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Predsednik 
države na 
praznovanju šole
Osnovna šola Prežihovega 
Voranca Jesenice je praznovala 
šestdesetletnico. Slovesnosti se je 
udeležil tudi predsednik države 
Borut Pahor.
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Gimnazijke 
izdelale 
novoletni koledar
Na Gimnaziji Jesenice so tudi letos 
izdali koledar, ki ga je s svojimi 
likovnimi deli obogatilo dvanajst 
dijakinj pod mentorstvom Sonje 
Janša Gazič.
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OBČINSKE NOVICE

Občina Jesenice je 
dobila proračun 
Jeseniški občinski svetniki so 
na seji občinskega sveta 7. 
decembra sprejeli proračun 
za leto 2018.
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ZANIMIVOSTI

Kako pozimi varneje  
v gore
Gorski vodnik Mitja Šorn s 
Kočne, ki je tudi predsednik 
Združenja gorskih vodnikov 
Slovenije, poudarja, da je za 
obisk gora potrebna ustre-
zna oprema, ki jo je treba 
znati pravilno uporabljati.
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RECEPT

Da bo potica uspela
Naša avtorica receptov Jelka 
Koselj je pripravila nekaj na-
svetov za peko potice. Kot 
pravi, imamo Slovenke poti-
co že malo v genih ...
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ZADNJA

Horoskop
V zadnji letošnji številki Jese-
niških novic objavljamo ce-
lostranski horoskop za leto 
2018.
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Urša Peternel

Organizator letošnjih novo
letnih prireditev je Zavod za 
šport Jesenice. Tridnevno 
novoletno dogajanje bo po
tekalo na Čufarjevem trgu 
od petka, 29. decembra, do 
nedelje, 31. decembra. V pe
tek, 29. decembra, se bo do
gajanje začelo ob 16. uri z 
županovim pozdravom in 
nastopom plesne skupine 
Mojce Svetina, zatem pa pri
pravljajo tretji sprevod jese
niških športnikov z lučkami 
skozi mesto. Začel se bo ob 
18. uri, zbor vseh sodelujo
čih bo ob 17.30 na parkirišču 
pred Osnovno šolo Prežiho
vega Voranca Jesenice. Med 
zbrane bodo razdelili sve
tlobne palčke, sprevod pa bo 
potekal mimo Gimnazije 
Jesenice po promenadi do 
uvoza v podvoz Podmežakla 
in nazaj na prireditveni pro
stor na Čufarjev trg. "Skleni
mo krog optimizma in prija
teljstva, medgeneracijskega 
sodelovanja in sobivanja na 
naših vedno lepših Jeseni
cah!" vabijo organizatorji. 
Vsak otrok oziroma mlados
tnik bo prejel svetlečo paliči

co kot simbol lepih želja za 
prihajajoče novo leto. Po 
sprevodu bo na trgu koncert 
skupine Gajst'n bend. 
Naslednji dan, v soboto, 30. 
decembra, bo na trgu pestro 
med 16. in 23. uro, otroke bo 
obiskal Dedek Mraz, učenci 
Osnovne šole Koroška Bela 
bodo pripravili glasbeni na
stop, Gledališče Toneta Ču
farja Jesenice božičnonovo

letno pravljico, po koncu 
hokejske tekme Jesenice – 
Olimpija pa bo za zabavo 
igral Šexpir band. 
V nedeljo, 31. decembra, pa 
bo na Čufarjevem trgu pote
kalo tudi silvestrovanje z 
živo glasbo – v novo leto sku
paj z Aleksom Volaskom, 
Mašo Cilenšek in Glasbeno 
mineštro, obljubljajo tudi 
županovo čestitko občanom 

ob vstopu v novo leto. Zaba
va bo trajala do druge ure 
zjutraj. Vse tri dni bodo po
skrbeli tudi za prednovole
tno ponudbo na stojnicah. 
Zavod za šport Jesenice no
voletno dogajanje pripravlja 
v sodelovanju z Občino Jese
nice, Športno zvezo Jesenice, 
Društvom prijateljev mladi
ne Jesenice in Gledališčem 
Toneta Čufarja Jesenice.

Sprevod z lučkami, 
stojnice, koncerti ...
Zadnji trije dnevi v decembru bodo na Jesenicah posebno pestri. Osrednje dogajanje bo na 
Čufarjevem trgu, kjer bodo postavljene praznične stojnice, na silvestrovo pa bo potekalo tudi 
praznovanje na prostem. Za živo glasbo ob vstopu v novo leto bodo poskrbeli Aleks Volasko, Maša 
Cilenšek in Glasbena mineš tra. 

Letošnje novoletne prireditve bodo potekale na Čufarjevem trgu. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Petnajstega decembra je 
imela god, dan zatem pa še 
108. rojstni dan Kristina Tar
man iz Podmežakle, najsta
rejša Jeseničanka in Gorenj
ka. Slavljenko je obiskal jese
niški župan Tomaž Tom 
Mencinger, predsednik in 

podpredsednica Krajevne 
skupnosti Podmežakla Aljo
ša Ulčar in Jasna Kovač, 
predsednik Društva upoko
jencev Jesenice Boris Bre
gant ... »En čas je malo bolj
še, en čas slabše,« je poveda
la jubilantka, ki je še vedno 
čila in dokaj zdrava. 

Sto osem let najstarejše 
Jeseničanke

Kristina Tarman iz Podmežakle je prejšnjo soboto 
dopolnila sto osem let. Obiskal jo je tudi župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Najstarejši občanki sta voščila tudi župan Tomaž  
Tom Mencinger in predsednik KS Podmežakla Aljoša  
Ulčar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Spoštovane Jeseničanke in Jeseničani,
želimo vam prijetne in mirne božične praznike, polne topline 
in prijaznih, iskrenih besed, prihajajoče leto pa naj bo polno 
optimizma, zadovoljstva, medsebojnega spoštovanja, razu-

mevanja, strpnosti in solidarnosti, predvsem pa zdravja.

Srečno, uspešno in zdravo 2018!

Iskrene čestitke tudi ob 26. decembru, dnevu samostojnosti  
in enotnosti, ob dnevu, ko smo Slovenci pogumno in suvereno 

izglasovali samostojno državo Slovenijo. 

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar  
in Miho Reboljem, občinskimi svetniki, predsedniki krajevnih 

skupnosti in uslužbenci Občine Jesenice
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Urša Peternel

Na decembrski seji občin-
skega sveta so jeseniški 
občinski svetniki soglasno, 
z 28 glasovi za, sprejeli pro-
račun občine za leto 2018. V 
novo leto tako občina vstopa 
s proračunom, ki na prihod-
kovni strani znaša 17,7 mili-
jona evrov, na odhodkovni 
pa 21,6 milijona evrov. Pro-
računski primanjkljaj je 
ocenjen na 3,9 milijona 
evrov in ga bodo pokrili z 
ostankom sredstev na raču-
nu. V letu 2018 je načrtova-
no novo zadolževanje v sku-
pni višini 1,1 milijona evrov 
za investicije. V primeru, da 

bo Občina začela izvedbo 
projekta obnove Ruardove 
graščine in projektov, kjer 
je predvideno sofinanciran-
je iz evropskih sredstev, se 
bo zadolžila za največ mili-
jon evrov, izkoristila pa bo 
tudi možnost po zakonu o 
financiranju občin za prido-
bitev povratnih sredstev 
financiranja projektov v 
višini nekaj več kot 107 tisoč 
evrov. V letu 2018 bodo pre-
dnostni projekti nadaljeva-
nje energetske sanacije stre-
he in fasade na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja, obnova 
Ruardove graščine, sofinan-
ciranje ureditve regionalne 
ceste R2, izgradnja komu-
nalne infrastrukture na 
območju Murove ter nadal-

jevanje ureditve ceste na 
odlagališče Mala Mežakla.
Med prvo in drugo obrav-
navo proračuna je prišlo do 
nekaterih sprememb, zara-
di zamika nekaterih inves-
ticij se nekatera sredstva 
prenesejo v leto 2018, 
zagotovili so sredstva za 
začetek izvedbe investicije 
v poslovno cono Jesenice 
in dodatnih devet tisoč 
evrov za subvencije za gos-
podarstvo (v letu 2018 bo 
tako za subvencije na voljo 
150 tisoč evrov). Zagotovili 
so tudi 13.500 evrov za pre-
vajalko za albanski jezik, 
predlog je podala občinska 
svetnica Marija Mulej, pod-

prla pa sta ga odbora za 
družbene dejavnosti in za 
proračun in finance. Na 
sami seji je občinski svet-
nik Uroš Lakić vložil tri 
amandmaje, s katerimi 
bodo v letu 2018 zagotovili 
denar za izdelavo projekt-
ne dokumentacije in zače-
tek izgradnje novega otro-
škega igrišča pri Mladin-
skem centru Jesenice. 

Nadomestna občinska 
svetnica
Na seji so za nadomestno 
občinsko svetnico stranke 
SDS imenovali Majo Križ-
nar. Za preostanek mandat-
ne dobe bo nadomestila pre-
minulega občinskega svet-
nika Janeza Poljšaka. Posta-

la je tudi namestnica pred-
sednice statutarnopravne 
komisije in članica odbora 
za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe. Križ-
narjeva, ki je bila doslej čla-
nica Nadzornega odbora 
Občine Jesenice, je v skladu 
s pravili odstopila s tega 
mesta. Komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in ime-
novanja je že začela posto-
pek za imenovanje novega 
člana nadzornega odbora.

Volitve in imenovanja
V svet javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Gim-
nazija Jesenice so kot pred-
stavnico Občine Jesenice 
imenovali Branko Stojano-
vić. V svet zavoda Osnovna 
šola Koroška Bela so imeno-
vali Polono Brelih, Elviro 
Garibović in Ljubo Tavčar. V 
svet Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja so bili imenovani 
Žiga Pretnar, Julian Mirano-
vić Štefanić in Uroš Lakić. V 
svetu Osnovne šole Prežiho-

vega Voranca bodo Občino 
Jesenice zastopali Elvira 
Garibović, Erika Repovž in 
Boris Zupanc. V svetu jav-
nega zavoda Vrtec Jesenice 
so po novem Stanko Jeklič, 
Jože Anderle in Vlado Mli-
narec. V svet javnega zdrav-
stvenega zavoda Splošna 
bolnišnica Jesenice pa so za 
predstavnika Občine Jeseni-
ce imenovali Stanislava 
Pema.
Občinski svetniki so med 
dvema kandidatoma, ki sta 
oba izpolnjevala razpisne 
pogoje, za mesto ravnatelja 
Gimnazije Jesenice glede na 
dosedanje dobro opravljano 
delo dali prednost dosedanji 
ravnateljici Lidiji Dornig, ki 
to funkcijo opravlja že tri 
mandate.

Programi
Na seji so sprejeli tudi letne 
programe športa, kulture, 
izobraževanja ter humani-
tarnih društev in invalidskih 
organizacij. 

Občina Jesenice  
je dobila proračun 
Jeseniški občinski svetniki so na seji občinskega sveta 7. decembra sprejeli proračun za leto 2018. 

Urša Peternel

Občinski svetniki so se na 
decembrski seji seznanili z 
drugim letošnjim poročilom 
o izvajanju akcijskega pro-
grama varstva okolja za leto 
2017. Matej Smukavec, vod-
ja oddelka za okolje in pros-
tor Občine Jesenice, je pred-
stavil aktivnosti, ki so bile 
izvedene v sklopu progra-
ma. Tako so pripravili pri-
merjavo kazalnikov okolja 
za javna podjetja, dopolnili 
kataster onesnaževalcev, 
pripravili izračun masnega 
in koncentracijskega ones-
naževanja, opravili monito-
ring onesnaženosti površin-
skih voda in monitoring 
obremenjenosti okolja z 
elektromagnetnim sevan-
jem. V osnovnih šolah so 
pripravili delavnice o tem, 

kaj je hrup in kako škodi 
zdravju. Smukavec je med 
drugim poudaril zmanjšan-
je deleža odpadnih vod, ki se 
čistijo na greznicah, dobro 
delovanje čistilne naprave, 
zaradi česar se je močno 
zmanjšala vrednost dušiko-
vih spojin v odpadni vodi. 
Povečala se je količina loče-
no zbranih odpadkov, delež 
neustreznih vzorcev pitne 
vode je bil veliko manjši kot 
leto prej. Med negativnimi 
kazalniki je omenil smrad z 
deponije Mala Mežakla, 
emisije se širijo v dolino, 
Jeko in Ekogor izvajata ukre-
pe, da bi to preprečila. Pove-
čale so se tudi emisije oglji-
kovega dioksida, kar je pos-
ledica kurjenja na individu-
alnih kuriščih in dolgotraj-
nih nizkih temperatur v 
kurilni sezoni.

Iz predloženih poročil tudi 
izhaja, da v letu 2016 nobe-
no podjetje ni čezmerno 
onesnaževalo okolja. Najve-
čji onesnaževalec ostaja naj-
večje podjetje Acroni, a pri 
nobenem kazalniku niso 
presegli mejne vrednosti, je 
dejal Smukavec. V letu 2017 
so izvedli tudi monitoring 
onesnaženosti površinskih 
voda na potokih Dobršnik, 
Jesenica, Ukova in Javor-
nik, ki je pokazal, da je kva-
liteta vod dobra, nekje celo 
odlična.
Izdelan je bil kataster virov 
elektromagnetnega sevanja, 
pri čemer so podatki o obra-
tovalnem monitoringu 
pokazali, da visokofrekvenč-
ni viri elektromagnetnega 
sevanja (bazne postaje, tele-
vizijski in radijski oddajniki) 
s sevanjem nikjer ne prese-

gajo mejnih vrednosti. Za 
radijski oddajnik v mestu, ki 
bi potencialno lahko imel 
vpliv na stanovanjske objek-
te in ljudi, pa bodo pozvali 
Radio Triglav, da predloži 
obratovalni monitoring, na 
osnovi katerega bo jasno, ali 
ima sevanje vpliv na bližnje 
stanovanjske objekte oziro-
ma stanovalce.
V letu 2018 bodo v sklopu 
programa varstva okolja 
dopolnili kataster onesna-
ževalcev, izdelali kazalnike 
okolja za javna podjetja, 
napravili izračun snovnega 
in masnega onesnaževanja, 
izdelali načrt spodbujanja 
rabe deževnice, pregled 
zdravstvenega stanja obča-
nov, pripravili pa bodo izo-
braževalne delavnice za 
otroke o varčevanju s pitno 
vodo. 

