
Matjaž Klemenc

Jeseniška judo sekcija je
organizirala turnir Veseli
december 2009, na kate-
rem so nastopili mladi ju-
doisti in judoistke letnik
1999/2000, 2001/2002,
2003 in mlajši. Nastopilo
je prek sto tekmovalcev iz

Slovenije in Avstrije. Tek-
movalci judo sekcije Parti-
zan Jesenice so dosegli sle-
deče rezultate: prvo mesto
so dosegli: Anže Rižmarič
Hladnik, Aleksej Zrnič,
Nuša Ambrožič, Janja Ra-
zinger, Filip Fartek, Nina
Jeretič, Julija Komac in De-
nis Pivač. Na drugo stop-

ničko so stopili: Valentina
Mihajlovič, Bianca Stojko-
vič Sovilj, Jan Debelak,
Emil Jakupovič, Mark Kraj-
zel, Dino Merdanovič,
Aljaž Klinar in Jan Lovič.
Tretje mesto je pripadlo
Katjuši Krupenko, Marku
Klinarju, Janu Kalibardu in
Luku Ambrožiču. Četrta je

bila Kati Ambrožič. Peto
mesto sta zasedla Tia Kraj-
zel in Edvin Redžič. Sedmo
mesto je pripadlo Samu
Simjanovskemu in Jerneju
Razingarju. Ekipno je prvo
mesto zasedel Judo Klub
Bežigrad. Drugo mesto je
pripadlo Judo sekciji Parti-
zan Jesenice.  

Po dveh pomembnih zmagah v domači dvorani so Jeseničani najprej premagali ekipi 
Vienna Capitals, nato pa še Graz 99ers. I Foto: Črt Slavec



8 Jeseniške novice, petek, 8. januarja 2010

Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Natalija Bohinc, 
vaditeljica aerobike 

Morfološke značilnosti so
osnovni kriterij za določa-
nje vrste konstitucijskega
tipa. Bravničar navaja, da je
konstitucija specifična
strukturna in funkcionalna
manifestacija posameznika,
po kateri se loči od drugih
ljudi. Morfološka zgradba
telesa predstavlja del konsti-
tucije, imenujemo jo soma-
totip. Osnovni trije somato-
tipi (po Sheldonu) so: endo-
morfija, mezomorfija in ek-
tomorfija. Čisti tipi večino-
ma ne obstajajo, somatotip
lahko vsebuje elemente
vseh treh. 
Ektomorf: je suhljat z ne-
žnim okostjem. Ima ploščat
prsni koš, ozke rame in
malo mišic. Mišice težko
pridobiva in težko se zredi.
Značilna je tudi slaba rege-
neracija po naporu. Večino-
ma ima mladosten videz.
Ektomorf naj zaužije dovolj
kalorij v petih do šestih
obrokih dnevno. Izogiba
naj se junk-fooda in fat 
burnerjev. V prehrano naj
vključi zdrave maščobe (lo-
sos), suho sadje ter oreščke.
Beljakovin naj vnese do 1,5
g na kg telesne teže na dan.
Mezomorf: ima atletsko,
mišičasto telo, drži se po-

končno. Ženske imajo telo
v obliki peščene ure, moški
pa kvadratno obliko telesa.
V splošnem daje starejši
videz, ima debelo kožo.
Zelo hitro pridobi ali izgu-
bi težo in zlahka pridobi
mišice. Značilna je tudi
dobra regeneracija po vad-
bi. Mezomorf naj bo pre-
viden pri prehrani, jesti
mora raznoliko in uravno-
teženo, štiri do šest obro-
kov na dan, lahko poveča
vnos beljakovin, manj
ogljikovih hidratov, zelo
malo pa maščob. 
Endomorf: ima bolj zalito,
okroglo telo. Postava je

"mehka", mišice niso izra-
žene, ima močno grajeno
okostje. Težko hujša, mišice
pa ob treningu pridobiva
razmeroma hitro. Ima pre-
dimenzionirana prebavila
in počasen metabolizem, ki
je kriv za kopičenje odveč-
nih energijskih rezerv v 
obliki maščobnega tkiva.
Endomorf naj uživa zelo
lahko hrano, čim večkrat 
na dan, do sedem obrokov.
Teh naj ne izpušča in naj 
ne je pozno zvečer. Izogiba
naj se maščob in sladkorja,
uživa lahko kofein in zeleni
čaj za pospešitev delovanja
metabolizma.

Žensko telo ima lahko tudi
več oblik. Majerle navaja na-
slednje: "A" ali hruška, "V",
"H", ravnilo, "8", jabolko.
"A" oblika postave je običaj-
no endomorfna. Ima moč-
nejše spodnje okončine
(boki, stegna, zadnjica),
Taka ženska naj hodi na
kardio vadbo, dodatno naj
razvija rame, hrbet in prsi,
izogiba naj se step vadbi.

"V" oblika postave ima
rame širše od bokov in zelo
širok hrbet. Boki so ozki,
manjša zadnjica in suhe
noge. Priporočljiva je step
vadba in dodatne vaje za
noge in zadnjico.
"H" oblika postave je atlet-
ska. Razmeroma širok hr-
bet, ramena in tudi širok
pas. Priporočljivo je vizual-
no zožiti pas.

Oblika postave "ravnilo" je
navadno ektomorfna. Prsi,
pas in boki so navadno ena-
kega obsega. Taka oseba
naj vadi visoko intenzivno
vadbo, ki ni nujno aerobna
(npr. body pump, taebo).
Postava v obliki "osmice" je
tipična mezomorfna, s širo-
kimi rameni in ozkim pa-
som. Ustrezajo večinoma
vse vadbe.

Elipsasta postava ali postava v
obliki jabolka je navadno niž-
je rasti. Ima močnejše prsi in
pas ter izrazito suhe noge.
Odvečna teža se nabira ve-
činoma okoli pasu. Za moč-
nejše in bolj mišičaste noge
se priporoča step vadba.
Ugotovite, kateremu tele-
snemu tipu ustrezate, in iz-
berite sebi najprimernejšo
vadbo. 

Telesni tipi - prehrana in vadba

Nikakor. Letos morate po-
kriti glavo. Imate pa natanč-
no toliko možnosti, kolikor
stilov obvladujete v svoji
garderobni omari. 
Najbolj trendovski je klobuk
trilby z na sredi udrto štulo

in majhnimi krajci. Klobuk
je dobil ime po junakinji
odrske različice romana
Trilby, ki ga je napisal Geor-
ges du Maurier. Trilby je bil
priljubljen slog klobuka v
30. in 40. letih. Sodobna
različica je po obliki ostala
enaka, spremenila se je le
zunanja podoba. Naj bo
karo z dodano nitjo lureks.
Malce zvezdniškega sijaja

že mora biti. Trilbyji lahko
blestijo tako na ulici kot na
glamurozni zabavi. So
majhni, elegantni in spekta-
kularni. Imajo dovolj last-
nosti, da lahko zablestijo
tudi na vaših glavah?
Kape s šiltom, ki se nosijo
postrani in se napihujejo
kot barete, so letos v svoji
kolekciji pokazali Dol-
ce&Gabbana, Navarra in
Sweetface. Tovrstne kape se
transformirajo na skoraj vse
stile. In večini kar pristojijo.
Brez damskih klobučkov ne
bo šlo. A obvezno morajo
imeti manjše krajce. Večji
bodo še nekaj časa čakali, da
jih pokličemo v sodoben
modni svet. Poletje je zanje,
zima nikakor. Torej, manj-
ša, ljubka forma je spet pri-
ljubljena. Dejstvo pa je, da
mora biti kljub majhnosti

spodaj samozavestna glava.
Sramežljiva oseba s klobu-
kom nima kaj početi. 
Športna moda je letos po-
skrbela za drugačne grelce.
Snežni modni stil tako ob
dokaj povprečni snežni
opravi lahko zelo dobro po-
pestrite z nenavadno kapo.

Letos so zelo trendi vpadlji-
ve kape, ki imajo podaljške
za ušesa. Privoščite si jo! No
ja, ne čisto vse, tiste z okro-
glim obrazom raje poiščite
kakšno drugo obliko. 
Prvo, na kar morate biti po-
zorni pri izbiri pokrivala, je
vaša postava. Drobne žen-

ske naj bi se praviloma od-
ločale za manjša, medtem
ko se višje lahko odločijo za
večja pokrivala. Klobuki s ši-
rokimi krajci na primer po-
magajo uravnovesiti nekoli-
ko bolj zaobljeno telo, manj-
še kapice - baretke pa so bolj
neopazne. Prav tako je po-

membna barva pokrivala.
Ker ga nosimo tako rekoč
zraven obraza, je dobro, če
se sklada s tonom naše pol-
ti. In nikar se ga ne bojte
kombinirati z bolj vpadljivo
pričesko ali ličili, dokler so
stili in barve seveda še
skladni. Ne izpustite pa tudi

ne oblačil in dodatkov. Tudi
z njimi naj bo pokrivalo v
privlačni navezi.
Drage dame, kot že veste, se
klobuk nosi tako, kot se po-
čuti oseba pod njim. Torej,

ve boste poskrbele za to, da
bo pokrivalo prišlo do izra-
za. Oborožene s temi nasve-
ti lahko zimske trende pre-
mikate s polno samozavest-
jo. Pri tem pa uporabite tudi
svoj šesti čut, ki vam bo zelo
hitro povedal, kaj vam pri-
staja.

Zgoraj brez?

Morfološka zgradba telesa predstavlja del 
konstitucije, imenujemo jo somatotip. Osnovni
trije somatotipi so endomorfija, mezomorfija in
ektomorfija. Čisti tipi večinoma ne obstajajo, 
somatotip lahko vsebuje elemente vseh treh.
Ugotovite, kateremu telesnemu tipu ustrezate,
in izberite sebi najprimernejšo vadbo. 

Trendi

Šik

Damsko

Športno
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Tjaša Rotar

Veselice so prirejala razna druš-
tva in gostilničarji, lahko v gostil-
nah ali društvenih domovih,
lahko pa na prostem kot gostilni-
ške vrtne veselice ali pa povsem v
naravi. Znana prostora za vese-
lice sta bila Milanov log ob Savi
pa tudi Hrenovica. 
Udeleženci so pogosto prihajali s
širšega območja, ne samo z Jese-
nic. Tako so se srečevali in po-
znali mladi iz vse Doline: "Mi
smo gor hodili smučat, oni pa so
hodili dol na veselice." 
Prireditveni prostor je bil oprem-
ljen z mizami, klopmi in stojni-
cami/paviljoni s hrano in pija-
čo. Za strežbo so se navadno ja-
vile dame, aktivne v društvu, ki
je prirejalo veselico. Včasih so

tudi prispevale hrano, navadno
slaščice. Poskrbljeno je bilo za
glasbo. Igrala je katera od godb
ali manjša skupina glasbeni-
kov. Obiskovalci so plesali ali
pa samo sedeli ob mizah, jedli,
pili in razpravljali. Posebno pi-
jača je menda tekla v potokih.
Goste so včasih zabavale še
kakšne dodatne atrakcije. Na
veselici za gradnjo Kadilnikove
koče je bila posebna zanimivost
"vožnja skozi Karavanški tu-
nel" (pravi tunel tedaj še ni bil
prebit!), prireditelji so obljub-
ljali tudi menažerijo in prive-
zanega povodnega moža v
Savi. Kar pogosti so bili srečelo-
vi, "šaljiva pošta" in "šaljiva lo-
terija", na veselici Pipčarskega

kluba julija 1905 so obljubljali
"spuščanje zrakoplovov". Po-
sebno zanimivo je moralo biti
na veselici Turistovskega kluba
Skala avgusta 1935, saj najava
v Slovenskem narodu napove-
duje "velik sejem s plesom in ve-
likim kongresom planšarjev,
planšaric, planincev in divjih
lovcev, ki pridejo iz raznih kra-
jev banovine". Veselica je bila
lahko združena s koncertom
pevskega ali tamburaškega
zbora, deklamacijami, telovad-
nim nastopom, lahkotnejšo
dramsko predstavo, skeči. Tako
na primer Sokolska veselica
leta 1907: "Veliko vrtno veseli-
co priredi jeseniški Sokol ... So-
deluje slavna sokolska godba iz

Prvačine na Goriškem v sokol-
skem kroju. Spored: 1. Javna
telovadba, 2. Koncert, 3. Petje,
srečolov in šaljiva pošta, 4. Ples
in prosta zabava. Pečenje jan-
cev na žaru. Začetek ob 3. uri
popoldne. Vstopnina 60 vin."
Navadno so se veselice pričele
popoldne in se lahko zavlekle
pozno v noč. Nikakor ni šlo ved-
no brez izgredov, prepirov in
pretepov, naslednji dan pa hu-
dega mačka. Tako na primer
ob Sokolski veselici na Trevno-
vem vrtu leta 1909: "Toda alko-
hol je precej razgrel možgane
tem narodnim bojevnikom in
pričel se je drugi del narodno-
obrambnega dela, namreč - pre-
pir, ki se je končal s tem, da so

zapodili slavno jeseniško godbo,
si privzeli harmonikarja, in da-
lje je šlo do ranega jutra. Drugo
jutro je bil splošen maček, ki se
je v najprijaznejših oblikah ka-
zal v tovarni in drugod." 
Vsaka veselica ni bila uspešna.
Tako na primer Slovenčev do-
pisnik škodoželjno ugotavlja,
da so veselico za Kadilnikovo
kočo "ljudje prezrli, prava inte-
ligenca se je tam dolgočasila in
kmalu odšla". 
Jeseničani se dobro spominjajo
tudi sokolskih tombol v drugi
polovici 20. let. Sokoli so jih pri-
rejali 29. junija, na praznik
svetega Petra in Pavla, z name-
nom zbrati dodatna sredstva
za gradnjo Sokolskega doma. 

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (14. del)

Matjaž Klemenc

Ste nastopali tudi v sezoni,
ko so Jesenice igrale v 3. ligi?
"V ekipi ni bilo rožnato
vzdušje. Začeli so se slabi
rezultati. Mislim, da sem
odigral tri, štiri tekme. Sta-
nje v ekipi mi nikakor ni
bilo všeč. Res nimam lepih
spominov na tretjo ligo. Že-
lja je bila, da sezono vsaj pri-
peljemo do konca, ne glede
na rezultate, da ne izpade-
mo v najnižjo ligo. Žal ni
uspelo. Mogoče je bilo to do-
bro. Določeni starejši igralci
so imeli avtoriteto in niso
pustili, da bi se mladi, per-
spektivni igralci vključili v
ekipo. Bili sta dve skupini:
starejši in mlajši, in tudi to
je bil eden od razlogov za

neuspeh. Premalo je bilo za-
upanja v mlade igralce. Iz-
padli smo dve ligi nižje, a
nekatere stvari so se potem
obrnile na bolje.”

V lanski sezoni ste igrali v 2.
gorenjski ligi. Ste verjeli v
napredovanje?
"Z izpadom v 2. gorenjsko
ligo smo dobili novo forma-
cijo kluba. Novega predsed-
nika, novega sponzorja, no-
vega, res dobrega trenerja
Ferika Ališiča. Z njim sode-
lujem že od malih nog, tako

da ga dobro poznam. Prilož-
nost za dokazovanje so dobi-
li mladi igralci. Za sezono v
2. gorenjski ligi smo se zelo
dobro pripravili in se suvere-
no uvrstili naprej. Verjeli
smo v uspeh."

Za vami je jesenski del v 1.
gorenjski ligi. Trenutno deli-
te tretje mesto, sedem točk
zaostanka za vodilnim Vele-
sovim. Ste z doseženim za-
dovoljni?
"S tistim, kar smo dosegli,
osebno nisem zadovoljen.
Kakšno zmago doma bi lah-
ko imeli več. Tukaj bi pose-
bej izpostavil tekmo z Na-
klom, ko smo že vodili ob
polčasu s 3 : 1, a na koncu iz-
gubili s 5 : 3. Žal v drugem
polčasu nismo "stopili na

žogo". Po polčasu se nismo
držali navodil, brezglavo smo
napadali in na koncu dožive-
li poraz. Ekipi manjkajo iz-
kušnje, mogoče smo malo
preveč naivni, po drugi strani
pa imamo kvaliteto in poten-
cial. Videl sem vse ekipe in
še vedno mislim, da smo mi
favoriti za končni uspeh, uvr-
stitev nazaj v 3. slovensko
ligo. Da se ujeti zaostanek."

Doma ste izgubili z Veleso-
vim, Naklom - klub zmago-
valcev in Bohinjem, po drugi

strani pa ste iz šestih gosto-
vanj kar petkrat domov pri-
nesli popoln izkupiček. Ste
na gostovanju bolj sprošče-
ni?
"Mislim, da se le doma pre-
več sprostimo. Na gostova-
nju smo igrali na igriščih oz.
krajih, na katerih je večina
igrala prvič. Hoteli smo po-
kazati, da smo ekipa."