Na seji tudi o varstvu okolja

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Mencin-
ger se je udeležil slavnostne 
podelitve srebrnih znakov in 
naziva častni občan Društva 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske, ki je potekala na 
Jesenicah. Med nagrajenci je 
tudi Mateja Bahun iz Sploš-
ne bolnišnice Jesenice, ki je 
prejela srebrni znak društva. 
"Vsem nagrajencem iskreno 
čestitam, hkrati pa je treba 
pohvaliti tudi člane društva 
in vse ostale zdravstvene 
delavce, ki se vsakodnevno 
trudijo za dobrobit pacien-
tov. Ti so zaradi izmenskega 
dela, odgovornosti in napora 
velikokrat izpostavljeni izgo-
revanju, njihovo delo in pri-
spevek pa velikokrat ostaneta 
prezrta. Delo društva je 
pomembno tudi za območje 
občine Jesenice, saj v občini 
delujeta tako bolnišnica in 
zdravstveni dom kot tudi 
fakulteta za zdravstvo in sre-
dnja šola z zdravstvenim 
programom, zato ima tudi 
društvo veliko članov, ki 
delajo prav v naši občini," je 
dejal župan.
Na Jesenicah so gostili tudi 
dva pomembna predstavnika 
države. Prvi je bil predsednik 
države Borut Pahor, ki se je 
udeležil praznovanja šestde-
setletnice Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca. Drugi je 
bil minister za infrastrukturo 
Peter Gašperšič, ki je na delo-
vnem sestanku na Občini 
Jesenice predstavil trenutni 
potek tekočih državnih pro-
jektov, hkrati pa podal infor-
macije o prihodnjih načrtih. 
"Trenutno je še vedno v izva-
janju sanacija magistralne 
ceste R2 skozi Jesenice, v 
kratkem pa načrtujejo tudi 
sanacijo mostu na Sloven-
skem Javorniku ter pričetek 
izgradnje drugega tira predo-
ra Karavanke, pri čemer načr-
tujejo tudi spremembe, ki se 
tičejo samega železniškega 
prometa, ki se odvija na 
območju Železniške postaje 
Jesenice. Kljub temu da se na 
Občini Jesenice nenehno tru-
dimo biti v kontaktu z drža-
vo, pa me takšni osebni obis-
ki državnih predstavnikov še 
posebno veselijo, saj se lahko 

osebno pogovorimo o žele-
nih temah in morebiti lažje 
razrešimo tudi kakšen bolj 
pereč izziv, zato si želim, da 
bi jih bilo v prihodnje še več," 
je dejal Mencinger.
V zvezi s sanacijo magistral-
ne ceste R2 na odseku Splo-
šna bolnišnica Jesenice–
Zdravstveni dom Jesenice pa 
je še povedal, do so prejeli 
dopis Zavoda za ribištvo Slo-
venije, v katerem navajajo, 
da v času varstvene dobe 
potočne postrvi, torej do 28. 
2. 2018, ne dovoljujejo del, ki 
lahko vplivajo na kakovost 
vode in vodni režim. "Dopis 
se nanaša na sanacijo mostu 
čez potok Jesenica, s katero 
naj bi se začela dela na tem 
odseku. Investicijo bo izvaja-
lec zato v tem času časovno 
in terminsko prilagodil tako, 
da teh določil ne bo kršil, 
investicija pa se bo, v prime-
ru nadaljnjih primernih vre-
menskih razmer, vseeno 
nadaljevala," je dodal župan.
Na spletni strani Občine 
Jesenice je objavljen javni 
razpis za podelitev priznanj 
Občine Jesenice, in sicer za 
podelitev naziva častni 
občan občine Jesenice in 
podelitev plakete Občine 
Jesenice. Rok za oddajo 
pobud za ta razpis je 8. 
januar 2018. "Ker na Jese-
nicah deluje ogromno posa-
meznikov, ki vsak s svojega 
področja močno prispevajo 
k ugledu in razvoju občine, 
sem prepričan, da pobud za 
podelitev priznanj ne bo 
manjkalo. Predlogov bomo 
zelo veseli, zato vabljeni k 
njihovi oddaji," še poziva 
župan Tomaž Tom Men-
cinger.

Županov kotiček

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je na zadnji seji občin-
skega sveta predstavil poroči-
lo o realizaciji sklepov, spre-
jetih na sejah občinskega 
sveta v tem mandatu. Kot 
izhaja iz poročila, so se 
občinski svetniki od oktobra 
2014 do novembra letos ses-
tali na 23 rednih sejah (sku-
paj z decembrsko je bilo 
rednih sej v tem mandatu 
24), sklicane pa so bile tudi 
štiri dopisne seje in ena izre-
dna seja. Obravnavali so 427 

točk dnevnega reda, torej v 
povprečju nekaj več kot pet-
najst na sejo. Glasovali so 
skupaj o 578 predlogih skle-
pov, povprečno torej nekaj 
več kot dvajsetih na sejo. Na 
sejah občinskega sveta je bilo 
postavljenih 288 vprašanj in 
pobud. Pri tem so nekateri 
občinski svetniki posebej 
dejavni; v obdobju od majske 
do oktobrske seje je tako 
denimo občinski svetnik 
Jure Krašovec postavil dvaj-
set vprašanj in pobud, Bran-
ka Stojanović in Uroš Lakić 
pa vsak po devet.

Poročilo o sklepih 
občinskega sveta

Tomaž Tom Mencinger

Eden glavnih projektov v letu 2018 bo obnova Ruardove 
graščine. / Foto: Gorazd Kavčič

Prednostni projekti bodo energetska sanacija OŠ 
Toneta Čufarja, obnova Ruardove graščine, 
sofinanciranje obnove regionalne ceste R2 ...
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
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Športna zveza Jesenice bo po-
delila priznanja za leto 2017, 
zato poziva vse članice zveze 
in ostala športna društva, ki 
imajo sedež in pretežno delu-
jejo na območju občine Jese-
nice, da posredujejo predloge 
prejemnikov. Podelili bodo 
malo in veliko priznanje, bro-
nasto, srebrno in zlato plake-
to, priznanje za življenjsko 
delo na področju športa, po-
sebno priznanja za najod-
mevnejša dosežka v letu 2017 
v moški in ženski konkurenci. 
Predloge prejemnikov na 
Športni zvezi Jesenice priča-
kujejo do 5. januarja 2018.

Priznanja Športne 
zveze Jesenice

PROGRAM PRIREDITEV:

SPREVOD JESENIŠKIH ŠPORTNIKOV Z LUČKAMI 
* Petek, 29. 12. 2017 od 16:00 dalje *                                                                     

* Nastop plesne skupine Mojca Svetina * 
* Otvoritev novoletnih prireditev * Sprevod jeseniških športnikov z lučkami * 

*Nastop glasbene skupine – Gajst'n bend *                                                                                                          
                                                              

OBISK DEDKA MRAZA
* Sobota, 30. 12. 2017 od 16:00 do 23:00 *                                                             

* Glasbeni nastop učencev OŠ Koroška Bela * Božično – novoletna pravljica za otroke * 
Prihod Dedka Mraza * Šexpir band (po koncu hokejske tekme Jesenice : Olimpija) *                                       

SKUPAJ V NOVO LETO 2018                                                                               

* Nedelja, 31.12.2017 od 16:00 do 02:00 *

* Silvestrovanje z živo glasbo – v novo leto skupaj z Aleksom Volaskom in Glasbeno 
mineštro * Županova čestitka občanom ob vstopu v novo leto *

Novoletna ponudba na stojnicah vse dni od 16:00 do 20:00 ure in glasbeni nastopi. 

NA ČUFARJEVEM TRGU
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Marjana Ahačič

Minister s sodelavci je na Je-
senice prišel v sklopu svojih 
rednih terenskih obiskov, z 
županom Tomažem Tomom 
Mencingerjem pa se je pogo-
varjal predvsem o infrastruk-
turnih projektih. Kot je pou-
daril minister, je država na 
območju občine letos izvedla 
za okoli pol milijona evrov 
vzdrževalnih del na glavnih 
in regionalnih cestah. Konča-
la se je milijon in pol evrov 
vredna sanacija vozišč na od-
sekih Javornik–Žirovnica in 
Hrušica–Javornik, v začetku 
prihodnjega leta bo končana 
še gradnja krožišča na Hruši-
ci. Ta je usklajena s predvide-
no grad njo novega mostu čez 
Savo, vrednost gradbenih del 
je 630 tisoč evrov. Sredi pri-
hodnjega leta bo zaključena 
še ureditev štiristometrskega 
odseka regionalne ceste Hru-
šica–Javornik. Vrednost grad-
benih del je skoraj 1,4 milijo-

na evrov. Če bodo vremenske 
razmere ugodne, se bo spo-
mladi začela rekonstrukcija 
mostu čez Savo na Javorniku, 
ki bo predvidoma končana do 
konca maja. V sklopu uredi-
tve ceste bo potekala tudi sa-
nacija mostu čez Jesenico, ki 
se bo zaradi zahtev ribičev 
začela februarja. Na pobudo 

Občine Jesenice je v projek-
tno dokumentacijo umešče-
na tudi kolesarska steza. 
Župan je v pogovoru posebej 
omenil predvideno cestno po-
vezavo, ki bi vodila od mostu 
čez reko Savo na Slovenskem 
Javorniku prek halde mimo 
Lidla ter občinske stavbe proti 
Mercatorju in bi razbremenila 

promet skozi mesto, hkrati pa 
bi še izboljšala pogoje za go-
spodarsko dejavnost. Omenil 
je tudi izziv železniške infra-
strukture sredi mesta, ki je po 
njegovem mnenju za današnji 
čas preobširna. Župan Men-
cinger in podžupan Miha Re-
bolj sta se ministru in njego-
vim sodelavcem zahvalila za 
prepoznanje nujnosti potrebe 
po sanaciji magistralne ceste 
R2, hkrati pa izrazila željo, da 
bi pri nadaljnjih delih pri ob-
novi te ceste skozi Jesenice 
upoštevali letos sprejeto pro-
metno strategijo občine, ki 
med ukrepe uvršča umestitev 
kolesarskih stez, prilagoditev 
hitrosti prometa in poenosta-
vitve poti za občane. 
Minister je župana seznanil 
tudi s projektom nadgradnje 
železniškega predora Kara-
vanke. Začetek gradbenih del 
je predviden v letu 2020, za-
ključek leto kasneje, nato bo 
sledila še obnova obstoječe 
cevi predora. 

Z ministrom 
predvsem o cestah
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v začetku novembra obiskal občino Jesenice. Z županom 
Tomažem Tomom Mencingerjem in sodelavci se je pogovarjal predvsem o infrastrukturnih projektih.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič s sodelavci na 
delovnem obisku na Občini Jesenice / Foto: arhiv Občine Jesenice

Občinski svetniki so se se-
znanili s poročilom nadzor-
nega odbora o opravljenem 
nadzoru investicije Cesta Be-
tel v Planini pod Golico. Kot 
je povedal predsednik Vojko 
Otovič, nadzorni odbor ni 
ugotovil kršitev, je pa podal 
mnenje, da je bil projekt oko-
liškim prebivalcem predsta-
vljen pomanjkljivo. Zato je 
občasno prihajalo do nega-
tivnega odziva nekaterih 
okoliških prebivalcev in ne-
strpnosti vseh vpletenih. V 
prihodnje bo potrebna na-
tančna predstavitev projek-
tov in intenzivno in strpno 
sodelovanje vseh akterjev, je 
dejal Otovič. Nadzorni od-
bor je še predlagal, naj tudi v 
prihodnje redno spremljajo 
plaz in redno opravljajo me-
ritve morebitnih premikov.

Poročilo nadzornega 
odbora

Sto osem let najstarejše 
Jeseničanke

Za Tarmanovo skrbi sin Oton, 
ki je tudi sam dopolnil že 82 
let, živita pa v domači hiši v 
Podmežakli. Gospa Kristina je 
sicer rodila pet otrok, poleg 
najstarejšega Otona še Draga 
(ki je že pokojni), Viktorja (živi 
v domu starostnikov), Bredo 
(živi v Kanadi in je bila na obi-
sku lani) ter Bojana, ki mamo 
tudi pogosto obišče. Tarmano-
va je sicer po rodu Dolenjka, 
vse življenje je bila gospodinja 
in ni bilo vedno lahko, saj je 
sedemčlanska družina živela 
le z moževo plačo. Vse življe-
nje je bila zelo skrbna, vedno 
tudi rada lepo urejena in tudi 
tokrat sta jo dan pred rojstnim 

dnem sinova odpeljala k fri-
zerju. Oton jo je tudi letos, 
tako kot vsa leta doslej, odpe-
ljal na morje v Izolo, in to kar 
dvakrat, kjer se je še vedno na-
makala v bazenu. Dnevi ji si-
cer minevajo umirjeno, gleda 
televizijo, še vedno rada kaj 
prebere, zlasti Jeseniške novi-
ce, pri hrani pa ni izbirčna, 
najraje ima domačo juho ali 
piščančjo obaro. Kot je pove-
dal sin Oton, pa ima mama še 
vedno "komando"; tako se je 
na rojstni dan prebudila že ob 
šestih, češ bo treba vstati, da 
boš malo pripravil za goste, je 
v smehu povedal Oton. Čestit-
kam naši najstarejši bralki se 
pridružujemo tudi v redakci-
ji Jeseniških novic!

1. stran

Kristina Tarman s sinovoma Bojanom in Otonom
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Urša Peternel

V banketni dvorani Kolperna 
je potekal tradicionalni župa-
nov prednovoletni sprejem za 
vse, ki soustvarjajo razvoj 
občine Jesenice: predstavnike 
političnega, gospodarskega, 
kulturnega življenja, ravnate-
lje šol, direktorje javnih zavo-
dov ... Župan Tomaž Tom 
Mencinger je v nagovoru ori-
sal najpomembnejše projekte 
v letu 2017 in med drugim 
omenil obnovo Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja, izgradnjo 
obvoznice mimo Lipc, obno-
vo ceste proti Poljanam in 

skozi Poljane, začetek ener-
getske sanacije Osnovne šole 
Toneta Čufarja, obnovo regi-
onalne ceste skozi Jesenice. V 
letu, ki se izteka, smo obeleži-
li sedemdesetletnico Glasbe-
ne šole Jesenice, trideset let 
festivala Čufarjevi dnevi, šest-
desetletnico Osnovne šole 
Prežihovega Voranca. Župan 
se je ozrl tudi v leto 2018 in 
povedal, da je bil že sprejet 
občinski proračun, ki bo 
osnova za vse načrtovane 
investicije in delovanje. Nada-
ljevala se bo energetska sana-
cija Osnovne šole Toneta 
Čufarja, začela se bo obnova 

Ruardove graščine, obnova 
Kurirskega doma in gradnja 
poligona za gorske kolesarje, 
začeli bodo urejati Poslovno 
cono Jesenice. Država bo 
začela graditi drugo cev pre-
dora Karavanke, obeta se tudi 
prenova železniškega kara-
vanškega predora. 
Župan se je zahvalil vsem, 
ki so sodelovali pri projektih 
in zasledovali skupni cilj: 
boljše, lepše Jesenice. Bili so 
vzponi in padci, a moramo 
biti ponosni na preteklost in 
na naše Jesenice, je poudaril 
Mencinger in vsem zaželel 
vse dobro v letu 2018.

Županov sprejem v Kolpernu
Župan Tomaž Tom Mencinger je pred novim letom pripravil tradicionalni sprejem za vse, ki soustvarjajo razvoj občine Jesenice.

Podžupan Miha Rebolj, župan Tomaž Tom Mencinger, gorenjska poslanka Maruša Škopac 
in podžupanja Vera Pintar

Sprejema se vsako leto udeležijo predstavniki političnega, gospodarskega, kulturnega 
življenja, ravnatelji šol, direktorji javnih zavodov ...

Za kulturni program so tudi letos poskrbeli učenci Glasbene šole Jesenice z glasbenim in 
baletnim nastopom.

Urša Peternel

Agencija za varnost v pro-
metu vsako leto nagradi 
posameznike in organizacije 
za izreden prispevek k večji 
varnosti v prometu. Letos sta 
med prejemniki tudi dva 
dolgoletna člana Sveta za 
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Jese-
nice (SPV Jesenice) Aleksan-
der Jernejc in Blaž Knific. 
Na zadnji seji sveta sta jima 
priznanji predala predsed-
nik SPV Jesenice Aleš Koželj 
in jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger.
Aleksander Jernejc, dolgole-
tni član SPV Jesenice in 
predstavnik krajevnih skup-
nosti oziroma občanov, je 
prejel srebrni znak Javne 
agencije Republike Sloveni-
je za varnost prometa. V 
obrazložitvi podelitve priz-
nanja je zapisano: "Aleksan-
der Jernejc ima kot upokoje-
nec vedno čas in bogate 
izkušnje iz aktivnega poklic-
nega življenja, povezanega s 
prometom, ki so mu v veliko 
pomoč pri sprejemanju 
uporabnih in pravih odloči-
tev. Poleg skrbi, da so vsi 
prometni znaki na pravem 

mestu, in glasnega opozar-
janja na nepravilnosti, je 
Aleksander nepogrešljiv 
spremljevalec na šolskih 
poteh, zato lahko brez slabe 
vesti zapišemo, da je kar 
'maskota' tistih najmlajših, 
ki se ob pričetku šolskega 
leta prvič zares srečajo z 
labirintom, ki se mu reče 
cesta. Glede na njegove 
izkušnje je pogosto tudi 
'mentor' mladim staršem, 
saj vedno na vsa vprašanja 
najde prave odgovore."
Blaž Knific, ki je član SPV 
Jesenice že več kot deset let, 
pa je prejel zlati znak Javne 
agencije Republike Sloveni-
je za varnost prometa. V 
tem času je v SPV Jesenice 
opravljal različne funkcije in 
zadolžitve, nazadnje funkci-
jo podpredsednika, prav 
tako je vodil tehnično komi-
sijo za oglede. Udeležil se je 
tudi številnih izobraževanj 
in aktivnosti Javne agencije 
RS za varnost prometa. V 
obrazložitvi podelitve priz-
nanja je tudi zapisano, da je 
njegov prispevek pri preven-
tivnem delu neprecenljiv, 
zlasti pri skrbi za najmlajše 
udeležence v prometu ob 
začetkih šolskega leta.