Kaj tej ekipi manjka?
"Manjkata dva dobra, izku-
šena, obrambna igralca. Do-
bili smo preveč "neumnih"
golov. Dodal bi še kakšnega
igralca v zvezi. Trije igralci
bi bili dovolj."

Pričakovanja v spomladan-
skem delu?
"Kot sem že omenil, so pri-
čakovanja za spomladanski
del zelo visoka. Po mojem
mnenju čisto realno. Hoče-
mo osvojiti prvo mesto 
in vemo, kaj moramo nare-
diti."

Kdaj ste se začeli ukvarjati z
nogometom?
"Z nogometom sem se začel
ukvarjati v drugem razredu
osnovne šole. Brat, ki je sta-
rejši štiri leta, je že treniral.
Želel sem trenirati nogomet,
a me brat ni pustil. Pregovo-
ril sem očeta in na srečo se je
našla skupina, mojim letom
primerna. Vseskozi sem na
Jesenicah. Bile so ponudbe
od drugod, a se nisem odločil
za spremembo okolja."

Drugi športi pred nogome-
tom?
"Ob nogometu včasih odig-
ram kakšno košarko. Imam
prijatelja, ki profesionalno
igra košarko, in z njim se
rad pomerim."

Kdo so bili trenerji v vaši ka-
rieri?
"Trenerjev je bilo kar nekaj.
Prvi trener je bil Branko Ivelja,
sedaj športni direktor kluba.
On me je naučil osnov nogo-
meta. Sledili so Nedim Oma-
novič, Miran Pihler, žal že po-
kojni Stane Olup, Ivica Marič
in sedaj Ferik Ališić. Izpostavil
bi Iveljo in Ališiča. Ališić se mi
zdi eden boljših trenerjev na
Gorenjskem. Pod njegovim
vodstvom smo bili mladinci
dvakrat pokalni zmagovalci
Gorenjske. Obakrat smo pre-
magali Triglav. Takratni igral-
ci Triglava po večini igrajo po
klubih 1. slovenske lige."

Želje v nogometu v prihod-
nosti?
"S to ekipo, ki jo imamo se-
daj, smo lahko čez nekaj se-
zon popolnoma konkuren-
čen tretjeligaš."

Imamo kvaliteto in
potencial
Prispevek k uspehu, napredovanju jeseniških nogometašev v 1. gorenjsko nogometno ligo, je dal tudi
vezni igralec, 21-letni Amir Kazić.

Amir Kazić, 21-letni 
nogometaš Jesenic

Zadovoljni v novem domu

Sredi decembra so v bivalni enoti Centra za usposabljanje,
delo in varstvo (CUDV) Radovljica, ki je na Delavski 1 na Je-
senicah, pripravili slovesnost ob uradnem odprtju enote.
Sedem stanovalcev, odraslih z motnjami v razvoju, se je
sicer v novi dom preselilo že oktobra, tokrat pa so odprli
vrata za obiskovalce, sorodnike, sosede in druge. Kot je ob
tem povedala direktorica CUDV Radovljica Tea Beton, v bi-
valni enoti lahko odrasle osebe z motnjami v razvoju ob po-
moči mentorjev živijo samostojno in kvalitetno življenje. To
je tretja bivalna enota, ki sodi pod okrilje CUDV Radovljica,
in prva na območju zgornje Gorenjske. Na odprtju so za
kulturni program poskrbeli stanovalci in pevski zbor VDC
Škrat pod vodstvom Diane Šimbera.

Direktorica CUDV Radovljica Tea Beton in del stanovalcev
bivalne enote

Pevski zbor pod vodstvom Diane Šimbera

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

"Manjkata dva dobra, izkušena, obrambna 
igralca. Dobili smo preveč "neumnih" golov. 
Dodal bi še kakšnega igralca v zvezi. Trije igralci
bi bili dovolj."
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Člani Eldiabla za otroke

V jeseniškem Moto klubu Eldiablo so pred novim letim za
socialno ogrožene družine in njihove otroke zbirali igrače,
prehranske izdelke in razne druge stvari. Pred prazniki so
zbrane igrače podarili Karitas Jesenice. Z akcijo so v klubu
Eldiablo želeli otrokom pričarati vsaj malce prazničnega 
vzdušja in nasmeh na licih. Kot so povedali, se zahvaljujejo
za prijazen sprejem Karitas, hkrati pa pozivajo vse dobre lju-
di, da se pridružijo njihovim nadaljnjim dobrodelnim akci-
jam. "Vse artikle, kot so trajne konzerve, moka, sladkor,
posteljna pregrinjala, zavese in podobno, za katere se od-
ločite, da jih boste darovali, lahko dostavite na sedež moto
kluba na Ulici Viktorja Kejžarja 8 na Jesenicah. Za skupno
akcijo se vsem že vnaprej zahvaljujemo in cenimo vaš trud,"
so povedali člani Moto kluba Eldiablo. U. P.

Nova dejavnost v piramidi

Na Titovi cesti je še en prazen lokal dobil nove najemnike.
Znamenita piramida prejšnje potovalne agencije je postala
poslovni prostor frizerstva in kozmetičnega salona, ki ga
upravljata Tina Kregar in Manja Krevzel. Opravljata frizerske
in kozmetične storitve, njuno geslo pa je Stari obrazi - nov
salon. J. P.

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice že se-
dem let deluje zelo uspešen
pevski zbor, ki ga z vso zav-
zetostjo vodi Katja Pavlič Jo-
sifov. Zbor se imenuje po
profesorju Janku Pribošiču.
Dijakinje in dijaki radi pre-
pevajo v zboru, pravi Katja
Pavlič Josifov, saj jih je bilo
pred leti v zboru rekordnih
šestdeset, trenutno pa jih
poje nekaj čez dvajset. Kot
pravi zborovodkinja, ji delo
z dijaki daje neomejene
možnosti ustvarjanja.

Koliko mladih poje v vašem
zboru, je zanimanja med di-
jakinjami in dijaki dovolj?
"Pevski zbor na Gimnaziji
Jesenice sem ustanovila
pred sedmimi leti. Vmes je
bilo kar nekaj let zatišja, od
tedaj, ko je pevski zbor vodil
prof. Janko Pribošič, ki je
tudi mene poučeval na Glas-
beni šoli. Zapustil mi je
ogromno notnega gradiva s
pesmimi, ki jih z veseljem
prepevamo. Število pevk in
pevcev se vsako leto spreme-
ni, saj generacije maturan-
tov kar prehitro odhajajo na
študij. Pred dvema letoma
nas je bilo rekordnih šestde-
set, veliko tudi fantov. Delo
s takšno skupino me je zelo
obremenjevalo, tako da nas
je letos nekaj čez dvajset.
Imam izjemno srečo, da so
skoraj vsa dekleta končala
nižjo glasbeno šolo, kar nam

omogoča kvalitetnejše vaje,
sama pa se lahko izražam v
glasbenem jeziku, tako da hi-
treje napredujemo."

Kakšen repertoar izbirate?
"Prepevamo veliko sloven-
skih ljudskih pesmi, skladbe
iz bogate klasične zakladni-
ce, črnske duhovne pesmi
in gospel."

Ali vidite izziv tudi na zbo-
rovskih tekmovanjih?
"Menim, da zbor mora nekaj
časa zoreti. Res pa je, da ved-
no več razmišljam o tekmo-
vanju gimnazijk, morda v
Gardi ali Zagorju. Sicer pa
smo ogromno nastopali,
smo redni udeleženci občin-
skih pevskih revij, sodeluje-
mo z Občino Jesenice, Gor-

njesavskim muzejem Jese-
nice, Mladinskim centrom
Jesenice, Glasbeno šolo Je-
senice, Gledališčem Toneta
Čufarja, s katerim smo sku-
paj pripravili opereto Pla-
ninska roža, gostovali in so-
delovali z Gimnazijo Ledi-
na, nastopamo pa tudi na
večini šolskih prireditev."

In prihodnost?
"Cilje za prihodnost sem že
omenila; kot dirigentka pa
imam v srcu bolj želje, ki jih
sčasoma uresničujem. Hva-
ležna sem, da poučujem na
Gimnaziji Jesenice, saj delo
z dijaki daje neomejene mo-
žnosti ustvarjanja."

Neomejene 
možnosti ustvarjanja
Na Gimnaziji Jesenice so ponosni na šolski pevski zbor, ki ga vodi Katja Pavlič Josifov. 

Janko Rabič

Pri Medobčinskem društvu
invalidov Jesenice ocenjuje-
jo, da jim je v letu 2009
kljub težkim časom in soci-
alnim problemom uspelo
uresničiti lepo število nalog
na različnih področjih. Veli-
ko časa so namenjali druže-
nju, ki vsem še posebej veli-
ko pomeni pri premagovanju
vsakdanjih težav in tegob.
Težje invalide so obiskovali
in obdarovali na domovih in
v Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jeseni-
cah. Aprila so z bogatim kul-
turnim programom proslavi-
li 40-letnico delovanja dru-
štva, poleti so za vse člane in
predstavnike drugih društev
invalidov organizirali sreča-
nje na Pristavi v Javorniškem
Rovtu. 
Decembrski praznični čas so
kot vedno izkoristili za pred-
novoletno srečanje z jubilan-
ti društva, ki je bilo v Restav-
raciji Kazina na Jesenicah.

Lepo število članic in članov
je v letu 2009 praznovalo
okrogle jubileje. Njim in dru-
gim zbranim je čestitala
predsednica društva Marina
Kalan in jim zaželela vse naj-

lepše, predvsem pa zdravje v
letu 2010. Večer je minil v
prijetnem prazničnem raz-
položenju ob glasbi, plesu in
klepetu. Najstarejša jubilant-
ka, 90-letna Francka Lesko-

var je zbranim prebrala nekaj
svojih pesmi. Za pozornost
in podarjene vrtnice jubilan-
tom se je v imenu vseh vod-
stvu društva zahvalila Kristi-
na Razingar.

Vrtnice za jubilante 

Število pevk in pevcev se vsako leto spremeni,
saj generacije maturantov kar prehitro odhajajo
na študij. Pred dvema letoma nas je bilo 
rekordnih šestdeset, veliko tudi fantov.

Katja Pavlič Josifov I Foto: Anka Bulovec



Jeseniške novice, petek, 8. januarja 2010

Zanimivosti

11

Monika Sušanj

Konec novembra so v Ljub-
ljani podelili Zoisove nagra-
de za znanstvene dosežke.
Med prejemniki te prestižne
nagrade je bila tudi nekda-
nja Jeseničanka, pravzaprav
vaščanka Koroške Bele, dr.
Irena Avsenik Nabergoj, ki
sedaj živi v Ljubljani. 
Irena Avsenik Nabergoj, ki
je sicer diplomirala s podro-
čja umetnostne zgodovine
in slovenskega jezika s knji-
ževnostjo, je nagrado dobila
za pedagoške in raziskoval-
ne dosežke na področju slo-
venske književnosti, natanč-
neje za literarnovedne razis-
kave dela Ivana Cankarja.
Kot pojasnjuje sama in je
zapisano v opredelitvi na-
grade, je Zoisovo nagrado
dobila za monografiji o Can-
karju. Prva, več kot osemsto
strani dolga, nosi naslov Lju-
bezen in krivda Ivana Can-
karja in obravnava celoten li-
terarni opus Ivana Cankarja
pod vidiki razmerja med
krivdo in odpuščanjem ozi-
roma spravo. Izšla je na pod-
lagi avtoričine doktorske di-
sertacije. Delni angleški pre-
vod z dopolnitvami, ki je leta
2008 izšel pod naslovom
Mirror of Reality and Drea-

ms. Stories and Confessions
by Ivan Cankar pri medna-
rodni evropski založbi Peter
Lang v Frankfurtu pa je prva
znanstvena monografija o
Ivanu Cankarju v angleškem
jeziku. V angleščini je izšla
tudi znanstvena monografija
z naslovom Longing, Weak-
ness and Temptation: From
myth to artistic Creations, ki
je prva tovrstna monografija,
ki tudi mednarodni strokov-

ni javnosti obširneje pred-
stavlja mesto in pomen moti-
va Lepe Vide na Slovenskem
in sorodnih motivov v ljudski
in umetni literaturi evrop-
skega Sredozemlja. Močno
razširjena knjiga s to temati-
ko je že pripravljena tudi za
izid v slovenskem jeziku za
leto 2010.
Krivda, ki je bistvenega po-
mena za človekovo osebno in
družbeno življenje, je skupaj

z odpuščanjem osrednja te-
ma celotnega Cankarjevega
opusa. Vendar, kot pravi Avs-
enik Nabergojeva, tako kom-
pleksne problematike ni mo-
goče ustrezno interpretirati
ob samo delni obravnavi nje-
govega dela. Tako je avtorica
tematiko krivde, kazni, od-
puščanja, ljubezni in sprave
analizirala s posebno pozor-
nostjo na literarne vrste, slog
in vzporednice znotraj Can-
karjevega opusa in v primer-
javi z nekaterimi drugimi
deli iz slovenske in svetovne
književnosti. 
V drugem delu z angleškim
naslovom Mirror of Reality
and Dreams pa se je avtorica
osredotočila predvsem na
Cankarjevo neverjetno spo-
sobnost, da pokaže na na-
sprotje med resničnostjo člo-
veške krivice in trdosrčnosti
ter hrepenenjem po presega-
nju tega. Cankarjeva dela so
tako ogledalo resničnega živ-
ljenja. 
Zasebno pa se dr. Irena Av-
senik Nabergoj največ posve-
ča svojima sinovoma, se
ukvarja s solopetjem, petjem
v zboru, koncertnim in soli-
stičnim nastopom, umet-
nostjo na splošno, kot pa pra-
vi sama, ji je v veliko veselje
tudi kuhanje in peka sladic. 

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Nova koordinatorka sklada kulturnih dejavnosti

Na Območni izpostavi Javnega sklada kulturnih dejavnosti
Jesenice je začela delati nova koordinatorka. Na to delovno
mesto je bila izbrana Petra Ravnihar, ki je nasledila dolgo-
letno koordinatorko Vero Pintar. Pintarjeva se je upokojila,
ostaja pa jeseniška podžupanja. Petra Ravnihar je Je-
seničanka, po izobrazbi profesorica geografije in zgodovine,
ki je povedala, da bi v bodoče rada spodbudila sodelovanje
med društvi, povezovanje s turizmom in izobraževanje. Ob-
močna enota javnega sklada pokriva kulturno dejavnost na
območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Za zdaj
imajo sedež še na Cesti Cirila Tavčarja, v kratkem pa naj bi
se preselili v nove prostore v obnovljeni Kolpern. U. P. 

Od ovce do štunfa

V Info središču Triglavska roža na Bledu je na ogled etnolo-
ška razstava Od ovce do štunfa. Kako doma - od začetka s
striženjem ovac pa do konca s tkanjem, pletenjem, kvačka-
njem, vezenjem, filcanjem (polstenjem) predelati volno, da-
nes ve le še malo ljudi. Kolovrati in drugo orodje marsikje še
leži na podstrehi ali pa je kje v hiši postavljeno na vidno me-
sto kot spomin na slikovito preteklost. Kako to orodje v ro-
kah oživiti, kako z njim ravnati in kako z njim izdelati ličen
in kvaliteten izdelek, pa je že povsem druga zgodba. Na raz-
stavi so na ogled vsa orodja, ki so pri predelavi volne potreb-
ni, zbrana pa so bila na terenu: v Bohinjski Češnjici, na Bo-
hinjski Beli, v Trenti, Zasipu. Ne manjkajo izdelki iz doma
predelane volne, tako spleteni kakor stkani. Na ogled so tudi
dokumentarni filmi: Vaški dan 1999 iz Rateč, Sirjenje na ov-
čji planini Naška Križnarja in dva, ki sta nastala prav za to
razstavo: Tkanje volne na statvah z Jernejem Ručigajem, v
Zasipu pa so posneli Francko Pogačnik, ki na povsem no-
vem (a po starem modelu izdelanem) kolovratu na ročni po-
gon oživlja svoje znanje predenja iz dekliških let. Razstava
bo na ogled do sredine marca. U. P.

Nova koordinatorka Petra Ravnihar
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Zapisana proučevanju
Cankarjevih del
Dr. Irena Avsenik Nabergoj, ki izvira s Koroške Bele, sedaj pa živi v Ljubljani, je ena od prejemnic
letošnjih Zoisovih nagrad za znanstvene dosežke.