Zlati in srebrni znak
Blaž Knific je prejel zlati znak Agencije za varnost 
v prometu, Aleksander Jernejc pa srebrnega.

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?
Rojena sem 29. novembra 
1984 na Jesenicah, stanujem 
pa na Hrušici. Pri šestnajstih 
letih sem spoznala življenj-
skega sopotnika, s katerim 
živim še danes. Leta 2005 se 
nama je rodil sin Maj. Po 
končani poklicni šoli na Jese-
nicah me je pot zanesla v 
Novo mesto, kjer sem leta 
2005 uspešno opravila matu-
ro in pridobila naziv srednja 
medicinska sestra. Iskanje 
vedno novih izzivov in želja 
po dodatnem znanju me je 
leta 2007 zanesla na Fakul-
teto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, kjer sem leta 
2014 diplomirala ter si pri-
dobila naziv diplomirana 
varnostna inženirka. Zapos-
lena sem v Goodyear Dunlop 
Sava Tires v Kranju, kjer 
sem koordinator za varnost 
in izobraževanje.

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinske svetnice?

Do leta 2013 se nisem prav 
veliko zanimala za politiko, 
saj sem imela majhnega 
otroka, delala sem prek štu-
dentskega servisa ter študira-
la. Pri pisanju diplomske 
naloge pa se je pojavilo mal-
ce več časa, in ker sem stalno 
iskala nove izzive ter znanje, 
me je pot zanesla v politične 
vode, in sicer v mlad in delo-
ven kolektiv stranke SDS. V 
letu 2014 so nastopile lokal-
ne volitve in sem se odločila, 
da bom kot druga na listi 
kandidirala za mesto občin-
ske svetnice. Z glasovi je 
takrat mesto v občinskem 
svetu dobil Janez Poljšak, od 

katerega sem vedno črpala 
znanje. Žal se je njegovo 
poslanstvo na zemlji prezgo-
daj končalo in ostali so mi 
predvsem lepi spomini na 
vedno poučne in znanja pol-
ne pogovore.

Katere cilje boste v preostan-
ku mandata skušali uresni-
čiti kot občinska svetnica?
V občinski svet sem stopila 
decembra letos, tako da bo 
preostanek mandata kratek, 
vendar bom s svojo energi-
jo in dobro voljo vedno pri-
pravljena predlagati ali pod-
preti dober projekt, za kate-
rega bom mnenja, da bo 
občini Jesenice ter seveda 
njenim prebivalcem omo-
gočal boljše in kakovostnej-
še bivanje. Nekako se me 
drži načelo oziroma živ-
ljenjsko vodilo, ki ga vsakič 
sproti ponavljam, da težav/
problemov v življenju ni, so 
le novi izzivi.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
Kot sem poudarila, proble-
mov ni, je pa res, da nas 
tako kot v vsaki občini čaka-
jo novi izzivi. Kar nekaj izzi-

vov je, s katerimi bi se bila 
pripravljena spopasti. Eden 
izmed teh je bolj pestro 
dogajanje v Občini Jesenice, 
tako na gospodarskem, kul-
turnem, športnem kot tudi 
na turističnem področju. 

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
Res je prostega časa bolj 
malo, a ko si ga vzamem, ga 
najraje preživim v hribih. Ti 
me navdihujejo in v gorski 
tišini le občudujem lepote te 
naše narave. Že po krajšem 
pohodu tja gor vedno pri-
dem nazaj s prazno glavo in 
tako se lahko posvetim 
novim izzivom.

Zadnja prebrana knjiga
Za knjigo si v večernih urah 
vedno vzamem vsaj pol ure 
časa in zadnje, kar sem bra-
la kar nekaj časa, kajti bere 
se po lekcijah, je bil Učbe-
nik življenja Martina Kojca. 
 
Življenjsko vodilo 
Življenjsko vodilo, ki si ga 
vedno ponavljam, je, da 
težav/problemov ni, so le 
novi izzivi, iz katerih na 
koncu izvlečemo neko zna-
nje in z njimi rastemo.

Ni problemov, so le izzivi
Maja Križnar je postala nadomestna občinska svetnica na listi Slovenske demokratske stranke (SDS).

Maja Križnar / Foto: Gorazd Kavčič
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OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA 
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si  
objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe  
turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2018. 

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih 
prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine 
Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev občinskega 
proračuna bo sofinancirana priprava in izvedba naslednjih petih 
zvrsti turističnih prireditev:

	prireditev v času cvetenja narcis, 
	etnološka prireditev,
	festival, 
	prireditev z elementi inovativnosti ter
	druga prireditev.

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 23.000,00 EUR. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, 
ki bo v ponedeljek, 8. 1. 2018, ob 15.30 v sejni sobi Občine Jese-
nice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 7. 
1. 2018 na aleksandra.orel@jesenice.si.

Rok za oddajo vlog je, sreda, 17. 1. 2018. 

 Tomaž Tom Mencinger,
 župan

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

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

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

občine Jesenice za leto 2018

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

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

od 3. 1. 2018 do vključno 19. 1. 2018.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 
ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, mora 
v roku enega meseca od javnega naznanila, predlagati vpis novih 
podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnih 
organih, ki vodijo evidenco nepremičnin, skladno s predpisi, ki 
urejajo evidentiranje nepremičnin.

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

Številka: 422-81/2017  
Datum: 14. 12. 2017
 Tomaž Tom Mencinger l.r.,
 župan

Andraž Sodja

Tudi letos so v jeseniških 
krajevnih skupnostih pri-
pravili tradicionalna sreča-
nja starejših krajanov, ki 
služijo kot priložnosti za 
druženje in tudi obdarova-
nje najstarejših občanov. 
Obdobje srečanj je odprla 
Krajevna skupnost Sava, ki 
je srečanje pripravila 6. de-
cembra v dvorani Kolpern. 
Krajane, starejše od 75 let, 
je pozdravila predsednica 
sveta Krajevne skupnosti 
Tina Repovž in jim zaželela 
vse lepo v prazničnih de-
cembrskih dneh. Pridružil 
pa se ji je tudi župan To-
maž Tom Mencinger, ki je 
poudaril več pomembnih 
investicij na območju kra-
jevne skupnosti. Vsem so 
izročili tudi bogata novole-
tna darila. Srečanja se je 
udeležila tudi trojica ča-
stnih občanov, 97-letna 
Stanka Geršak, Janez Pše-
nica in Viktor Krevsel. 
V torek, 12. decembra, so 
srečanje za starejše od 
osemdeset let pripravili v 
največji krajevni skupnosti 
na Jesenicah KS Plavž. Pred-
sednica sveta krajevne sku-
pnosti Ivanka Zupančič jim 
je predstavila nekaj novosti 
in načrtov, dopolnil pa jo je 
tudi župan Tomaž Tom 
Mencinger z napovedjo po-
membnejših investicij. Na 
Plavžu se srečanje tradicio-
nalno odvija v Osnovni šoli 
Toneta Čufarja, učenci kate-

re so pripravili tudi kulturni 
program in voščilnice za 
krajane, pozdravila pa jih je 
tudi ravnateljica Branka 
Ščap.

Podoben je bil tudi program 
srečanja starejših od sedem-
deset let iz Krajevne skupno-
sti Podmežakla dan kasneje, 
13. decembra, v dvorani Kol-

pern, kjer sta prisotne poz-
dravila predsednik sveta KS 
Aljoša Ulčar in župan Tomaž 
Tom Mencinger. Za zabavo 
pa je tako kot na srečanju KS 
Sava poskrbel mlad in nadar-
jen čarovnik Erik Hladnik. 
Štirinajstega decembra pa so 
praznovali pa so tudi v Kra-
jevni skupnosti Planina pod 
Golico, kjer sta starejše od 
sedemdeset let pozdravila in 
jim predala dobre želje v pri-
hajajočem letu predsednica 
sveta KS Nevenka Klinar in 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger. V kulturnem programu 
pa so nastopili Oktet Lip 
Bled, trio violinistk Manja, 
Lara in Nuša. Janez Tarman 
iz pa je iz svoje bogate zbirke 
zgodovinskih predmetov po-
daril fotografijo starih avto-
busov, ki so vozili na Jeseni-
cah in v Planini pod Golico.

Praznična srečanja
V največjih krajevnih skupnostih na Jesenicah so že pripravili tradicionalna prednovoletna srečanja 
starejših krajanov, ki služijo tudi kot redke priložnosti, da se srečajo, podružijo, poklepetajo in 
pogovorijo o dogodkih odhajajočega leta.

Praznično srečanje KS Podmežakla ...

... in KS Sava

Andraž Sodja

Na ledu Dvorane Podmeža-
kla so osmega decembra dr-
salke in ploščke nadomestili 
kamni in metle na tradicio-
nalni letos že osmi Noči do-
brodelnega curlinga, ki jo 
organizira Curling klub Je-
senice. Več kot sto ljubiteljev 
te zanimive in precej zahtev-
nejše igre, kot si lahko pred-
stavljajo nepoznavalci, je sto-
pilo na led in poskušalo ka-
mne približati hišam, spo-
znati pravila in posebnosti 
igre ter se karseda zabavati, 
za predstavitev igre pa so po-
skrbeli inštruktorji Curling 
kluba Jesenice. Dogodka so 
se udeležili tudi številni zna-
ni obrazi. Tako so svoje zna-
nje preizkusili hokejisti 
HDD Jesenice, ekipa Zjutra-
nje kronike Radia 1 in števil-
nih drugih kolektivov in dru-

štev, ki so večer izkoristili 
tudi za prednovoletno druže-
nje. Kot je ob prireditvi pove-
dal predsednik Curling klu-
ba Jesenice Robert Sušanj, je 
osnovni namen dogodka 

promocija in predstavitev 
curlinga: "Zainteresirani 
smo, da bi čim več ljudi sli-
šalo in spoznalo curling, saj 
gre za šport, ki je primeren 
za vse starosti, ki ga res lah-

ko igrajo praktično vsi. Po 
drugi strani pa je december 
tudi mesec dobrodelnosti, v 
katerem je treba pogledati 
tudi na tiste šibkejše, ki po-
trebujejo pomoč. V klubu 
imamo 23 mladih in jih to 
tudi sistematično učimo, 
zelo so prizadevni in s tem 
delamo tudi nekaj za lepšo 
prihodnost." Kot je še dodal 
Sušanj, so jeseniški igralci 
curlinga na tekmovanjih 
praktično kar slovenska re-
prezentanca: "Imamo skoraj 
edini močan podmladek. 
Imamo zagrete in pripadne 
člane, tako nam zadeva kar 
teče. Letos imamo celo člana 
iz Češke, ki dela v Beljaku. 
Na Češkem je igral curling, 
ko je prišel v Beljak, pa je is-
kal najbližji kraj, kjer bi lah-
ko igral – in tako je Pavel 
postal naš član in soigralec. 
Klub raste in živi."

Sedma noč dobrodelnosti
Na ledu Dvorane Podmežakla so se že sedmič zbrali ljubitelji pometanja ledu in drsenja okoli 
dvajsetkilogramskih kamnov, in sicer na tradicionalni Noči dobrodelnega curlinga, katere izkupiček 
namenjajo šolskemu skladu Osnovne šole Koroška Bela za pomoč socialno ogroženim učencem.

Več kot sto ljubiteljev curlinga je stopilo na led in se 
preizkusilo v tej zanimivi, a dokaj zahtevni igri.

Srečno  
     2018!
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 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Andraž Sodja

V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice so gledalci lahko 
videli nekoliko drugačno 
predstavo, pravi umetniški 
performans, ki se ga ne bi 
sramovali niti večji odri. V 
soorganizaciji Kluba Artista 
in Gledališča Toneta Čufarja 
je jeseniški pesnik, režiser 
in vsestranski kulturnik Jer-
nej Kusterle na oder postavil 
nekoliko drugačno Snegulj-
čico. Tokrat ji namreč na 
odru ni delalo družbe sedem 
palčkov, temveč je Snegulj-
čica v vlogi Dantejevega Ver-
gila gledalce popeljala skozi 
Pekel, kjer je bilo s poezijo, 
glasbo in plesom predstav-
ljenih sedem grehov.
"Lahko rečem, da je predsta-
va uspela, glede na to, da gre 
za moj režijski prvenec. 
Veliko sem se naučil od 
Vida Klemenca, ki se mu še 
posebej zahvaljujem. Pred-
stava je bila zastavljena kot 
sestav umetniških perfor-
mansov, ki so bili med sabo 
gledališko povezani. Gre 
dejansko za spoj Dantejeve 

Božanske komedije in Sne-
guljčice, tukaj je bila Snegu-
ljčica hudobna, nastopala je 
v vlogi Vergila in prepeljala 
dušo mrtvega pesnika skozi 
pekel in jo na koncu položi 
la nazaj v smrt." Cilj pred-
stave je, kot pravi Kusterle, 
tudi razbijanje tabujev, saj je 
vsebina povezana s tabu 

temami, kot sta smrt in 
umetniški slog goth, ali vse-
binami, ki se jih drži nekak-
šna manjvrednost, kot sta 
na primer rap in ulična 
umetnost. 
V predstavi so nastopili Urša 
Rupnik, Katarina Kurtjak, 
Kristian Koželj, Matic 
Dokler, Kaja Teržan, Manca 

Udovič, Alina Hirtl in Jernej 
Kusterle. Projekt je nastal v 
koprodukciji Kluba Artista in 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice, sofinancirala pa ga 
je Občina Jesenice v okviru 
javnega razpisa za sofinanci-
ranje mladinskih projektov 
za leto 2017 in Mladinskega 
centra Jesenice.

Malo drugačna 
Sneguljčica
Predstava Sneguljčica in sedem grehov, ki jo je na oder Gledališča Toneta Čufarja Jesenice postavil 
jeseniški pesnik, igralec in režiser Jernej Kusterle, je navdušila občinstvo.

Zasedba predstave Sneguljčica in sedem grehov

Ženski odbor Slovenskega centra Pen od leta 2013 podeljuje 
literarno nagrado mira za izjemne dosežke na področju lite-
rarne ustvarjalnosti in celostne osebnostne drže. Med letoš-
njimi nominirankami je bila tudi avtorica številnih pesniških 
in kratkoproznih zbirk, romanov in del za otroke Sonja Koran-
ter z Jesenic. Nagrado mira je sicer prejela Alenka Jensterle 
Doležal za njeno strokovno delo in za književno ustvarjanje.

Sonja Koranter nominiranka za nagrado mira

Janko Rabič

Letošnja "žetev" Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora je spet bogata. Pomem-
ben kakovostni vzpon so 
dosegli s projektom Ljudska 
z(g)odba. Skladbe so vsebo-
vale motive ljudskih pesmi, 
z njimi so uspešno nastopili 
na treh glasbenih festivalih, 
in sicer na Bledu, Ptuju in v 
Cerknici. Poleg tega so imeli 
več samostojnih koncertov 
in vrsto nastopov na različ-
nih prireditvah. V decembr-
skih dneh so vse moči 

usmerili v priprave na tradi-
cionalni novoletni koncert. 
Na sporedu bo 28. decem-
bra ob 19.30 v dvorani Kina 
Železar na Jesenicah. Diri-
gent in umetniški vodja 
Dejan Rihtarič s svojimi 
godbeniki napoveduje raz-
nolik program prijetnih 
melodij, ki vedno navdušijo 
zveste poslušalce. Kot gosta 
bosta nastopila violinistka 
Maja Horvat, študentka lon-
donske akademije Royal 
College of Music, ter izvrs-
ten vokalist in glasbenik 
Mitja Šinkovec. 