Urša Peternel

Tik pred novim letom je v
Gostilnici Pastel na Jeseni-
cah potekal božični koncert
mladih pevk in pevcev glas-
benega studia Osminka. Pri-

pravili so program sloven-
skih in svetovnih uspešnic,
večno zelenih melodij in iz-
bor božičnih skladb, s kate-
rimi so pričarali pravo bo-
žično vzdušje. Med nastopa-
jočimi so bili zmagovalka

Prvega glasa Gorenjske Ne-
ža Witwitzky, Prvega glaska
Gorenjske Nina Jagodic in
Aleksandra Vovk, poleg njih
pa še nadarjeni pevci Tina
Orejaš, Matej Dolenšek, An-
draž Vovk, Eva Kelih, Taraja

Vovk ... Vsi se pevsko in glas-
beno izobražujejo v glasbe-
nem studiu Osminka iz Moj-
strane, ki ga vodita Sandi
Vovk in Barbara Kos. Prav iz
Osminke prihaja vrsta us-
pešnih mladih glasbenikov.

Nastop pevk in pevcev Osminke

Dr. Irena Avsenik Nabergoj

Zamrznil je čas ... 
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Sebastjan Prosenc, 
pomočnik komandirja
Policijske postaje 
Jesenice

Ker zima še vedno traja, je tre-
ba znova opozoriti na predpi-
sano opremo vozil v cestnem
prometu v obdobju med 15. no-
vembrom in 15. marcem in v
zimskih razmerah. 
Na osebnih vozilih so tako lah-
ko nameščene zimske pnevma-
tike z oznako M+S ali poletne
pnevmatike, oboje morajo ime-
ti najmanj 3 mm globoke ka-
nale. Če so na vozilu namešče-
ne poletne pnevmatike, mora
imeti voznik v priboru vozila
še ustrezno velike snežne verige
ali verigam enakovredne pri-
pomočke. Ko nastopijo zimske

razmere, in to je takrat, ko se
ob sneženju sneg oprijema vo-
zišča ali ko je vozišče zasneže-
no, zaledenelo ali poledenelo,
morajo biti na pogonskih kole-
sih vozila s poletnimi pnevma-
tikami pravilno nameščene
snežne verige ali verigam ena-
kovredni pripomočki.
Vozniki naj bodo pri vožnji
pozorni na hitrost vozila in
varnostno razdaljo. Prav tako
naj vozniki vzamejo v obzir,
da se bo čas potovanja zaradi
slabših voznih razmer podalj-
šal, zato naj bodo pozorni tudi
na stanje goriva v rezervoarju.

Priporočamo, da imajo vozni-
ki rezervoar goriva v vozilu
napolnjen najmanj do polovi-
ce, saj bodo v primeru zastojev
gorivo potrebovali za gretje ka-
bine. 
Vozilo naj bo pripravljeno za
vožnjo v zimskih razmerah
tudi tako, da je v vozilu dovolj
tekočine za čiščenje stekel, da
imamo brezhiben akumulator,
luči in ventilacijo. Prav tako je
v vozilu priporočljivo imeti ode-
jo. Stekla vozila in vzvratna
ogledala morajo biti čista, da je
vozniku omogočena normalna
vidljivost.

Zima na cesti

Maja Vengar, 
Osnovna šola 
Koroška Bela

Prejšnji četrtek smo šolski
novinarji (izbirni predmet
šolsko novinarstvo, novinar-
ski krožek in šolski radio) z
mentorico Majo Otovič obis-
kali Radio Triglav. Sprejel
nas je novinar Janko Rabič.
Najprej nam je pokazal mali
studio. V njem so bili velika
miza in dva mikrofona. Tam
se pogovarjata voditelj in
gost. Novinar Dušan Drago-
jevič je ravno začel pogovor
z jeseniškim županom.
Nato smo odšli naprej. Prišli
smo do Anke Čop, ki je od-
govorna za glasbo. Skozi
steklo gleda voditeljico in jo
posluša, da ve, kdaj zavrteti
glasbo. Videli smo, da je bilo
v omarah zraven nje zlože-
nih veliko zgoščenk. Pove-
dala nam je, da so razvršče-
ne po skupinah, in sicer slo-
venske pesmi, ljudske pes-
mi, zabavna glasba, tuja
glasba, klasika ... V tem
prostoru je bil tudi gramo-
fon za gramofonske plošče.

Zelo veliko pesmi ima tudi
na računalniku. Ko je vodi-
teljica Nataša Mrak brala no-
vice, smo videli, kako je
Anka urejala glasnost. Pove-
dali so nam tudi, da pogosto
za nočni program posname-
jo oddaje že prej in potem
zavrtijo posnetek. Nato smo
odšli v naslednji prostor.
Tam smo Janku postavili še
nekaj vprašanj, na katera
nam je z veseljem odgovoril.
Zvedeli smo veliko zanimi-
vega, dobre in tudi nekaj sla-
bih strani novinarstva, kak-
šen naj bi bil dober novinar
(predvsem "firbčen") in še
in še ... 
Rini Klinar, direktorici jese-
niškega radia, smo obljubili,
da bomo pripravili krajšo
oddajo za njihov radio. Pa
tudi napisali bomo kaj za
šolsko glasilo, Gorenjski
glas in Jeseniške novice.

Obisk na Radiu Triglav
nam je bil všeč, saj smo spo-
znali, da je tam delo pestro,
zanimivo in nikoli dolgočas-
no. Srečuješ veliko zanimi-
vih ljudi in vedno si v središ-
ču aktualnih dogodkov.

Osnovnošolski kotiček

Obisk na Radiu Triglav

Dan šole na Koroški Beli
Na Osnovni šoli Koroška Bela so tudi letos pripravili dan
šole. Na ta dan se spominjajo Jožeta Zupana - Ježka, parti-
zanskega kurirja, ki so ga pokosili sovražnikovi streli. Na ta
dan so prvošolčki sprejeti v šolsko skupnost. Potekale so ra-
zlične delavnice, v šolo pa so lahko prišli tudi starši. Šolski
novinarji so nekaj vprašanj postavili staršem, ki so povedali,
da so delavnice odlične. Dan odprtih vrat se jim zdi zelo za-
nimiva oblika sodelovanja šole s starši, nad ustvarjalnostjo
otrok pa so bili vsi navdušeni. In kaj so šolskim novinarjem
povedali učenci? Drugošolec: "Zabavamo se, delamo papir-
nate mucke, z nami so tudi starši. Poslušamo učiteljico."
Tretješolec: "Šola nam je zelo všeč in tudi učitelji so zelo pri-
jazni. Tudi ravnateljica je prijazna." Novinarka: "Toliko se
dogaja, da ne vem, kam naj grem, kaj naj napišem, s kom
naj se pogovarjam ..."

Janko Rabič

Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora je na najlepši
možen način zaključil leto
2009. Bilo je v znamenju
praznovanja 135-letnice de-
lovanja jeseniških godb, ve-
likega uspeha na tekmova-
nju v izvajanju Avsenikove
glasbe ter številnih uspešnih
nastopov in koncertov. Za
zaključek so godbeniki po-
skrbeli za vrhunski glasbeni
dogodek. Na treh novoletnih
koncertih v dvorani gledališ-
ča Toneta Čufarja na Jeseni-
cah in v dvorani Vitranc v
Kranjski Gori so navdušili
več kot 1300 poslušalcev. Le-
tos je orkester pod vodstvom
dirigenta Domna Jeraše v
goste povabil Akademski
pevski zbor France Prešeren
iz Kranja, ki ga vodi Jeseni-
čan Primož Kerštanj, in Ko-
morni zbor Vox Carniolus z

Jesenic z dirigentom Miche-
lom Josio. 
V več kot dveurnem progra-
mu je orkester navdušil s
svojimi skladbami in skupaj
s pevci. Prelivale so se sklad-
be različnih zvrsti, s kateri-
mi so zaznamovali lep bo-
žično novoletni praznični
čas. Na vseh koncertih so
doživeli bučne aplavze. K
programu koncerta so mo-
rali vedno dodati vse štiri
dodatne skladbe. 
Na drugem jeseniškem kon-
certu so se zahvalili dirigen-
tu Komornega zbora Vox
Carniolus Michelu Josii za
pomemben prispevek pri
dvigu kvalitete zbora in za
uspehe na domačih in med-
narodnih tekmovanjih zbo-
rovske glasbe. Po štirih letih
vodenja zbora odhaja z Jese-
nic. 
Kombinacija orkestralne glas-
be in zborovskega petja je

bila zares zanimiva novost
za jeseniške ljubitelje tovrst-
ne glasbe. Vse niti od ideje
do izbora skladb so bile v ro-
kah dirigenta Domna Jera-
še. Po uspešnih koncertih je
povedal: 

"Izredno sem vesel velikega
obiska na koncertih in lepe-
ga odziva publike. V pripra-
ve smo vsi vložili veliko tru-
da. Začeli smo že kmalu po

lanskem novoletnem kon-
certu, intenzivne priprave
pa so bile od septembra.
Oba zbora sta izredno zase-
dena z vajami in nastopi,
tako da je bilo potrebnega
veliko časovnega usklajeva-

nja. V program sem uvrstil
različne zvrsti glasbe, od
klasičnih do modernih skla-
dateljev, za čim širši okus
publike."

Kombinacija orkestralne
glasbe in zborovskega petja 
Novoletni koncert godbenikov je navdušil več kot 1300 poslušalcev.

V več kot dveurnem programu je orkester 
navdušil s svojimi skladbami in skupaj s pevci.
Prelivale so se skladbe različnih zvrsti, 
s katerimi so zaznamovali lep božično novoletni
praznični čas. Na vseh koncertih so doživeli 
bučne aplavze. K programu koncerta so morali
vedno dodati vse štiri dodatne skladbe. Vse niti
od ideje do izbora skladb so bile v rokah 
dirigenta Domna Jeraše.
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Božična huda ura
Ob obilnem decembrskem deževju so tudi na Jesenicah grozili plazovi. Najbolj resno je bilo na 
Razgledni poti.

Nekatere moti kontejner 

Na uredništvo se je obrnila krajanka iz naselja Žerjavec, ka-
mor je Jeko-in spomladi namestil kontejner, ki naj bi bil na-
menjen vzdrževalcu cest. "Ta že ima svojo barako in tega
kontejnerja ne uporablja. Očitno ga niso imeli kam postavi-
ti in so ga namestili v naše naselje pod krinko, da naj bi ga
uporabljal vzdrževalec ceste. Do sedaj ga še ni. Tudi sam mi
je potrdil, da ga ne. Pisala sem že na Jeko-in, od koder so
samo sporočili, da je namenjen vzdrževalcu ceste in da je
postavljen za stalno. Iz občine pa sem dobila odgovor, da je
postavljen na občinsko zemljišče in da ne kazi okolice," je
povedala občanka. Kot je dodala, si v Žerjavcu želijo, da bi
kontejner umaknili, saj po njihovem mnenju kazi okolico, za
nameček pa ga sploh nihče ne uporablja. U. P.

Janko Rabič

Močno deževje v božičnih
dneh je v občini Jesenice pov-
zročilo kup nevšečnosti na
številnih mestih. Najbolj res-
no je bilo na Razgledni poti
nad Jesenicami, kjer je ze-
meljski plaz ogrožal bližnjo
stanovanjsko hišo in še eno
nižje. Občinski štab civilne
zaščite Jesenice je takoj akti-
viral vse službe in sprejel po-
trebne ukrepe. Za prebivalce
neposredno ogrožene hiše je
odredil evakuacijo, občina Je-
senice pa je prebivalcem
obeh hiš ponudila začasno
bivanje na drugi lokaciji. Ta-
koj so začeli odvodnjavati te-
ren in odvažati material s
plazu. Vse dni so organizira-
li stalno dežurstvo. V prvih
dneh novega leta so si teren
ogledali geologi in na podlagi
strokovnih ocen bo Občina
Jesenice sprejela ukrepe za
sanacijo plazu. 
Do dveh velikih premikov
zemlje je prišlo v Plavškem
Rovtu nad Jesenicami. Ze-
meljski plaz je zasul cesto,
ki vodi od Plavškega Rovtu
proti Zakamniku. Vse praz-
nične dneve je bil onemogo-
čen dovoz do ene stanovanj-
ske hiše. Nekaj sto metrov
višje od omenjenega plazu
je prišlo do velikega drsenja
zemlje ob cesti proti Zakam-
niku. Podtalna voda je od-
nesla na tisoče kubičnih me-
trov zemlje in resno ogrozi-
la tudi cesto. Sanacija tega
območja bo izredno zahtev-
na in obsežna. 
Na božični dan so narasli vsi
potoki in hudourniki od
Hrušice do Koroške Bele.
Na Hrušici so domači gasil-
ci v dopoldanskih urah pre-
usmerjali narasle vode, ki so
drle čez travnike in ogrožale
glavno magistralno cesto od
Jesenic proti Kranjski Gori. 
Voda je zalila več kleti v sta-
novanjskih objektih na Jese-
nicah in v sosednjih krajih.
K sreči se je vse dobro kon-
čalo na Koroški Beli, kjer bi
bile posledice lahko veliko
hujše. Nekdo je neodgovor-
no pustil hlode ob potoku.
Narasla voda jih je odnesla
in grozila, da bo z zajezitvijo

potoka velika količina vode
povzročila poplavo v bližnjih
stanovanjskih hišah. K sreči
so pravi čas hlode s strojem
potegnili iz vode. 
Občinski štab civilne zaščite
občine Jesenice je ves čas
močnega deževja spremljal
dogodke in koordiniral delo

vseh služb. Po besedah po-
veljnika Branislava Petrovi-
ča je delo potekalo usklajeno
in z odgovornim izvrševa-
njem nalog. 
Pohvalo pri vseh posredova-
njih in dežurstvih zaslužijo
poklicni gasilci Gasilsko re-
ševalne službe Jesenice, čla-

ni prostovoljnih gasilskih
društev, delavci Jeko-In in
drugi, ki so sami ali s stroji
vedno takoj priskočili na po-
moč, kjer je bilo treba. Več-
krat so uspešno preprečili,
da ni prišlo do hujših poplav
oziroma ogrožanja prebival-
cev in premoženja. 

Najbolj resno je bilo na Razgledni poti nad Jesenicami, kjer je zemeljski plaz ogrožal
bližnjo stanovanjsko hišo in še eno nižje. I Foto: Tina Dokl

Velik podor zemlje ob cesti v Zakamnik  I Foto: Janko Rabič

Velik plaz je zasul cesto v Plavškem Rovtu. I Foto: Janko Rabič Močno narasli potok Javornik I Foto: Janko Rabič

Ljubljenčki iščejo dom

Iščemo nov, varen dom pri dobrih ljudeh za psičko Taro.
Tara je mešanka med labradorko in zlatim prinašalcem,
stara je 6 let. Psička je sterilizirana. Želi si nov dom v hiši 
z vrtom, ne oddaja se za na verigo. Tel.: 031/251-106

Uporaben priročnik opisuje nevarnosti holesterola,

pomagal vam bo do zdravega načina življenja: da bo

vaša hrana energetsko in količinsko uravnotežena. 

Veliko boste izvedeli o naravnih izdelkih, s katerimi

lahko zmanjšate raven holesterola. 

Knjiga je 

strokovno 

pregledana 

in usklajena 

s slovensko 

medicinsko 

doktrino.

Trda vezava, 80 strani

Redna cena: 18,36 EUR

Cena za naročnike GG: 15 EUR + poštnina

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.
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Sponzor križanke je Pizzerija Mak s Ceste Bratov Stražišar 38, Jesenice, tel. 04/586 15 35. 
Za pravilno rešene križanke prispeva tri nagrade: 1. nagrada: tri pice po izbiri; 2. nagrada: dve pici po izbiri;
3. nagrada: ena pica po izbiri.

Urša Peternel

Mesne kroglice v omaki
Potrebujemo: pol kg zmlete
govedine, 3 stroke česna, pol
žličke soli, 1 žličko sezama, 1
žličko sezamovega olja, 1 žlico
moke, 2 žlici olja. Za omako:
2 stroka česna, 5 majhnih gob,
pol korenčka, 1 majhno čebu-
lo, pol pora, 1 žlico sezamove-
ga olja, tri četrt skodelice gove-
je juhe, 1 žlico sojine omake,
sveže zmlet črni poper, 1 žlič-
ko škroba, sol, poper.

Priprava: stremo česen in ga
zmešamo z mesom, soljo,
sezamom in sezamovim ol-
jem. Oblikujemo za oreh ve-
like kroglice, na rahlo jih
povaljamo v moki, v težki
ponvi močno razgrejemo
olje in zlato rjavo spečemo.
Odcedimo in jih povaljamo
v sezamu ter damo na toplo.
Gobe tenko narežemo, ko-
renček in čebulo zrežemo
na kockice, por pa na tanke
kolobarčke. Segrejemo olje
in na njem rahlo prepraži-
mo čebulo, por in česen.
Dodamo juho, sojino oma-

ko, gobe in korenček, začini-
mo s soljo in poprom. Oma-
ka naj rahlo vre. V pol sko-
delici juhe dobro premeša-
mo škrob in ga dodamo
omaki, da se zgosti.