Novoletni zvoki godbe
Tradicionalni novoletni koncert Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska Gora bo 28. 
decembra ob 19.30 v dvorani Kina Železar. 

Urša Peternel

Silvestrski večer v Gledališ-
ču Toneta Čufarja Jesenice 
bo letos v znamenju poletja. 
Kot pravi direktorica Branka 
Smole, se bodo spogledovali 
s poletjem in glasbo, ki bo 
vse obiskovalce ogrela ... V 
goste so namreč povabili 
Klapo Mali grad. Glasbena 
zasedba pa ne prihaja iz Dal-
macije, kot bi pričakovali, 
ampak izpod kamniških pla-
nin. V svojih vrstah imajo 

člane iz Kamnika, Komende, 
Škofje Loke in Metlike. 
"Posebnost klape Mali grad 
je, da nihče ni rojen na 
Hrvaškem in da se kljub 
temu z velikim veseljem in 
pevsko vnemo lotevamo tudi 
zahtevnejših in solistično 
naravnanih skladb, ki jih 
izbiramo in študiramo s 
pomočjo kolegov iz Hrvaške. 
Naš program, ki ga delno 
dopolnjujemo tudi z instru-
mentalno podlago, zajema 
tradicionalno dalmatinsko 

pesem in novejše skladbe, 
prirejene za tovrstne sesta-
ve," pravijo fantje. V štiri-
najstih letih delovanja imajo 
za seboj vrsto koncertov v 
Sloveniji, kot gostje večkrat 
nastopajo na Hrvaškem, pri-
sluhnili pa so jim tudi na 
koncertu v Londonu. Posneli 
so samostojno zgoščenko, 
sodelovali v več radijskih in 
televizijskih oddajah, nasto-
pali pa so tudi z najboljšimi 
hrvaškimi klapami v dvorani 
Tivoli in v Stožicah.

Silvestrski večer letos  
s klapo Mali grad
V gledališču se bodo letos na najdaljšo noč v letu spogledovali s poletjem.

S koncertom domačega Kvinteta Vintgar so se 2. decembra 
začele decembrske prireditve na Blejski Dobravi. Kvintet je 
letos naštudiral tri odmevne pevske projekte – sakralni kon-
certni program, ki so ga izvedli v stolni cerkvi sv. Nikolaja v 
Ljubljani, program ob spominskem dnevu Občine Jesenice 
in tretji program, vrhunec letošnjega leta, ki je na koncertu 
na Blejski Dobravi izzvenel v šopek najlepših pesmi – za 
vsakogar nekaj. Po uvodni skladbi Vintgar, ki je kvintetu dala 
tudi ime, so ubrani pevci Luka, Andrej in Ambrož Černe, 
Maks Marion in Anže Košir pod vodstvom najprej zapisane-
ga poslušalce popeljali od Rusije do ZDA in Norveške, do 
Makedonije, Dalmacije, na piedestal pa so pevci postavili 
slovensko ljudsko, umetno in sakralno pesem. Poseben 
spomin je kvintet posvetil slovenskim skladateljem, koncert, 
pa sta oplemenitila pripovedovalka zgodb po stari japonski 
tradiciji Vesna Marion in odlični citrar Tomaž Plahutnik.

Kvintet Vintgar pred domačo publiko

Kvintet Vintgar je navdušil publiko na Blejski Dobravi. 
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Letos poleti ste bili del ko-
šarkarske ekipe, ki je postala 
svetovni prvak v kategoriji 
U23. Kako je potekala pot do 
vrha?
V ekipi so poleg mene na-
stopili še Milan Kovačevič, 
Dejan Trnjak in Stojan Đu-
kanovič. Vsi trije so iz Lju-
bljane. Skupaj smo začeli 
tekmovati lansko leto. Po-
znamo se že kar nekaj let in 
želeli smo si neko novo 
zgodbo. Pred domačim dr-
žavnim prvenstvom smo šli 
na turnir v Sarajevo. Oboje 
smo izkoristili zaradi dobre-
ga uigravanja. Pot do konč-
nega cilja, naslova svetovne-
ga prvaka v kategoriji U23, 
je bila dolga in naporna. Za-
čeli smo na turnirju v Pragi. 
Sledila sta dva turnirja v 
Szolnoku na Madžarskem. 
Po Madžarski smo zavili še 
na članski turnir na Dansko. 
Zbrali smo dovolj točk in se 
kvalificirali za Šrilanko, kje 
sta bila še dva turnirja. Tudi 
tu smo bili uspešni in na 
koncu zmagovalno zaključi-
li svojo pot. Uspel nam je 
zgodovinski met, dvajset te-
kem brez poraza. Pred za-
dnjim turnirjem na Šrilanki 
se je že vedelo, da prvega 
mesta več ne moremo izgu-
biti. Kljub neznosni vlagi in 
vročini, v takih razmerah ni-
sem igral še nikoli, smo odi-
grali tudi zadnji turnir. 

Na kateri tekmi je bilo naj-
težje Šrilanki?
Zagotovo z nizozemsko eki-
po, ki je na Šrilanko prišla s 
spremenjeno postavo.

Boste še naprej igrali košar-
ko tri na tri?

V ekipi smo se dogovorili, 
da gremo naprej. Za nasle-
dnje leto imamo zagotovlje-
ne že tri turnirje v tujini. 
Velik izziv je nastop na 
olimpijskih igrah v Tokiu 
2020, kjer bo ta športna pa-
noga prvič na programu.

Kakšni so vaši začetki v ko-
šarki pet na pet?
S košarko sem začel doma 
na Jesenicah, nekje pri dese-
tih, enajstih letih. Kar malo 
pozno, saj so imeli moji vr-
stniki že veliko število tre-
ningov za seboj. Prvi začetki 
so bili v Pineti, kjer je bila 
na pripravah jeseniška član-
ska ekipa. Član te ekipe je 
bil tudi moj bratranec Matej 
Pirija (Pirija letos zaradi po-
škodbe ne igra, o. p.). Prek 
njega so me fantje in trener 
Bojan Grzetič spoznali. Tre-
ner je v meni videl potencial 
in pristal sem med košar-
karji. V tistem obdobju sem 
pri Leonu Mesariču treniral 

akrobatiko. Treningi so se 
pokrivali, tako da sem se na 
koncu odločil za košarko. 
Akrobatika mi je zagotovo 
dala prepotrebno motoriko 
in je več kot dobra osnova za 
vse športe.

Kam vas je košarkarska pot 
vodila z Jesenic?
Na Jesenicah sem bil do 
predzadnje sezone mladi-
nec. Želel sem narediti korak 
višje. Bil sem na preizkušnji 
v Slovanu in Olimpiji, a v 
obeh dobil nerazumljiv od-
govor, da sem prestar. Na 
koncu sem pristal v Triglavu, 
kjer sem pri mladincih imel 
dobro sezono. Posledica je 
bila vstopnica za člansko eki-
po. Od letošnje sezone sem 
član prvoligaške ekipe Hopsi 
Polzela.

Poznate razmere v nižjih li-
gah. Je velika kakovostna 
razlika med prvo in preosta-
limi ligami?

V prvi ligi so igralci bolje fi-
zično pripravljeni, saj se več 
trenira. Vse se hitreje odvija. 

Kako ste zadovoljni z igra-
njem in pogoji na Polzeli?
 Za zdaj nimam nobenih 
pripomb. Obljubljeno mi je 
bilo veliko igralnega časa – 
in to se uresničuje. Je pa res, 
da je od mene odvisno, da 
bo tako še naprej.

Na katerem igralnem mestu 
igrate?
Na Polzeli igram tako na 
enki (organizator igre, o. p.), 
kot na dvojki (branilec, stre-
lec,, o. p.). Če bi moral izbi-
rati, bi izbral dvojko, saj rad 
prevzamem odgovornost za 
met. 

Kakšna se vam zdi kakovost 
slovenske košarkarske lige?
Kakovost je malce slabša. 
Sam razlog vidim v tem, da 
je denarja manj kot v prete-
klosti. Veliko mladih se od-
loči za igranje v tujini. Meni 
prva liga pomeni izziv in 
odskočna deska za naprej.

Ciljate na tujino?
Če bi imel izbiro, bi bil pov-
sem zadovoljen z ligo ABA. 
Prepričan sem, da bi v njej 
lahko igral.

Kje so vaše prednosti, kje re-
zerve?
Prednost je zagotovo ta, da 
znam dobro zadeti. Rezer-
ve? V igri Polzele so neki 
posebni principi in teh se ne 
moreš navaditi kar čez noč.

Kakšne želje imate še v ko-
šarki?
Želim si, da bi čim dlje živel 
od košarke in igral na čim 
višjem nivoju.

Izziv so olimpijske 
igre v Tokiu
Triindvajsetletni Tjaž Rotar z Jesenic je bil del ekipe, ki je poleti postala svetovni prvak v košarki 
tri na tri v kategoriji do triindvajset let.

Tjaž Rotar

Pet porazov, ena zmaga
Namiznoteniške igralke Jesenic so doživele pet zaporednih 
porazov. Doma so trikrat izgubile s 5 : 2 z Latriko, Kemo in 
Vesno. V gosteh jih je Kajuh Slovan premagal s 5 : 1, Arrigo-
ni pa s 5:3. Zadnjo tekmo jesenskega dela so opravile z odli-
ko. V gosteh so tesno s 5 : 4 premagale Ptuj. Jeseničanke 
delijo osmo mesto s štirimi točkami. Na dnu lestvice je eki-
pa Preserje z dvema točkama.

Strelci v Ormožu 
Strelci SD Triglav Javornik - Koroška Bela so se v Ormožu 
udeležili dveh tekem. Na tekmi Strelski upi 2017 se je v prvo 
deseterico uvrstil Matevž Pivk. Ekipa v postavi Matevž Pivk, 
Ernest Eman Babača in Anton Korbar je osvojila peto mesto. 
V Ormožu je potekalo še II. Kontrolno tekmovanje. Pri mla-
dincih drugo mesto za Matevža Pivka in četrto mesto za 
Ernesta Emana Babačo. V članski konkurenci je bil Anže Pre-
sterel četrti.

Denis Čatak dvakrat svetovni prvak
Slovenski reprezentanti tradicionalnega karateja so se ude-
ležili svetovnega prvenstva, ki je potekalo v kraju Monteca-
tini Terme v Italiji. Skupno je sodelovalo 44 držav. Iz Karate 
kluba MI-KI je nastopilo pet tekmovalcev: Matic Panjtar, 
Karin Pazlar, Matija Legat, Denis Čatak in Aleksander Jova-
novič. Trener Mirsad Kovačevič je bil v vlogi selektorja. De-
nis Čatak je bil dvakrat prvi, dvakrat drugi in enkrat tretji. 
Aleksander Jovanovič je bil drugi. Matija Legat in Karin Paz-
lar pa sta bila po enkrat tretja.

Za konec leta dva poraza odbojkaric
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so zadnji dve tekmi v letu 
2017 izgubile. Doma jih je premagala Aliansa Šempeter z 1 
: 3, v gosteh pa Kema Puconci s 3 : 0. Poraza ne vzbujata 
skrbi, saj so Gorenjke še naprej trdno na sedmem mestu z 
10 točkami. Mirno nadaljevanje so si priigrale z dvema zma-
gama, z Ankaranom Hrvatini doma s 3 : 0 in Koprom v go-
steh s 3 : 1. Razvrstitev ekip od osmega do desetega mesta: 
8. Luka Koper (8 točk), 9. Ankaran Hrvatini (3 točke) in 10. 
Ljubljana (brez točk). Liga se nadaljuje 20. januarja.

Polovičen uspeh košarkarjev
Košarkarji Enosa Jesenice, ki tekmujejo v tretji slovenski ko-
šarkarski ligi, so v zadnjih dveh tekmah obakrat gostovali in 
dosegli polovičen uspeh. Najprej so po podaljšku izgubili z 
ekipo Kolpa Črnomelj z rezultatom 89 : 85. Sledila je zmaga 
v Gorenji vasi z rezultatom 81 : 74. Deveti krog, je na spore-
du 6. januarja in bo izredno zanimiv, saj so na vrhu štiri 
ekipe, Kolpa Črnomelj, Calcit Basketball, Troti in Enos Jese-
nice, ki imajo po 13 točk.

Šport na kratko

Natanko en mesec pred uradnim začetkom zimskih olimpij-
skih iger v južnokorejskem Pjongčangu bodo tudi v Sloveni-
ji prižgali slovensko baklo. Prižig bo 9. januarja 2018 ob 17. 
uri na Trgu mladih v BTC Ljubljana. Slovenska bakla bo nato 
potovala po Sloveniji in obiskala osem krajev. Namen je 
vzbuditi olimpijski duh že pred začetkom olimpijskih iger. 
Bakla se bo ustavila tudi na Jesenicah, in sicer v Dvorani 
Podmežakla, v četrtek, 11. januarja, med 16. in 18. uro. Baklo 
bo vseskozi spremljal Tomaž Razingar, olimpijec in nekda-
nji kapetan slovenske hokejske reprezentance, ki bo v Pjong-
čang peljal slovenske navijače. V vsakem kraju bodo osre-
dnjo pozornost usmerili na olimpijce, rojene v tistem kraju. 
Organizator je Olimpijski komite Slovenije. 

Slovenska bakla prihaja tudi na Jesenice

Matjaž Klemenc

Od zadnje novembrske tek-
me z ekipo Ritter je do sobo-
tne tekme z Olimpijo minilo 
kar sedemnajst dni. Vmes 
in v ponedeljek so jeseniški 
hokejisti odigrali tri tekme 
državnega prvenstva. Gosto-
vali so v Zalogu in Slavijo 
premagali z 9 : 1. Dve tekmi 
so odigrali doma. Najprej so 
z 11 : 1 premagali Maribor, 
zatem pa še Bled s 7 : 2. 
V tem času je večina ekipe v 
miru trenirala pod vodstvom 
glavnega trenerja Gabra 
Glaviča in njegovega po-
močnika Aleša Burnika, ki 
se je ekipi pridružil konec 
novembra. Osem igralcev, 

Žiga Kogovšek, Lan Brun 
Rauh, Gašper Korošec, Nejc 
Stojan, Žiga Urukalo, Luka 
Sodja, Erik Svetina in Jaka 
Šturm, je na Bledu nosilo 
reprezentančni dres v selek-
ciji U20. Po zadnji tekmi z 
Italijo jih je že naslednji ve-
čer čakal derbi z Olimpijo v 
Ljubljani. Železarji so v tek-
mi, kjer je bila Olimpija do 
polovice tekme boljši tekme, 
nadaljevanje pa je pripadlo 
Jesenicam, še tretjič v ligi 
AHL premagala Olimpijo. 
Tekmo so dobili s 3: 0. "Der-
biji nam gredo letos dobro 
od rok. Tu se obrestuje naše 
trdo delo. Še enkrat več se je 
pokazalo, da smo veliko 
boljši drsalci od Olimpije. 

Danes je odločila druga tre-
tjina, ko smo dodali plin in 
vse bolj pritiskali tekmeca. 
Do konca decembra je urnik 
zelo natrpan. Razpored nam 
je naklonjen, saj imamo pet 
tekem doma. Vseeno mora-
mo iti s tekme na tekmo in 
si do konca leta nabrati čim 
več točk," je po tekmi pove-
dal strelec tretjega zadetka 
Miha Logar. Prva dva zadet-
ka sta dosegla Adis Alagič in 
Markus Piispanen.
Vodstvo HDD SIJ Acroni Je-
senice je pripravilo četrti re-
dni občni zbor, kjer so pred-
stavili tako uspehe kot teža-
ve. Zelo so zadovoljni z re-
zultati na ledu. Uveljavljanje 
mladih jeseniških igralcev 

in dobro sodelovanje s HD 
mladi Jesenice. S transpa-
rentnim in racionalnim tro-
šenjem sredstev si društvo 
pridobiva naklonjenost 
sponzorjev in partnerjev. 
Korak naprej si želijo doseči 
na organizacijskem nivoju. 
Kljub temu imajo poleg vi-
sokih tekmovalnih ciljev vi-
soke cilje tudi na organiza-
cijskem nivoju.
Jutri Jeseničane čaka Neu-
markt, 26. decembra Salz-
burg 2, 28. decembra KAC 2 
in 30. decembra za piko na i 
Olimpija. Drugega januarja 
gostujejo v Celovcu pri ekipi 
KAC 2, 4. januarja pri ekipi 
Salzburg 2 in 6. januarja v 
Ljubljani pri Olimpiji.

Derbiji jim gredo dobro od rok
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Urša Peternel

Prvega decembra obeležuje-
mo svetovni dan boja proti 
aidsu. V Splošni bolnišnici 
Jesenice so na ta dan skupaj 
z dijakinjami in mentorica-
mi zdravstvene usmeritve 
Srednje šole Jesenice posta-
vili stojnico in obiskovalce 
ozaveščali o nevarnostih 
virusa HIV, načinih prenosa 
virusa, testiranju, varni spol-
nosti in drugih načinih za 
preprečevanje okužb. Med 
zaposlene in obiskovalce so 
delili rdeče pentlje, ki so 

simbol boja proti aidsu. Kot 
je povedala Petra Alič s Sre-
dnje šole Jesenice, podatki 
kažejo, da je virus HIV v 
svetu vzel že več kot 35 mili-
jonov življenj. Leta 2016 je 
zaradi vzrokov, povezanih z 
virusom HIV, skupno umr-
lo milijon ljudi. Ob koncu 
leta 2016 je bilo registrira-
nih približno 36,7 milijona 
ljudi z virusom HIV, od tega 
je bilo na novo okuženih 1,8 
milijona. Najbolj prizadeta 
je Afrika. In kako je pri nas? 
Slovenija spada med države 
z nizkim številom okužb, 

vendar številke v zadnjih 
letih naraščajo. Po podatkih 
NIJZ, ki so objavljeni na 
spletni strani, je bilo v prete-
klem letu v Sloveniji prijav-
ljenih 56 primerov novih 
diagnoz okužbe s HIV, 54 
med moškimi in dve med 
ženskami. V zadnjih desetih 
letih sta bili prijavljeni 502 
novi diagnozi okužbe s HIV. 
Okužbe z virusom HIV je 
sicer mogoče diagnosticirati 
s hitrimi diagnostičnimi 
testi (RDT), ki odkrivajo pri-
sotnost ali odsotnost protite-
les proti virusu HIV. 

Ozaveščali o nevarnostih 
okužbe z virusom HIV
Akcijam ob prvem decembru, ko obeležujemo svetovni dan boja proti 
aidsu, so se pridružili tudi v Splošni bolnišnici Jesenice.

V Splošni bolnišnici Jesenice so skupaj z dijakinjami zdravstvene usmeritve Srednje šole 
Jesenice ozaveščali o nevarnostih okužbe z virusom HIV. / Foto: arhiv Splošne bolnišnica Jesenice

Urša Peternel

Sneg je letos zgodaj pobelil 
gore, obiskovanje gora pozi-
mi pa zaznamujejo nižje 
temperature, krajši dan, 
zaprte planinske koče in 
specifične snežne razmere. 

Obiskovalci gora zato mora-
jo biti za vsak odhod v gore 
ustrezno pripravljeni. Pla-
ninska zveza Slovenije, Gor-
ska reševalna zveza Sloveni-
je in Združenje gorskih 
vodnikov Slovenije so na 
Krvavcu predstavili napotke 

za varnejši obisk gora pozi-
mi. Za praktični prikaz 
opreme in veščin za zimsko 
gorništvo je med drugim 
poskrbel tudi Mitja Šorn, 
gorski vodnik in predsednik 
Združenja gorskih vodnikov 
Slovenije, doma s Kočne.

Inštruktor GRZS in strokov-
ni sodelavec PZS Matjaž 
Šerkezi je poudaril: "Za 
obisk gora svetujemo popol-
no zimsko opremo – lavin-
ski trojček, cepin, dereze in 
čelado. Pred vsako turo je 
treba preveriti stanje opre-

me, snežne razmere na 
območju, kamor se odprav-
ljamo, in odprtost planin-
skih koč. Poleg specialne 
opreme za hojo v gore pozi-
mi potrebujemo vso opremo 
kot za gore v letnih, kopnih 
razmerah, dodatno pa še 
dobre zimske planinske čev-
lje, gamaše za zaščito pred 
vdorom snega v čevlje, kako-
vostna oblačila, ki ščitijo 
pred vetrom, mrazom in vla-
go ter imajo dobre izolacij-
ske lastnosti. Potrebna je 
tudi zaščita pred močnim 
soncem, ne pozabimo pa 
niti na rezervna oblačila in 
na dejstvo, da je večina pla-
ninskih koč zaprta in da 
zaradi tega potrebujemo več 
tople tekočine in hrane v 
nahrbtniku." 
Med tehnično opremo spa-
dajo dereze, cepin in čelada. 
"Za obisk visokogorja so 
edina pravilna izbira 10- ali 
12-zobe gorniške dereze. 
Razne verige in gumijaste 
izpeljanke, ki so se pojavile 
v zadnjih letih, sodijo v mes-

to in sredogorje, saj nimajo 
pravih zob in niso primerne 
za na resnejše gorniške 
ture," je opozoril predsed-
nik Združenja gorskih vod-
nikov Slovenije Mitja Šorn. 
Skupaj z gorskim vodnikom 
Miho Habjanom sta prika-

zala pravilno uporabo derez 
in cepina, pri čemer je 
pomembno, da takoj, ko na 
noge namestimo dereze, 
palice zamenja cepin, saj se 
bomo v primeru padca le 
tako lahko uspešno zausta-
vili. Kot je poudaril Šorn, je 

opremo treba znati tudi pra-
vilno uporabljati. A to ni 
dovolj, potrebne so predv-
sem izkušnje gibanja v 
gorah pozimi, ki morajo biti 
vsaj na začetku opravljene 
pod budnim očesom uspo-
sobljenih vodnikov. 

Kako pozimi varneje v gore
Gorski vodnik Mitja Šorn s Kočne, ki je tudi predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije, poudarja, da je za obisk gora potrebna ustrezna oprema, ki 
jo je treba znati pravilno uporabljati. A to ni dovolj, potrebne so predvsem izkušnje gibanja v gorah pozimi.

Mitja Šorn ob prikazu ustavljanja s cepinom. Ko imamo na nogah dereze, je v rokah cepin, 
na glavi čelada. / Foto: Manca Čujež, PZS

Obvezen del tehnične opreme vsakega gornika 
je lavinski trojček, ki ga sestavljajo lavinska 
žolna za grobo določanje lege ponesrečenca, 
lavinska sonda za fino določanje lege 
ponesrečenca in lavinska lopata za hitro in 
učinkovito izkopavanje. Pogostejšim 
obiskovalcem gora v zimskem času in turnim 
smučarjem pa priporočajo tudi uporabo 
nahrbtnika z zračnim balonom.

Petek, 22. 12. 2017
19:00   Glavni trg: Avtomobili 
19:00   Kavka bar: Mexx (petkov DeeJay)  
21:00   Layerjeva hiša: Demolition group 

Sobota, 23. 12. 2017
19:00   Glavni trg: Carmen manet 

Ponedeljek, 25. 12. 2017
19.00:  Glavni trg: Lado Leskovar 

Torek, 26. 12. 2017
16:00   Zg. Besnica: Pohod z baklami 
17:00   Mercator, Kokrica: Pohod z baklami
19:00   Glavni trg: Abba Mia 

Sreda, 27. 12. 2017
19:00:  Glavni trg: Koala Voice 

Četrtek, 28. 12. 2017 
19:00   Glavni trg: Nipke, Trkaj 
20:00   Layerjeva hiša: Pia feat. Delaj Eegol 

Petek, 29. 12. 2017 
19:00   Glavni trg: Alya 
19:00   Kavka Bar: Bane (petkov DeeJay)

Sobota, 30. 12. 2017
17:00   Glavni trg: Sprevod dedka Mraza

Nedelja, 31. 12. 2017
19:00   Prešernovo gledališče: Žalujoča  
 družina 
22:00   Glavni trg: Pop Design 

PREŠERNI DECEMBER ZA OTROKE 
Petek, 22. 12. 2017
17.30:  Kako je medvedek našel Božič
 Krice Krace  
Sobota, 23. 12. 2017
10.00:  Muca Copatarica 
 Prešernovo gledališče
Sreda, 27. 12. 2017
17:00 Beremo s Tačkami
in 17:30   Mestna knjižnica Kranj 
Sobota, 30. 12. 2017
17:00   Sprevod dedka Mraza
 Glavni trg 

www.visitkranj.com

PREŠERNI
DECEMBER KRANJ

2.– 31. DECEMBER 2017
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10.390  EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990  EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 1.000 EUR popusta  pri �nanciranju.

ZMAGOVALKA  KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990  EUR

SPORTAGE ŽE ZA

Novo na Gorenjskem

 

   

JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si

10.390 EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990 EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990 EUR

SPORTAGE ŽE ZA

DO 2.000 EUR

POPUSTA

Komb. porabe goriva: 3,3 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 86 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOx: 0,027-0,257 g/km. Cena 16.990 EUR velja ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Active Eco , cena 10.390 
EUR velja ob nakupu cee’da 1.6 GDI Gas LX Fun, cena 9.990 EUR velja ob nakupu Ria 1.2 Gas LX Active Eco. Popust do 2.000 EUR velja ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahko izkoristite nakupu 
novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška 
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v 
garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana

KIA - Največ avta za vaš denar

BLED: AMBROŽIČ, 04 574 17 84 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / 
KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MARIBOR: POTOČNIK, 02 234 40 43 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS 
AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / PTUJ: JERENKO, 02 788 53 08 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA, 03 818 25 50 / ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN JAN, 07 34 60 700 / VELENJE: KIA AS, 03 891 90 77 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50

TIPO family-Avto Monik-175x125.pdf   1   10/03/17   17:30
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Srečno 2018!

Urša Peternel

"Rad sem imel praktične 
predmete, malo manj pa 
tuje jezike. Zelo rad sem 
obiskoval tudi šahovski kro-
žek in pohvalim se lahko, da 
sem bil v sedmem in osmem 
razredu celo prvak šole," je 
spomine na svoje osnovno-
šolsko šolanje obudil jeseni-
ški župan Tomaž Tom Men-
cinger, eden nekdanjih 
učencev Osnovne šole Preži-
hovega Voranca Jesenice. 
Šola letos praznuje šestdese-
tletnico delovanja in slove-
snost ob jubileju je potekala 

v dvorani jeseniškega gleda-
lišča. Udeležil se je je tudi 
predsednik države Borut Pa-
hor. 
Ravnatelj Robert Kerštajn 
je orisal zgodovino šole, ki 
je bila ustanovljena s skle-
pom Ljudskega odbora 1. 
septembra 1957, in najbolj 
zanimive prelomnice. Do 
leta 1970 so imeli pouk 
šestkrat tedensko, do leta 
1997 dvoizmenski pouk, 
največ, kar 938 učencev, je 
šolo obiskovalo v letu 1964. 
Že pred petdesetimi leti so 
začeli zbirati odpadni papir 
in že prvo leto so ga zbrali 

kar 35 ton. Leta 1999 je šola 
dobila veliko, moderno 
športno dvorano, leta 2000 
vpisala prvo generacijo 
šestletnikov v sklopu uvaja-
nja devetletke. Zadnja leta 
imajo na šoli med šeststo in 
630 učencev v 27 oddelkih, 
kar 82 učencev je tujcev. 
Ravnatelj se je zahvalil 
vsem, ki so prispevali k 
uspešnemu delovanju šole 
in njenemu ugledu. 
Ponosni so na številne nek-
danje učence, med njimi sta 
tudi hokejist Anže Kopitar 
in jeseniški župan. Ta je de-
jal, da je posebno ponosen 

na multikulturnost, ki da je 
posebna dodana vrednost 
šole. Sam je s šolo še vedno 
v vsakodnevnem stiku, ne le 
kot župan, temveč tudi prek 
vnuka, ki jo je letos začel 
obiskovati. "Na Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca delajo 
izjemni ljudje, ki se z vsem 
srcem trudijo vzgajati in na 
življenje pripravljati nove 
generacije učencev, ki bodo, 
o tem sem prepričan, čez 
desetletja imeli na svojo 
osnovno šolo lepe spomi-
ne," je še dejal Mencinger. 
Kulturni program so pripra-
vili učenci, v šoli pa so izdali 

tudi zbornik z naslovom Čas 
za spomine. V njem so spo-
mine na šolo obudili nekate-
ri nekdanji učenci in učite-
lji, poleg Tomaža Toma 
Mencingerja tudi nekdanji 

učenec Damjan Jensterle in 
nekdanji učitelji Valentin 
Cundrič, Romana Kranjc (ki 
je bila tudi ravnateljica), 
Stanka Mencinger, Andrej 
Vister in Ljubica Korenc.

Predsednik države  
na praznovanju šole
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice je praznovala šestdesetletnico. Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik države Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je ravnatelju šole 
Robertu Kerštajnu poklonil slovensko zastavo in poudaril 
ustvarjalnost in radovednost otrok. "Vzgajate jih ne le v 
znanju, ampak v solidarne in plemenite ljudi," je dejal.

Kulturni program so pripravili učenci: zapeli so vsi trije zborčki, učenci pa so prek 
simpatičnih prizorov obiskovalce popeljali iz preteklosti v sedanjost šole. / Foto: Tina Dokl
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Učenci s predsednikom države. Kot je dejal, je to v iztekajočem se mandatu že njegov  
103. obisk v kakšni od šol. "Ena mojih ljubših obveznosti," je dodal. / Foto: Andraž Sodja

Hrup zmanjšal šele po drugem obisku
Jeseniški policisti so zaradi čezmernega hrupa z glasbo dva-
krat obravnavali istega kršitelja. Prvič okoli 23.30, ko so za-
radi povzročanja hrupa s preglasno glasbo proti njemu uve-
dli prekrškovni postopek, in drugič slabo uro kasneje, ko so 
ga oglobili še zaradi neupoštevanja opozorila policistov, naj 
z nedovoljenim početjem preneha. "Kdor z uporabo televi-
zijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega 
aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek 
ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z 
globo 104,32 evra. Kdor ne upošteva na kraju samem odre-
jenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se ka-
znuje z globo od 333,83 do 625,94 evra," so povedali na Po-
licijski upravi Kranj.

Nepreiskan rop trafike
Na Gorenjskem so letos storilci izvedli šest ropov, preiskani 
pa so štirje. Nepreiskan je tudi rop trafike na Cesti Cirila 
Tavčarja na Jesenicah s 6. februarja, ko je neznan moški, 
star približno trideset let, prodajalki grozil z ostrim predme-
tom. V dejanju si ni ničesar prilastil. Moški je bil visok okoli 
170 cm, imel je suho postavo, obraz je imel zakrit s šalom v 
kombinaciji oranžne in bež barve, oblečen pa je bil v jakno 
z vojaškim vzorcem in je imel na glavi kapuco. Policija še 
naprej prosi vse, ki bi kaj vedeli o ropu, da to sporočijo na 
številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Iz policijskih beležk
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Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice vsa-
ko leto december obogatijo z 
različnimi dogodki. Tako že 
vsaj desetletje pripravljajo 
dobrodelni bazar, na kate-
rem dijaki ponudijo v nakup 
izdelke, ki jih pod vodstvom 
mentoric izdelajo pri intere-
snih dejavnostih. Tudi letos 
je bilo tako, na predvečer 
Miklavža so tako v mali telo-
vadnici šole obiskovalcem 
ponudili na ogled in v nakup 
unikatne izdelke, od voščil-
nic, adventnih venčkov, 
izdelkov iz volne, gline, roč-
no izdelane naravne kozme-
tike, čajev, svečk ... Izkupi-
ček bazarja bodo tako vsako 
leto namenili šolskemu 
skladu za pomoč dijakom.
Nekaj posebnega pa je tudi 
letos koledar, ki so ga s svoji-
mi likovnimi deli v različnih 
tehnikah obogatile dijakinje 
pod mentorstvom Sonje Jan-
ša Gazič. Dvanajst umetnic 
je prispevalo svoja likovna 
dela, vsaka za en mesec v 
letu, in sicer Ema Pšeničnik, 
Vida Leskovar, Nina Krajnc, 
Tamara Cvijić, Ana Muhar, 
Ana Ajša Vičar, Tinkara Jan, 
Laura Koželj, Manca Povšin, 
Nika Vereš, Kaja Larisi Šmit 
in Ivana Tušek. Ustvarjale so 
v tehnikah tempera na papir, 
akvarel na papir, akril na 
platno, akril na les in v meša-
ni tehniki. 
V sklopu novoletnih priredi-
tev pa so gimnazijci v torek 
zvečer pripravili tudi božič-
no-novoletni koncert v Gle-
dališču Toneta Čufarja Jese-
nice.