Gobova rižota
Potrebujemo: 40 dag riža, 1 li-
ter čiste goveje juhe, 5 dag su-
rovega masla, pol čebule, pol
dl oljčnega olja, pol dl suhega
belega vina, 30 dag jurčkov ali
mešanih gob, 1 ščep ingverja, 8
dag sveže naribanega parme-
zana, sesekljan peteršilj po že-
lji.

Priprava: v kozico damo olje
in za oreh masla, segrejemo
in na maščobi pražimo če-
bulo. Prilijemo vino in poča-
kamo, da izpari. Dodamo
riž, in ko ta postekleni, še
gobe, malo juhe in ingver.
Juho dolivamo počasi, a brž
ko se rižota osuši. Ko je rižo-
ta kuhana na zob, jo odstavi-
mo, primešamo vanjo par-
mezan in preostalo maslo.
Po želji posujemo z drobno
nasekljanim peteršiljem.

Krompirjeva solata na
starodunajski način
Potrebujemo: 500 g krompirja,
1 drobno sesekljano čebulo, 2-3
žlice drobno narezanega drob-
njaka, 150 ml goveje ali zele-
njavne juhe, 3 žlice belega vin-
skega kisa, 2 žlici dobrega olja,
pol žličke nepikantne gorčice,
sveže zmlet poper, morsko sol.

Priprava: krompir skuhamo
v slani vodi ali pa na sopari.
Iz kisa, soli, popra in olja na-
redimo v majhni skledici
marinado. Takoj nato pri-
mešamo gorčico in vročo
juho. Ko je krompir kuhan,
ga prelijemo z mrzlo vodo
in takoj olupimo. Krompir
še vroč narežemo na plošči-
ce. Toplo marinado zlijemo
čez krompir z nasekljano če-
bulo in narezanim drobnja-
kom ter malo počakamo, da
se krompir navzame mari-
nade. Po potrebi dosolimo
in popopramo.

Črna torta
Potrebujemo: 250 g čokolade z
najmanj 75 odstotki kakava,

200 g sladkorja, 80 g masla, 4
rumenjake, 4 beljake, 100 g
zmletih mandljev, pol žličke
pecilnega praška, 2 žlički pra-
ve kave, 2 žlici močnega
ruma, ščep soli.

Priprava: čokolado razlomi-
mo in skupaj z maslom sto-
pimo v vodni kopeli. Rume-
njake penasto umešamo s
sladkorjem. Dodamo stop-
ljeno čokolado in mandlje,
zmešane s pecilnim pra-
škom, drobno mleto kavo
in rum. Iz beljakov, ki smo
jim dodali ščepec soli, nare-
dimo zelo trd sneg in ga
previdno umešamo med
čokoladno zmes. Model za
pekač namastimo in rahlo
pomokamo ter ga napolni-
mo s testom. V pečici, ogre-
ti na 170 stopinj Celzija, pe-
čemo 30-40 minut. Torta
ne sme biti presuha. Najbo-
lje jo je speči dan prej, pre-
den jo ponudimo, ker se
okusi bolje spojijo. V Sieni
jo potresejo samo s sladkor-
jem, lahko pa jo oblijete
tudi z belo ali lešnikovo gla-
zuro.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 18.
januarja 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p.
124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Kaj je v loncih
Alenka Bole Vrabec, dolgoletna direktorica Gledališča Toneta Čufarja, režiserka, igralka (trenutno
blesti v predstavi jeseniškega gledališča Čaj za dve), popotnica in kuharica, je pred nedavnim
napisala kuharsko knjigo Kaj je v loncih. Privoščimo si torej nekaj jedi po Alenkinih receptih!

Nagrajenci križanke in rešitev sudokuja 

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi TRIFONI
STYLE ZA LAS BOLJŠI. Sponzor križanke je frizerski salon
Trifoni Style, Miha Trifoni, s. p., Cesta maršala Tita 90, Jese-
nice, GSM 041/242 418, ki podarja naslednje nagrade: 1. na-
grada: žensko striženje in feniranje: Dora Tonejc, Lesce; 2.
nagrada: moško striženje: Stojan Humar, Kranj; 3. nagrada:
moško striženje: Rafko Penič, Blejska Dobrava
Čestitamo! Za nagrado se oglasite v frizerskem salonu Tri-
foni Style.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je HRUSTANEC.

SUDOKU

Navodilo za reševanje:
Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s
črkami: 1 = S, 2 = R, 3 = U, 4 = H, 5 = A, 6 = C, 7 = T, 8 = E,
9 = N), od leve proti desni prebrali rešitev uganke.

Sestavil: Cveto Erman



RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

Stalna razstava 140 let Kranjske industrijske družbe. Info: Gornjesav-
ski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
info@gornjesavskimuzej.si

GIMNAZIJA JESENICE
Pogovori o komunikaciji, medsebojnih odnosih, stresu in strategijah re-
ševanja - v okviru psihološkega dela Zdravstvene vzgoje; do konca šolske-
ga leta. Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 54, http://www.gimjes.si/

GARAŽA ŽAREK (Titova 78)
Izvajanje programa Naj mladih ne vzgaja ulica; različni preventivni
projekti - celo leto. Info: Društvo Žarek, 040/790 345, 
www.drustvo-zarek.si, info@drustvo-zarek.si

KOSOVA GRAŠČINA
Prodajna razstava izdelkov Walfdorskega vrtca; do 29. januarja
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

KOSOVA GRAŠČINA
Fotografska razstava Darinke Mladenovič: UTRINKI SLOVENIJE; do
29. januarja. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

PLANINA POD GOLICO
Ogled Šimnovih jaslic v naravni velikosti; do 2. februarja

Info: Cene Razinger, 04/580 00 15

Petek, 8. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. do 10.45 

Brihtina pravljična dežela. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
15. do 20. ure

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685
240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družbene igre, pobude mladih ... Matej Kuralt
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 18.45 
Angleške urice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od
16.30 do 18.30 

Liga v odbojki 10. kolo v okviru športnih iger Jesenic
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 18. ure
dalje

Vabilo na predstavitev Podjetniškega krožka: Ustanovitev lastnega
podjetja; sodelujejo Klub jeseniških študentov, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice; KJŠ; RAGOR, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, dmcj-info@siol.net 

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure
dalje

Potopisno predavanje Bali in Java, Marko Soklič in Marko Gaspari
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice; Klub jeseniških študentov,
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

DVORANA PODMEŽAKLA od 19. do 23. ure
Rekreacijska hokejska liga 5. kolo. Info: Zavod za šport Jesenice in
Športna zveza Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, 
zsj.programi@siol.net

Nedelja, 10. januarja
ZGORNJA AVTOBUSNA POSTAJA NA HRUŠICI ob 6. uri

Planinski izlet v Dražgoše (ne naporen pohod, ki traja tri do štiri
ure); prijave sprejema Uprava PD Jesenice
Info: PD Jesenice, 04/586 60 70, plan.drustvo@siol.net

Ponedeljek, 11. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45 

Ustvarjalne delavnice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DOM DU JESENICE (Pod gozdom 13) ob 17. uri
Razstava likovnih del članov Zavoda za slepe in slabovidne iz Kranja
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
18. do 20.30 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

DOM DU JESENICE (Pod gozdom 13) ob 18. uri
Družabno srečanje z znanimi jeseniškimi športniki
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70 

Torek, 12. januarja
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA od 16. do 16.45 

Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 11,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce; Snežana Radić
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sreda, 13. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45 

Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 17. ure dalje
Interaktivna delavnica za dj-je; Luka Rebolj
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom na
Blejski Dobravi) od 17. do 19. ure

Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let), Tjaša
Srnec in Ana Abram. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 18. do 18.45 
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 14. januarja
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure

Filmsko popoldne in izdelava miselnih vzorcev, Sanja Despotović.
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. do 17.45 
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE od 17. do 18. ure
Predavanje: Bolnikove pravice. Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jese-
nice, Marija Borštnik, 04/583 41 25, drustvo.osteoporoza@jesenice.net 

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 18. ure dalje
Gledališka igra in improvizacije: delavnice za mlade nad 15 let; vodi
Raf Kolb. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice; DPD Svoboda "France
Mencinger"' Javornik Koroška Bela, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorana
Podmežakla) od 18. do 22. ure

Občinska liga v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
6. javni nastop tekmovalcev. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 15. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. do 10.45 

Brihtina pravljična dežela. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
15. do 20. ure

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 18.45 
Angleške urice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Turnir dvojic v namiznem nogometu in pikadu, Matej Kuralt
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od
16.30 do 18.30 