Gimnazijke izdelale 
novoletni koledar
Na Gimnaziji Jesenice so tudi letos izdali koledar, ki ga je s svojimi likovnimi deli obogatilo dvanajst 
dijakinj pod mentorstvom Sonje Janša Gazič.

Gimnazijci že vsaj desetletje pripravijo dobrodelni bazar, izkupiček pa namenijo šolskemu 
skladu za pomoč dijakom.

Dijakinje Asja, Maja in Andreja z novoletnim koledarjem Gimnazije Jesenice 2018 
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                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

           + poštnina

11 90
EURKnjigo 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.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Janko Rabič

Na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja na Jesenicah so leto-
šnji praznični december spet 
izkoristili za predstavitev 
svojih bogatih dejavnosti na 
različnih področjih. V sredo, 
13. decembra, so starše in 
druge obiskovalce razveselili 
z božično-novoletnim kon-
certom. Res je bil raznolik, 
bogat in za različne okuse. 
Na odru so se vrstili pevski 
zbori, pevke, pevci, instru-
mentalisti, plesne in druge 

skupine pod vodstvom Moj-
ce Čebulj. Na klavirju jih je 
spremljal Primož Kerštanj. 
Program so popestrile pevke 
Učiteljskega pevskega zbora 
Mavrica. Poleg tega so učen-
ci spet pripravili bazar s pisa-

no ponudbo predmetov, ki 
so jih sami naredili. Predv-
sem so bile to praznične 
voščilnice, drugi uporabni 
izdelki, celo marmelada. 
Zbrana sredstva bodo name-
nili v šolski sklad, kjer med 

drugim pomagajo učencem 
iz socialno šibkejših družin. 
Poleg tega so letos že drugič 
ta dan skupaj z Zvezo druš-
tev prijateljev mladine Jese-
nice pripravili izmenjavo 
igrač med učenci.

Bogat praznični 
program učencev
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so starše in druge obiskovalce 
razveselili z božično-novoletnim koncertom, učenci pa so pripravili tudi bazar.

Na odru so se vrstili pevski zbori, pevke, pevci, instrumentalisti, plesne in druge skupine.

Učenke Selma, Kristina in Tinka so na bazarju ponudile 
pester izbor izdelkov.
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13ČASOPIS, KI POVEZUJE

www.kia.si

Novi SUV. Kia Stonic.
#ŽiviVsakTrenutek

že za 12.490 EUR 

KIA - Največ avta za vaš denar

BLED: AMBROŽIČ, 04 574 17 84 / BLEJSKA DOBRAVA: JUNIK-M, 04 581 00 02 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / 
KOČEVJE: RANDELJ, 01 893 11 36 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MARIBOR: POTOČNIK, 02 234 40 43 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA 
SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / PTUJ: JERENKO, 02 788 53 08 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO 
ALKA, 03 818 25 50 / ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN JAN, 07 34 60 700 / VELENJE: KIA AS, 03 891 90 77 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 4,2 – 5,5 l/100 km, emisije CO2: 109 – 125 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOx: 0,011 - 0,37 g/km. Cena 12.490 EUR velja ob nakupu novega Stonica 1.2 GAS LX Active Eco, ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus 
financiranje lahko izkoristite nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija.Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška 
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske 
napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana
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10.390  EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990  EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta  pri �nanciranju.

ZMAGOVALKA  KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990  EUR

SPORTAGE ŽE ZA

Novo na Gorenjskem

 

   

KIA - Največ avta za vaš denar
JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si

10.390 EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990 EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990 EUR

SPORTAGE ŽE ZA

DO 2.000 EUR

POPUSTA

Komb. porabe goriva: 3,3 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 86 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOx: 0,027-0,257 g/km. Cena 16.990 EUR velja ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Active Eco , cena 10.390 
EUR velja ob nakupu cee’da 1.6 GDI Gas LX Fun, cena 9.990 EUR velja ob nakupu Ria 1.2 Gas LX Active Eco. Popust do 2.000 EUR velja ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahko izkoristite nakupu 
novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška 
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v 
garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana

KIA - Največ avta za vaš denar

BLED: AMBROŽIČ, 04 574 17 84 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / 
KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MARIBOR: POTOČNIK, 02 234 40 43 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS 
AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / PTUJ: JERENKO, 02 788 53 08 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA, 03 818 25 50 / ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN JAN, 07 34 60 700 / VELENJE: KIA AS, 03 891 90 77 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50

Novi Kia Stonic je že na trgu
Novi Kia Stonic je atraktiven in samozavesten kompaktni križa-
nec s pravim evropskim oblikovalskim okusom in je najbolj per-
sonaliziran Kiin model do zdaj – navznoter in navzven.
Trije bencinski in en dizelski motor – na voljo tudi 1.0 T-GDI. 
Trije bencinski in en dizelski motor prihajajo v kombinaciji z roč-
nim menjal nikom, kar omogoča nizke emisije škodljivih plinov in 
majhno porabo goriva. Vožnja in vodljivost sta nastavljeni za mak
simalni vozni užitek, z volanom in vzmetenjem po evropskem oku-
su. Stonicova karoserija je narejena iz naprednega jekla z visoko 
trdnostjo (AHSS) in vozniku omogoča izjemno samozavest, vsem 
potnikom pa vrhunsko udobje. 
Kia Stonic je eden najpametnejših avtomobilov v svojem razredu, 
s širokim naborom tehnologij, zasnovanih, da izboljšajo vodljivost, 
varnost in udobje. Pametna razporeditev nudi prostorno kabino in 
omogoča vsestranskost pri shranjevanju stvari.
Avtomobil – tako kot vse ostale nove Kie – serijsko prihaja s 7-letno 
tovarniško garancijo (150.000 km, prva tri leta brez omejitve pre-
voženih kilometrov), ki velja za celotno vozilo. Prodaja Stonica se pri 
nas in drugod po Evropi prične v teh dneh, in sicer v razredu, ki bo 
v prihajajočih letih postal eden največjih v Evropi.
Oblikovanje zunanjosti: živahna vodljivost in športna vožnja. Sto-
nic s svojo živahno vodljivostjo in športnimi voznimi lastnostmi v 
razred BSUV vnaša vznemirljiv in samozavestno dinamičen značaj, 
ki bo zadovoljil še tako zahtevne evropske okuse. Cilj razvojnega 
oddelka je bil združiti športno in natančno vodljivost s stabilnostjo 
vozila pri vožnji naravnost ter uglajeno vožnjo pri višjih hitrostih.
Oblikovanje notranjosti: slog, tehnologija in opcijski personalizi-

rani dodatki. Tako kot zunanjost je tudi Stonicova kabina nastala 
pod vplivom evropskega oblikovanja, saj je imel vodilno vlogo pri 
izvedbi Kiin evropski oblikovalski center, ki je delal v tesnem sodelo-
vanju s Kiinim korejskim centrom.
Praktičnost in razporeditev: pametna razporeditev za prostor-
no, vsestransko kabino. V okviru svojih kompaktnih zunanjih mer 
Stonicova pametna razporeditev omogoča karseda veliko kabinsko 
prostornost za vse potnike. Stonicov vsestranski prtljažnik s 352li-
trsko prostornino (VDA) ima dvojno dno. S povsem podrtimi zad-
njimi sedeži Stonic lastnikom ponuja kar 1.155 litrov prostornine v 
prtljažniku.
Tehnologija: napredna povezljivost in številni pripomočki. Stonic 
nudi širok nabor intuitivnih tehnologij, ki povečujejo udobje vseh 
potnikov. Kot eden najmodernejših avtomobilov v svojem razre-
du se Kiin novi B-SUV lahko pohvali z infotainment sistemom, ki 
enostavno združuje funkcionalnost pametnega telefona s ključnimi 
funkcijami vozila.
Varnost: trdna, a lahka karoserija z novimi tehnologijami voz-
niške asistence. Stonic je narejen na trdni, a lahki platformi in 
karoseriji, kar nudi maksimalno pasivno varnost. Velik delež nove 
karoserije je narejen iz naprednega jekla z visoko trdnostjo (AHSS) 
in vsebuje 98 metrov strukturnih lepil za zagotavljanje še večje trd-
nosti in varnosti. Karoserijska energija se pri trku učinkovito razprši 
okoli, nad in pod predel, kjer sedijo potniki. Stonic je tudi serijsko 
opremljen s šestimi varnostnimi zračnimi blazinami (pred voznikom 
in sovoznikom, na bokih ter bočni zavesi) in ISOFIX otroškim sidriš-
čem na zadnjih sedežih.

PREDSTAVLJAMO

Srečno 2018!

Janko Rabič

Srečanja z znanimi ljudmi 
pri Društvu upokojencev Je-
senice imajo vedno nove 
obraze in zanimive zgodbe. 
Po novembrskem o planin-
ski tematiki s predsednikom 
Planinskega društva Jeseni-
ce Vladom Hledetom in čla-
nico upravnega odbora Majo 
Perko, je na okroglo, devet-
deseto srečanje v decembru 
voditeljica Albina Seršen po-
vabila podžupanjo Občine 
Jesenice Vera Pintar. Števil-
ni jo poznajo predvsem po 
družbeni funkciji, ki jo 
opravlja deset let, ter udele-
ženko številnih kulturnih in 
drugih prireditev. Predvsem 
ima rada glasbo in gledali-
šče. V sproščenem klepetu 
je razrila marsikaj iz svojega 
bolj osebnega življenja. 
Tako o mladosti, ki jo je pre-
življala z bratom in sestra-
ma, zelo so bili navezani 
eden na drugega. Po študiju 

na Višji šoli za socialne de-
lavce je največ let delala v 
kadrovski službi Slovenskih 
železnic, pred upokojitvijo 
pa kot vodja izpostave JSKD 
Jesenice. Za seboj ima dol-
goletno politično kariero v 
različnih funkcijah, vedno je 
bila rada med ljudmi. Sedaj 
so zanjo najlepši trenutki, ki 
jih preživlja z enajstletno 
vnukinjo Stello. In ker je 
bilo srečanje na praznični 
december, je razkrila tudi 
želje za naprej, širše in 
osebne: "Predvsem želim, 
da čim več mladih dobi za-
poslitev, da si utrdijo svoj 
socialni položaj. Potem si 
bodo lahko več privoščili 
zase in za otroke ter se 
vključevali v družbeni ra-
zvoj. Pa da bi bili vsi prebi-
valci čutili večjo pripadnost 
svojemu mestu. Med oseb-
nimi željami je na prvem 
mestu zdravje, ki ga seveda 
iz srca želim tudi vsem dru-
gim."

Decembrski klepet 
s podžupanjo
Gostja družabnega večera v Društvu upokojencev 
Jesenice je bila Vera Pintar.

Albina Seršen v klepetu s podžupanjo Vero Pintar

Tudi v Domu starejših obča-
nov dr. Franceta Bergelja na 
Jesenicah smo dostojno obudi-
li spomin na temeljni kamen 
naše kulture – 3. december, 
rojstni nad Franceta Prešerna. 
Skupina za samopomoč Kore-
nine, ki jo vodita g. Igor in ga. 
Natalija, je na svojem sreča-
nju obudila spomin na našega 
ljubljenega pesnika. G. Igor je 
pripravil njegov življenjepis, 
njegove vzpone in padce pod 
absolutistično staro črno-žolto 

Obudili spomin 
na rojstvo 
Franceta 
Prešerna

Prejeli smo

monarhijo. Podal je tudi pre-
gled njegovih najlepših pesmi, 
tudi tistih, ki so v običajnih 
izdajah Poezij izpuščene, ker 
ljudje ne razumejo, da je bil 
pesnik tudi človek, s svojo ža-
lostjo pa tudi ostro mislijo. Mi-
haela je zapela Nezakonsko 
mater. Sledile so druge pesmi 
in na koncu smo vsi zapeli 
Zdravljico, v kateri se pesnik 
razodene ne samo kot domo-
ljub, ampak tudi prvi sloven-
ski kozmopolit. Od sestanka 
skupine smo odšli bogatejši in 
s spoštovanjem do našega pr-
vaka med pesniki in domolju-
bi.

Skupina za samopomoč 
Korenine

Janko Rabič

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jeseni-
cah se zavedajo, da le zado-
voljno in motivirano delov-
no osebje lahko zagotavlja 
kvalitetno oskrbo stanoval-
cev. Po treh letih dela je pro-
jektna skupina opravila po-
membno delo za pridobitev 
polnega certifikata družini 
prijazno podjetje. Vsi ukrepi 
so usmerjeni v večje zado-
voljstvo in motivacijo zapo-
slenih, usklajevanju njiho-
vih družinskih in poklicnih 
obveznosti, zmanjševanju 
stresa in bolniških odsotno-
sti, rasti storilnosti in večji 

pripadnosti kolektivu. Po-
drobnejši ukrepi zajemajo 
še izobraževanja, prilago-
dljiv delovni čas, ocenjeva-
nje vodij s strani podrejenih, 
psihološko svetovanje in po-
moč, novoletno obdarovanje 
otrok, prostor za sproščanje. 
Na pot uspešnega uresniče-
vanja certifikata so ga po-
spremili na najlepši možen 
način. Zaposlene z otroki so 
povabili na praznično de-
cembrsko srečanje. Pro-
gram so jim pripravili člani 
skupine Žoga bend, ki jo 
sestavljajo stanovalci. Otroci 
so se najbolj razveselili pri-
hoda Božička, ki jim je raz-
delil darila. 

Pomemben certifikat za dom

Praznično srečanje za otroke zaposlenih v družbi Božička

Andraž Sodja

Ob desetletnici delovanja 
človekoljubnega društva Up 
so pod vodstvom Faile Pašić 
Bišić pripravili Festival miru, 
vrhunec katerega je bila četr-
ta izvedba festivala mednaro-
dnih okusov Multikultinari-
ka 2017. Kot je povedala Fai-
la Pašić Bišić, želijo multi-
kultinariko vsako leto dopol-
niti z novo ponudbo, tudi s 
socialno-podjetno noto, tako 
da ljudje, ki pripravljajo in 
strežejo hrano, od tega de-
janjsko nekaj tudi dobijo: 
"Letošnja ponudba je zelo 
pestra, saj smo se posvetili 
bližnjemu vzhodu s ponud-
bo iraške in afganistanske 
hrane, prvič je z nami Egipt, 
govorimo torej o ljudeh, ki 
so pri nas in prav je, da se 

imajo možnost predstaviti. 
Prireditev je ponudila tudi 
bogat kulturni program, na 
katerem so se zvrstila znana 
slovenska glasbena imena, 
med njimi tudi prva sloven-
ska predstavnica na Evrovizi-
ji Eva Sršen."
Kot je dodala, je multikul-
turnost dejstvo, migracije pa 
stalnica. "Na vsak rasizem 
ali ksenofobijo je treba odre-
agirati, saj ni prav, da je nek-
do deležen nestrpnosti, ki si 
je ne zasluži, kajti ljudem je 
treba dati priložnost. Za 
strahove, ki običajno podži-
gajo različne oblike nestr-
pnosti pa v današnjem sve-
tu, kjer so dostopne vse in-
formacije, če jih hočemo vi-
deti, ni več prostora."
Prireditev je obiskal tudi je-
seniški župan Tomaž Tom 

Mencinger, ki je poudaril 
pomen multikulturnosti in 
razumevanja med kultura-
mi: "Na Jesenicah je bila 
multikulturnost vseskozi 
pomemben faktor tako zara-
di priseljevanja zaradi po-
treb železarne in železnic 
kot tudi dejstva, da je tu po-

tekala mednarodna meja. 
Ljudje, ki so prišli na Jeseni-
ce, so postali in ostali Jeseni-
čani, sedaj tu živijo tudi že 
tretje in četrte generacije 
priseljencev, ohranjanje po-
sebnosti in različnosti ter 
seveda sodelovanje, pa so 
dodana vrednost Jesenic."

Multikultinarika
Ob desetletnici delovanja društva Up so v dvorani Kolpern pripravili Festival miru s četrto izvedbo 
multikulturne kulinarične predstavitve – Mulltikultinariko.

Na stojnicah se je prvič predstavljal Egipt.
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Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce vsako leto v decembru 
želijo na poseben način pri-
čarati vsaj delček praznične-
ga vzdušja. Tako so tudi 
letos pripravili tradicionalni 
božično-novoletni koncert, 
ki je namenjen pacientom, 
njihovim svojcem, upoko-
jencem in zaposlenim v bol-
nišnici. V avli pediatričnega 
oddelka so nastopili otroci 
Glasbenega centra Do Re 
mi z Bleda pod vodstvom 
Primoža Kerštanja, ki so 
zapeli in zaigrali božične 
pesmi. Pridružila se jim je 
moška vokalna skupina 
Splošne bolnišnice Jesenice 
in Lotrič Meroslovja, ki je 
pripravila nekaj slovenskih 
klasičnih pesmi. V skupini 
poje tudi zdravnik internist 
Primož Jovan.
"Vzdušje med udeleženci 
koncerta je bilo prijetno, ko 

je med nas prišel Božiček, 
pa je bilo veselje popolno. 
Za pogostitev je poskrbela 
naša Prehranska služba z 

odlično potico. Tako pacien-
ti kot tudi upokojenci so bili 
mnenja, da je bil koncert 
prijeten in da so trenutki, ko 

odmisliš skrbi in se prepus-
tiš toku glasbe, neprecenlji-
vi," je povedala Sandra Jere-
bic iz bolnišnice.

Na koncertu zapel 
tudi zdravnik
V jeseniški bolnišnici so pripravili božično-novoletni koncert za paciente, zaposlene in upokojence.

Vokalna skupina Splošne bolnišnice Jesenice in Lotrič 
Meroslovja / Foto: Gregor Vidmar

Udeležence je obiskal Božiček.

Andraž Sodja

Po pesniškem prvencu Poe-
zije, izdanem pred dobrim 
letom dni, je jeseniški pes-
nik in glasbenik Saša Atana-
sov, znan tudi po ustvarjan-
ju v duetu Dharma, izdal 
drugo pesniško zbirko s pre-
prostim naslovom Pesmi. V 
drugi zbirki, v kateri pred-
stavlja 87 pesmi z različno 
tematiko, vse od temačnih 
ljubezenskih pa do družbe-
no kritičnih pesmi, je z 
nekaterimi pesmimi, posve-
čenimi Jesenicam, prikazal 
tudi nekoliko drugačen 
pogled na svoj domači kraj 
in njegove težave. Kot je 
povedal Atanasov, je v minu-
lem letu veliko truda posve-
til pesniškemu ustvarjanju, 
tudi na tujem, kjer sodeluje 

na ameriškem portalu All-
poetry s pol milijona drugih 
ustvarjalcev, ter portalu wri-
ting.com, kjer za svoje 
ustvarjanje prejema tudi 
dobre odzive, zato razmišlja 
tudi o izdaji pesniške zbirke 
v angleškem jeziku. Pesmi 
Saše Atanasova sicer segajo 
v precej temačna področja 
nesrečnih ljubezni, depresi-
je, smrti – po zgledu svojega 
pesniškega idola Edgarja 
Allana Poeja. Kot je še dodal 
Saša Atanasov, pa nadaljuje 
tudi z glasbenim ustvarjan-
jem, tako v prihodnjem letu 
načrtuje tudi nov solo glas-
beni izdelek, želi pa si, tako 
kot številni drugi domači 
ustvarjalci, da bi njegovo 
umetniško ustvarjanje pre-
poznali tudi v domačem kra-
ju.

Pesniška zbirka 
Saše Atanasova
Jeseniški glasbenik in pesnik Saša Atanasov je 
pred dnevi v založbi Kulturnega centra Maribor 
izdal drugo pesniško zbirko Pesmi.

Saša Atanasov s svojo drugo pesniško zbirko z naslovom 
Pesmi.

Farno kulturno društvo Koroška Bela v adventnem času pri-
pravlja več dogodkov. Na prvi adventni večer je tako v Kul-
turnem hramu na Koroški Beli potekal koncert Zemlja kranj-
ska vokalistke Marte Marolt ob spremljavi Uroša Rakovca 
na kitari. Na drugi adventni večer so v župnijski cerkvi pri-
pravili predavanju umetnostnega zgodovinarja Aljaža Poga-
čnika o župnijski cerkvi sv. Ingenuina in sv. Albuina. Na 
tretji adventni večer so v Kulturnem hramu odprli razstavo 
Druga likovna kolonija na Godinovi domačiji. Na četrti 
adventni večer pa bo jutri, v soboto, ob 18.45 v Kulturnem 
hramu na sporedu še filmski večer Minutke za sveto pismo 
s projekcijo kratkih in zabavnih filmčkov na temo svetopi-
semskih osebnosti.

Advent na Koroški Beli

Na prvi adventni večer je potekal koncert Zemlja kranjska 
Marte Marolt in Uroša Rakovca. 
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Nastopili so tudi otroci Glasbenega centra Do Re Mi pod 
vodstvom Primoža Kerštanja.

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR
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Igor Kavčič

Avtor del, ki so na ogled v 
vseh razpoložljivih galerij-
skih prostorih Kosove gra-
ščine, je doktor arhitekture 
Peter Marolt. Na razstavi z 
naslovom Arhitekton in 
nove razsežnosti smeri B je 
predstavljenih kar 82 ume-
tniških objektov. Prvo de-
cembrsko sredo je dr. Peter 
Marolt na dobro zasedenem 
predavanju predstavil svoja 

dela in vizijo, ki ga vodi pri 
ustvarjanju na likovnem po-
dročju. Med drugim je pove-
dal, da pri snovanju prostor-
skih likovnih artefaktov daje 
veliko pozornost spoštova-
nju odnosa do sprememb na 
sami površini materiala, do 
patine – in to zaradi časa in 
atmosferskih vplivov, ki ima-
jo v tovrstnem likovnem raz-
iskovanju posebno mesto. 
Gre za sklicevanje na izje-
mnost površine uporabnih 

predmetov, na katerih se je z 
desetletji nabrala patina, ali 
skal, na primer v japonskem 
vrtu, ki so delo in ki kažejo 
na moč sil narave. Kar nekaj 
njegovih likovnih artefaktov 
namreč izvira iz razumeva-
nja pomena senčnosti pro-
storov, s katerimi se je spo-
znal preko znanstvenega 
preučevanja tradicije obliko-
vanja prostora in pogleda na 
svet Daljnega vzhoda oziro-
ma estetike tega dela sveta, 
predvsem Japonske. 
Kot arhitekta – oblikovalca 
prostora ga pri snovanju 
objektov seveda zanima tudi 
prostor kot tak, ko je pove-
dal, je pri njegovem delu 
oblika običajno pred barvo. 
Lahko bi rekli, da je vsak li-
kovni objekt že sam zase ne-
kakšen prototip in hkrati 
končni produkt vizije sim-
bolnega prostora. Kustos 
razstave je umetnostni zgo-
dovinar Gornjesavskega 
muzeja Aljaž Pogačnik, ki je 
v katalogu pripravil tudi be-
sedilo k razstavi. Ta bo na 
ogled do 5. januarja.

Objekti v prostoru
Arhitekt in likovnik dr. Peter Marolt v Galeriji Kosova graščina razstavlja 
likovne objekte.

Dr. Peter Marolt je ob razstavi svojih del pripravil tudi 
predavanje. / Foto: Gornjesavski muzej Jesenice

Andraž Sodja

Nabito polna dvorana Kol-
pern na Stari Savi je 12. de-
cembra pričala o zanimivi 
tematiki, ki so jo predstavlja-
li. Ljudska univerza Jesenice 
in Gornjesavski muzej Jese-
nice sta namreč predstavila 
nov izdelek študijskih krož-
kov raziskovanja kulturne 
dediščine v lokalni skupno-
sti. Tokrat na temo migracij 
in življenjskih zgodb ljudi, ki 

so se v iskanju služb preselili 
na Jesenice. Skozi osebne iz-
povedi Jeseničank in Jeseni-
čanov – nekoč priseljencev, 
so opisane življenjske zgod-
be nekaterih, ki so v času 20. 
stoletja ob eksploziji prebi-
valstva na Jesenicah zaradi 
rasti železarne tu pustili svoj 
pečat ali pognali korenine za 
prihodnost. Opisane so tako 
zgodbe bratov Vister, druži-
ne Borštnik, Trojarjevih iz 
Podbrda, Markljevih, Varlo-

vih, Franca in Marije Kozar, 
Marije Arh, družin Sku-
mavc-Kunšič in Kristan-Ja-
mnik, Fanike Pajić, Franca 
Jelenca, Zorana Krejića, Pa-
vla Dimitrova, Todosje Laza-
rova, Nika Kešine, Nusreta 
Gluhiča, Vaneta Minkova in 
njihovih družin, okoliščin in 
njihovih poti, ki so jih pripe-
ljale na Jesenice. Zgodbe so 
bile predstavljene tudi na 
razstavi Jeseničani od kod in 
kam.

Predstavili knjigo o 
priseljevanju na Jesenice
V dvorani Kolpern so 12. decembra predstavili knjigo Kako so se na 
Jesenice včasih priseljevali?, ki so jo v sklopu študijskega krožka pripravili v 
Ljudski univerzi Jesenice in Gornjesavskem muzeju s sodelovanjem 
Občinske knjižnice in Občine Jesenice.

S predstavitve nove knjižice v Kolpernu

PO TEKMI VAS ČAKA ŠE ZABAVA V BARU JOKER.
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"EL CLASICO" železarjem!
Hala Tivoli, 16. 12. 2017, 2020 gledalcev, HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice 0 : 3

Strelci: 1 : 0 Alagič (Bašič, Čimžar, 30'), 2 : 0 Piispanen (Brus, Logar, PP2, 34'), 3 : 0 Logar (49')

VABLJENI NA SLOVENSKI HOKEJSKI DERBI, KI BO V SOBOTO, 30. 12. 2017,  
OB 18. URI V DVORANI PODMEŽAKLA! NAVIJAČEM OBLJUBLJAMO ODLIČEN HOKEJ  
IN PESTER SPREMLJEVALNI PROGRAM. NAPOLNIMO DVORANO PODMEŽAKLA! 

Season 2017/18

Regular Season

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS

1 Rittner Buam 23 16 3 4 0 96 40 +56 56

2 Migross Supermercati Asiago Hockey 23 16 5 1 1 87 51 +36 51

3 HDD SIJ Acroni Jesenice 21 14 3 2 2 84 41 +43 48

4 FBI VEU Feldkirch 23 13 5 2 3 80 53 +27 46

5 HC Pustertal Wölfe 23 12 6 1 4 68 49 +19 42

6 S.G. Cortina Hafro 23 10 6 2 5 78 65 +13 39

7 HK SZ Olimpija 23 11 9 2 1 67 52 +15 38

8 WSV Sterzing Broncos Weihenstephan 23 10 9 2 2 71 57 +14 36

9 EC Bregenzerwald 24 10 10 2 2 76 80 -4 36

10 EK Zeller Eisbären 24 10 12 2 0 57 79 -22 34

11 EHC Alge Elastic Lustenau 23 9 11 1 2 68 63 +5 31

12 EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel 22 7 10 1 4 65 71 -6 27

13 HC Gherdeina valgardena.it 23 8 15 0 0 60 92 -32 24

14 Red Bull Hockey Juniors 15 6 7 2 0 46 42 +4 22

15 HC Neumarkt Riwega 24 3 14 5 2 57 85 -28 21

16 HC Fassa Falcons 23 5 17 1 0 46 94 -48 17

17 EC KAC II 22 1 19 0 2 30 122 -92 5

STANDINGS http://www.erstebankliga.at/standings-ahl-en?tmpl=component&print=1

1 od 1 18.12.2017 10:55

TRENUTNA LESTVICA LIGE AHL

                 Ekipa

DOMAČE TEKME V DECEMBRU IN JANUARJU:
23. 12. 2017 ob 18. uri: HDD Sij Acroni Jesenice – HC Neumarkt Riwega
26. 12. 2017 ob 19. uri: HDD Sij Acroni Jesenice – Red Bull Salzburg II
28. 12. 2017 ob 19. uri: HDD Sij Acroni Jesenice – EC KAC II
30. 12. 2017 ob 18. uri: HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija
13. 1. 2018 ob 18. uri: HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija
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Sudoku s končno rešitvijo

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 8. januarja 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Pravilno geslo je MAJA HORVAT IN MITJA ŠINKOVEC. 
Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora. Tudi letos vas vabijo na novoletni koncert v Kinodvo-
rano Železar na Jesenice, ki bo 28. 12. 2017 ob 19.30. Vsto-
pnice so v predprodaji v blagajni kina Železar od 18. decem-
bra naprej. Za zveste reševalce križanke so prispevali trikrat 
po dve vstopnici. Nagrajenci so: Venčeslav Thaler, Ljublja-
na; Jože Nastran, Škofja Loka; Ivan Hohnjec, Jesenice. Česti-
tamo, vstopnice boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Potica lahko poči, ima luknje, 
premalo ali preveč nadeva. Da, 
tudi to se lahko zgodi, kot se je 
z mojo prvo potico. Mož mi je 
naročil, naj ima potica veliko 
nadeva. A ker sem nadeva 
dala več, kot je bilo moke, se 
mi je potica potem spečena 
kar vlila iz modela. Pred leti 
me je prosila neka Japonka, da 
bi jo naučila speči potico. Bilo 
je kar naporno. Slovenke ima-
mo potico že malo v genih, 
izkušnje naših babic prenaša-
mo iz roda v rod.
Pred peko je treba pripraviti 
orehe. Doma stolčeni, zbrani 
in zmleti na ročen strojček 
so boljši od kupljenih, že 
zmletih orehov ali zmletih 
na elektriko. Moka mora biti 
dobra. Pred peko jo preseje-
mo in postavimo na toplo. 
Rozine čez noč namočimo v 
rumu. Sama peka od moke 
do potice traja od pet do šest 
ur. Važno je imeti topel pro-
stor, mir in zbranost. 
Najboljša potica je tista, ki je 
spečena v keramičnih mode-

lih, v pečici ali kmečki peči. 
Dolžino razvaljanega testa 
za v model pomerimo z dol-
žino prta, ki ga damo v 
model. Ohlajene modele in 
pekače namažemo z maščo-
bo (mast in maslo) in malo 
posujemo z drobtinami. Če 
bi bili modeli segreti, bi se 
potica prijela. 
Razmerje med moko in nade-
vom naj bo enako. Testo 
zamesimo s kvascem tako, da 
ta ne pride takoj v stik z maš-
čobo ali soljo. Testo je treba 
gnesti s kuhalnico tako dolgo, 
da se loči od sklede in kuhal-
nice. Testo naj potem vzhaja, 
da se podvoji (dve uri). Po 
vzhajanju ga spet premesimo 
in razvaljamo centimeter 
debelo. Za nadev damo dobro 
polovico orehov v vrelo smeta-
no. Dodamo maslo, dišave in 
med. Sladkanje potice je bolj-
še z medom kot s sladkorjem. 
Iz beljakov stepemo sneg in 
ga tudi vmešamo v mlačen 
nadev, ni pa nujno. Najprej 
namažemo mokri nadev, nato 
pa še posujemo s preostalimi 
orehi. Testo nato tesno s topli-

mi rokami zvijemo, ne s 
prtom. To je važno, da potica 
potem nima lukenj. Zvito 
potico damo na pomaščen 
pekač in jo z iglo ali leseno 
palčko večkrat prebodemo do 
dna. 
Vzhajanje potice v modelu 
mora biti kar dobro in traja 
uro ali več. Če potica ni dovolj 
vzhajana, rada poči, če pa je 
preveč vzhajana, pa upade. 