Liga v odbojki 11. kolo v okviru športnih iger Jesenic
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Januarske prireditve 
Sobota, 16. januarja
SMUČIŠČE ŠPANOV VRH od 9. do 12. ure

Veleslalom za pokal Španovega vrha; v primeru neobratovanja smu-
čišča tekmovanje odpade. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Ponedeljek, 18. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45 

Ustvarjalne delavnice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
18. do 20.30 

Rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Torek, 19. januarja
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce; Snežana Radić 
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 16. do 16.45 
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 11, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 20. januarja
JEDILNICA OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE

Predavanje in delavnica za starše in delavce šole: Biti dober oče in
mama. Info: Društvo BLIŽINA, predavateljica Jerneja Dimec, Zora
Kos ŠSD, 04/583 41 51

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45 
Ustvarjalne delavnice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom na
Blejski Dobravi) od 17. do 19. ure

Karaoke show in glasbeni popoldan, Tjaša Srnec in Ana Abram
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK, pogovori z mladimi +15; vodi Pavla Klinar
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 21. januarja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 8. uri

Pohod: Strahovica (430 m)-Sv. Primoža (850 m). Info: DU Jesenice -
Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

DU DR. F. BERGLJA (prostori DRUŠTVA BOLNIKOV OSTE-
OPOROZO) od 9. do 11. ure

Izdelovanje beneške maske
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, Marija Borštnik,
04/583 41 25, drustvo.osteoporoza@jesenice.net 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družbene igre, pobude mladih ... Sanja Despotović
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. do 17.45 
Ura pravljic
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 18. ure dalje
Gledališka igra in improvizacije: delavnice za mlade nad 15 let; vodi
Raf Kolbl. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, DPD Svoboda "Fran-
ce Mencinger" Javornik-Koroška Bela, 04/5884 680, 04/5884 681,
041/603 173, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorna
Podmežakla) od 18. do 22. ure

Občinska liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.
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Janko Rabič

Prostovoljstvo v današnjem
času izgublja vrednost in
pomen. To ugotavljajo v vr-
stah planinskih društev, kjer
je vedno težje dobiti ljudi za
različno pomoč, predvsem
na delovnih akcijah. 
So pa k sreči še entuziasti,
pri katerih je že desetletja
beseda prostovoljstvo zapi-
sana z veliko začetnico.
Eden takšnih je Mirko Pod-
lipnik s Slovenskega Javor-
nika. Za njegov izjemen pri-
spevek za delo v vrstah Pla-
ninskega društva Javornik-
Koroška Bela je decembra
lani prejel najvišje prizna-
nje, svečano listino Planin-
ske zveze Slovenije. 
Njegova pripadnost goram,
društvenemu delu in prosto-
voljstvu je nekaj izjemnega.
V domače društvo se je vpi-
sal leta 1949 in kmalu pre-
vzemal vse bolj odgovorne
naloge. Že 45 let je član
upravnega odbora. Ves čas
je sodeloval pri gradnji in
obnovi vseh štirih društve-
nih postojank. Opravil je ne-

šteto prostovoljnih ur. Nje-
govo delo krasijo najlepše
lastnosti: zagnanost, vest-
nost, strokovnost in prija-
teljstvo. 
Ob vseh društvenih obvez-
nostih je navdušen pohod-
nik. Na železarskih pohodih
je bil vedno tudi v različnih
organizacijskih vlogah. Od
122 pohodov je manjkal le
na treh. Tridesetkrat je bil na
pohodu na Stol, 29-krat na
pohodu na Porezen, skratka
skorajda ni pohoda, kjer ne
srečaš Mirka Podlipnika. 
Sprejem najvišjega planin-
skega priznanja je pospre-
mil z besedami: 
"Izredno sem zadovoljen, da
sem lahko opravil toliko druš-
tvenega dela, posebej na na-
ših postojankah. Ni lepšega
občutka, ko ljudje pridejo v
dolino in povedo, da je po-
stojanka urejena, prijetna in
z dobro postrežbo.
Nasploh o ljubezni do gora
pa lahko rečem le: v gorah
se človek počuti drugače,
hoja ti preprosto postane na-
vada. Tam sta vedno prijet-
na družba in čist zrak."

Mirko Podlipnik prejemnik
svečane listine 
Planinska zveza Slovenije mu je za izjemen prispevek za delo v Planinskem društvu Javornik-Koroška
Bela podelila najvišje priznanje.
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Janko Rabič

Vrtiljak prazničnih priredi-
tev, najrazličnejši dogodki v
vrtcih, šolah in krajevnih
skupnostih, božične poplave
in bučen vstop v novo leto
2010. To so glavne značilno-
sti decembrskega utripa v
občini Jesenice. Glede na
gnečo v nakupovalnih cen-
trih, razprodane prireditve v
dvorani gledališča Toneta
Čufarja in pravo množico
najrazličnejših pirotehnič-
nih sredstev niso ravno ka-
zali značilnosti gospodarske
krize in težkih časov. Praz-
nične prireditve na Čufarje-
vem trgu so bile letos slabše
obiskane predvsem zaradi
slabega vremena, saj je dež
namočil kar nekaj decembr-
skih dni. K sreči se je umiril
prav na silvestrski večer.
Večerni sprehod skozi me-

sto je naznanjal, da bo noč
bučna. Pokalo in bliskalo se
je z ulic, balkonov in oken.
Marsikdo, ki si je dal duška,
ni pomislil, da s tem moti
starejše v stanovanjih in hiš-
ne ljubljenčke, ki so se ob
pokanju naužili strahu za
lep čas. 
Pričakovanje novega leta na
Čufarjevem trgu se je že po
tradiciji razživelo šele po 23.
uri. Za dobro voljo so pred-
vsem z domačimi vižami
skrbeli Triglavski muzikan-
ti. Do polnoči se je nabralo
okoli tisoč Jeseničanov in
drugih obiskovalcev. Po sti-
skih rok in poljubih z naj-
lepšimi željami v novem
letu 2010 je zbranim voščil
župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger. Za-
tem je okolico razsvetlil ve-
lik ognjemet, večji in mo-
gočnejši kot prejšnja leta. 

Veselo in bučno 
v leto 2010 
Do polnoči se je na Čufarjevem trgu nabralo
okoli tisoč Jeseničanov in drugih obiskovalcev.
Po stiskih rok in poljubih z najlepšimi željami v
novem letu 2010 je zbranim voščil župan občine
Jesenice Tomaž Tom Mencinger.

Modna revija na šoli

Zadnji šolski dan v starem letu je na Osnovni šoli Prežiho-
vega Voranca Jesenice potekal nekoliko drugače. Namesto
pouka so si vsi učenci in učitelji ogledali modno revijo, ki
so jo skupaj z razredniki pripravili učenci višje stopnje.
Vendar to ni bila običajna modna revija, pač pa je posa-
mezen razred predstavljal določen mesec v letu - tako je
na primer 9.b izžrebal mesec december. Nekaj učencev iz
razreda se je nato obleklo mesecu primerno: tako so gle-
dalci na modni pisti videli vse od poletnih kopalk, april-
skih dežnikov, spomladanskih rožic, opreme za prvi šolski
dan do zimskih snežakov. Posamezne kolekcije so pred-
stavniki razredov pospremili z ustreznim komentarjem o
nastanku kolekcije. Nazadnje pa je šolo obiskal še Boži-
ček, vsem zaželel lepe praznike in razdelil voščilnice Vese-
le pošte. M. K.

Pričakovanje novega leta na Čufarjevem trgu se je že po
tradiciji razživelo šele po 23. uri. Za dobro voljo so 
predvsem z domačimi vižami skrbeli Triglavski muzikanti.
Do polnoči se je nabralo okoli tisoč Jeseničanov in drugih
obiskovalcev. 

Nina in Jelena

Nina in Jelena sta Jeseničan-
ki, ki obiskujeta prvi letnik
ene od strokovnih šol v Kra-
nju. Naključno srečanje z je-
seniškim fotoreporterjem
Janezom Pipanom, ki že več
desetletij v svoj objektiv
"lovi" lepa dekleta, je rodilo
zanimive fotografije, saj sta
dekleti zelo primerni in ta-
lentirani tudi za modne pi-
ste ali lepotna tekmovanja.
Janez je  fotografije uredil v
razstavo, ki je na ogled v
mini galeriji gostinskega lo-
kala Galerija na Jesenicah.
Na ogled so črno-bele foto-
grafije obeh deklet, ki sta z
veseljem sprejeli Janezov iz-
ziv. U. P.

naročnine   04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si