Premažemo jo z jajcem in 
mlekom. Če po 20 minutah 
pečenja potica prehitro rume-
ni, jo pokrijemo s papirjem. 
Temperaturo nastavimo na 
180–200 °C. Po 10 minutah 
jo zmanjšamo na 175 °C. Nap-
ravimo preizkus pečenja s 
palčko. Spečeno potico pusti-
mo v modelu pol ure. Še vro-
čo skorjo malo namažemo z 
maslom, da se zmehča. 

Da bo potica uspela
Vsako leto z vnuki za praznike pripravimo orehovo potico na klasičen način. To je posebno doživetje. 
Že priprav je kar veliko. Potem potica zahteva še veliko dela in izkušenosti.
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni  
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=A, 2=S, 3=I, 4=R, 5=K, 6=T, 7=P, 8=E, 9=N), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v 
križanki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je GLASBENIK.

Sponzor križanke je Frizerski salon Tanja in Dani v pritličju stavbe nekdanjega hotela Korotan na Titovi 29 na Jeseni-
cah. Modne pričeske, novi trendi, strokovno delo in zmerne cene. Za naše reševalce so pripravili štiri nagrade: žensko 
fen frizuro s striženjem in tri moška striženja. Vljudno vabljeni, da jih obiščete tudi v prihajajočem letu.
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SLOVARČEK: HEKSAN: nasičen ogljikovodik,     ŽERKA: breznoga žuželka,     STRANPOTICA: stranska, napačna pot     LALA: Vojvodinec,        EST: Estonec
FAVN: pohoten gozdni duh,     ARO: danski otok v Malem Beltu,     RŽEV: pristanišče ob Volgi,     ROTT: levi pritok Inna v Nemčiji

Sestavil: Cveto Erman
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Zveza borcev NOB Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice 
sta konec novembra v galeriji Kosove graščine pripravila 
razgovor z Radovanom Hrastom, enim najmlajših partiza-
nov in zapornikom na Golem otoku. Govoril je o svojem 
življenju, se spominjal časov okupacije in partizanskih ča-
sov. Po vojni je bil zaradi izdaje zaprt na Golem otoku in 
obudil je spomine na zaporniško obdobje. Po upokojitvi se 
je vračal na Goli otok kot vodič številnim skupinam, ki jim je 
razlagal, kaj se je dogajalo in kako je preživel ta pekel. Še 
danes ohranja pokončno držo, ni se odpovedal poštenosti 
in domoljubju. Večera v Kosovi graščini se je udeležila tudi 
podžupanja Vera Pintar.

Razgovor z Radovanom Hrastom

Pri Društvu upokojencev Javornik - Koroška Bela so v pra-
zničnem decembru na srečanje povabili člane, jubilante, ki 
v letošnjem letu praznujejo sedemdeset in osemdeset in 
devetdeset let. Čestitke sta jim izrekla podpredsednik dru-
štva Marjan Veber in podpredsednik sveta Krajevne skupno-
sti Slovenski Javornik - Koroška Bela Marko Zupančič. Za 
prijetnejše počutje so jim ob pogostitvi pripravili glasbeni 
program, ki so ga izvedle članice društvenega ženskega pev-
skega zbora Večerna zarja pod vodstvom Francija Richarja, 
trio deklet Zaveljcina s Koroške Bele in harmonikar Luka 
Planinšek z Blejske Dobrave. Najstarejši udeleženci sreča-
nja so bili Stanislava Peternelj, Janez Iskra in Rudi Dolinšek, 
ki v letošnjem letu praznujejo jubilejnih devetdeset let. 

Srečanje jubilantov DU Javornik - Koroška Bela 

Petek, 22. december
DVORANA KS BLEJSKA DOBRAVA, ob 10. uri

Odprtje razstave ročnih del, ki bo na ogled do 18. ure

STUDIO VITAL JESENICE, od 16.30 do 21. ure
Veliki dobrodelni božično-novoletni maraton

DNEVNI CENTER ŽAREK, ob 17. uri
Praznovanje božiča v dnevnem centru Žarek

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Predstava A. L. Webber, FANTOM IZ OPERE, Klavirska izvedba skupi-
ne Čudoviti um, pripovedovalec Tom Varl, za abonma glasbeni in izven

Sobota, 23. december
DVORANA KS BLEJSKA DOBRAVA, od 10. do 18. ure

Razstava ročnih del, ki bo na ogled do 18. ure

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV JESENICE, ob 18. uri
Skupno prepevanje božičnih pesmi

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 18.45
Četrti adventni večer: Filmski večer Minutke za sveto pismo

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 19. uri
Komedija Pozorište u kući (Gledališče v hiši)

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Kulturno-zabavni decembrski večer v organizaciji KPŠHD Vuk Kara-
džić za vse člane in simpatizerje društva

TEATER BAR JESENICE, od 21.30 dalje
Koncert skupine Joške v'n

Nedelja, 24. december 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Vaša naša matineja, ZGODBA O (NE   TAKO) STRAŠNEM ZMAJU, 
Bimbo teater

Ponedeljek, 25. december  
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,  
ob 18. uri

Božična meditacija, društvo Prvi korak

Torek, 26. december
DVORANA KS BLEJSKA DOBRAVA, od 10. do 18. ure

Razstava ročnih del, ki bo na ogled do 18. ure

VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 10. uri
Sveta maša

VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 11.30
Tradicionalno žegnanje konj

Sreda, 27. december  
DNEVNI CENTER ŽAREK, od 8. do 14. ure

Počitniški novoletni program z družabnimi igrami, izdelavo svečk, 
praznično kuharsko delavnico

Četrtek 28. december
DNEVNI CENTER ŽAREK, od 8. do 14. ure

Počitniški novoletni program z družabnimi igrami, izdelavo svečk, 
praznično kuharsko delavnico

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE, ob 19.30
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora

Petek, 29. december 
DNEVNI CENTER ŽAREK, od 8. do 14. ure

Počitniški novoletni program z družabnimi igrami, izdelavo svečk, 
praznično kuharsko delavnico

DPD SVOBODA FRANCE MENCINGER, JAVORNIK – 
KOROŠKA BELA – lutkovna dvorana Turist, ob 17. uri

NAROBE DAN, lutkovna predstava za otroke s prihodom Dedka 
Mraza

Sobota, 30. december  
ZBORNO MESTO PRED ORODIŠČEM NA KOČNI, ob 17.30

Tradicionalni – 14. pohod z lučkami na Babo v organizaciji ŠKD 
Obranca s Kočne

Prireditve od 22. decembra 2017 
do 11. januarja 2018

Nedelja, 31. december 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 19. uri

Silvestrovanje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20.00
Silvestrski koncert KLAPE MALI GRAD

Torek, 2. januar
SMUČIŠČE ŠPANOV VRH

Tradicionalni 6. Pohod ob polni luni na Španov vrh

Četrtek 4. januar
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Glasbena popotnica knjigama Natalije Šimunović; nastopa Trio Cart; 
gost večera Orlando Uršič

Sobota, 6. januar
PROSTORI SŽJ, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat – ogled največje modulne makete v Sloveniji

Nedelja, 7. januar
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Vaša Naša Matineja: baletna predstava za otrok Moj klub Bled

CERKEV SV. LENARTA JESENICE, ob 18. uri
Božični koncert Duhovniškega okteta Oremus

Ponedeljek, 8. januar  
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 19. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 9. januar
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop tekmovalcev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Feri Lainšček, PETELINJI ZAJTRK, erotična igra o prijateljstvu, kopro-
dukcija GTČ Jesenice in Šentjakobskega gledališča Ljubljana

Četrtek 11. januar
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop tekmovalcev

Športni dogodki in prireditve

Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Pod-
mežakla, Jutranja vadba za starejše

Vsak ponedeljek in petek, od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla, 
Rekreacijska liga v kegljanju

Vsak ponedeljek od 18. do 21. ure, Namiznoteniška dvorana Podme-
žakla, Rekreacijska liga v namiznem tenisu

Vsak torek od 19. do 21. ure, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v 
odbojki

Vsak četrtek, od 17.30 dalje, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v 
košarki

Vsako soboto in nedeljo popoldan, ob praznikih in šolskih počitnicah, 
Športna dvorana Podmežakla, Rekreacijsko drsanje – urnik je obja-
vljen na spletni strani Zavoda za šport Jesenice

Razstave

Do 05. 01. 2018, Kosova graščina, Peter Marolt: Arhitekton in nove 
razsežnosti smeri B, likovna razstava

Do 20. 01. 2018, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Do nadaljnjega, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 
22, Jesenice, Ogled razstave POSLIKANO TELO fotografa Nika Ber-
tonclja (F3 FZS), ki prikazuje umetniška dela Alenke Peternel Huber, 
mojstrice poslikave teles

V dvorani jeseniškega gledališča je potekala novoletna prire-
ditev Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice z naslovom 
Glej, kaj znam! Zbrane je pozdravila ravnateljica Aleksandra 
Valančič, ki je orisala pomembno in zahtevno delo šole, ki 
skrbi za izobraževanje učencev po prilagojenem programu. 
Prireditve se je v imenu Občine Jesenice udeležila podžupa-
nja Vera Pintar. V kulturnem programu so nastopili učenci 
šole, ki so z dramsko uprizoritvijo, pevskim in plesnim na-
stopom, otroškimi igrami, skečem in deklamacijami navdu-
šili obiskovalce. Potekala sta tudi razstava izdelkov učencev 
in šolski bazar, prostovoljne prispevke pa bodo namenili 
šolskemu skladu.

Glej, kaj znam!

Učenci so se predstavili z igro, petjem, plesom ... 
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VODNAR 21. ja nu ar ja–19. fe bru ar jaLEV 23. ju li ja–23. av gu sta

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

STRELEC 23. no vem bra–21. de cem bra

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

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

BIK 22. apri la–20. maja

DVOJČKA 21. maja–21. ju ni ja

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

horoskop 2018
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog; ustrezno zname-
nje kitajskega horoskopa: zmaj; element: ogenj; vodilni planeti: Mars, Saturn, Son-
ce; kamen: ametist, rubin, diamant, koral; kovina: jeklo, železo; drevo: bor; barva: 
rdeča; prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost; slabosti: trma, nepremiš-

ljenost; značilna lastnost: pogum
Začeli boste postavljati stvari na svoje mesto, za kar je sicer že skrajni čas. Upočasnili boste korak in 
se ozrli okoli sebe. Svet je lep in čaroben. V svojih odločitvah boste neomajni, a zato lahko pričakujete 
negodovanje iz bližnje okolice, ki se vsekakor ne bo strinjala in bo skušala, seveda neuspešno, nare-
diti vse, da bi si premislili. Na vse načine se boste tudi trudili, da bi zatrli svoje sanje, v katere ne 
verjamete več, a kljub vsemu ne morete pozabiti nanje. Seveda vam ne bo uspelo, kar je prav. Vem, 
da danes bo srečen dan, si boste popevali. Ni ga človeka, ki bi mu dovolili, da vam vzame dobro voljo, 
lahko pa jo boste tudi nesebično delili. Spremlja vas angelska karta Mir. Nadangel Kamuel: Miru ste 
deležni takoj, ko se spomnite, da je resnična le ljubezen. Vaš dober dan bo ponedeljek, srečne številke 
so 3, 11, 13, 15, 17, 21, 28.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog; ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: kača; element: zemlja; vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera; 
kamen: zeleni smaragd, žad, safir; kovina: baker; drevo: jabolko, cipresa; barva: 
rožnata, zelena; prednosti: samostojnost, impulzivnost; slabosti: vihravost, nepo-

pustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Pred vami je leto, ko se lahko zgodijo čudeži. Čarobni prah bo dostopen, le ena skrivnost je, vanje je 
treba verjeti, drugače jih ne morete pričakovati. Z malo truda vam bo čez celo leto uspelo preložiti in 
se izogniti vsem odgovornostim, saj vam bodo čisto druge misli zapolnile možgane, prijetne seveda. 
Še od prejšnjega leta vložen trud se bo končno obrestoval in veselili se boste poslovnemu nizu zmag, 
ki čakajo na vas. Pred vami je lepo obdobje, polno presenečenj. Veselili se boste sreče drugih, ki so 
vam pri srcu, in tudi vi sami končno pridete na vrsto. Splet okoliščin spomladi vas bo pripeljal do tega, 
da vas lahko samo resnica reši iz zagate. Spremlja vas angelska karta Veste, kaj morate storiti. Nadan-
gel Uriel: Zaupajte svojemu notranjemu vedenju in ga brez pomisleka upoštevajte. Dober dan je sre-
da, srečne številke so 6, 8, 10, 13, 17, 21, 27.

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

nost; značilna lastnost: odzivnost
Pustili se boste voditi in dovolili drugim, da se odločajo namesto nas. Enostavno ne boste imeli ener-
gije, da bi se postavili po robu. Še dobro, da bo to le krajše obdobje. Že v pomladi bodo metulji leteli 
visoko, kar pomeni, da bodo na svoj račun prišli vsi tisti dvojčki, ki so zaljubljeni. Rodijo se lahko tudi 
nove ljubezni ali nova prijateljstva. Razna premišljevanja bodo tista, ki vam ne bodo dala miru. Veli-
kokrat boste kovali načrte in v zadnji minuti naredili korak naprej. Najlepše vrednote so skrite v maj-
hnih in ne nujno na zunaj lepih paketih. Ker vedno nekam hitite, se vam rado dogaja, da spregledate 
drobne stvari, ki so lahko zelo pomembne. Spremlja vas angelska karta Sijajna zamisel. Nadangel 
Uriel: Da, vaša zamisel je zares božansko vodena … prosim vas, da storite vse, da jo uresničite. Dober 
dan bo torek, srečne številke so 2, 8, 21, 23, 30, 33, 36.

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

strahopetnost, nepremišljenost; značilna lastnost: zvestoba
Kdor molči, desetim odgovori. Neizrečene besede boste večkrat obdržali zase. A vedno in v vsaki 
situaciji bo na koncu prišlo vaših pet minut, ko boste lahko prišli z besedo na dan. Z besedami ne 
boste varčevali. Ljubezen vam prinese dvome, in ker ne marate zadev puščati nedokončanih, se boste 
spraševali, le kje ste naredili napako, da se vam ni izšlo po načrtu in na koncu spoznali, da je bila 
malenkost odločilna. V poletju boste le s težavo lahko prišli do trenutkov, ki bi jih posvetili sebi. Oko-
lica bo od vas zahtevala vso pozornost in vi se boste prilagodili. Vse, kar se dogaja, ima neki razlog, 
čeprav se takoj tisti trenutek ne vidi. Spremlja vas angelska karta Strast. Nadangel Haniel: Zaupajte in 
sledite svoji prebujeni strasti v ljubezenskem življenju in na poklicni poti. Dober dan bo četrtek, sreč-
ne številke so 11, 15, 20, 27, 28, 30, 31.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar, ustrezno zname-
nje kitajskega horoskopa: opica; element: ogenj; vodilna planeta: Sonce, Pluton; 
kamen: rubin, topaz, oniks; kovina: zlato; drevo: palma, limona, lovor, pomaranča; 
barva: vse sončne barve; prednosti: radodarnost, prisrčnost; slabosti: domišljavost, 

gospodovalnost; značilna lastnost: obilnost
Vložen trud se bo končno obrestoval. Uspeh se vam obeta na vseh področjih, vse od ljubezni do 
poslovnih zadev. Velikokrat čez leto boste prijetno presenečeni. Če boste le hoteli in seveda ne boste 
iskali različnih izgovorov, se vam v pomladi obeta zelo lepa, nova zveza. Samopodoba je odvisna od 
notranjega jaza. Vsako jutro si morate reči, da se imate radi in da ste v vsakem pogledu čudoviti. Vse 
drugo se odvija samo po sebi. V krogu zanimivih ljudi se boste zanesli na svojo spontanost in vedno 
uspeli. V jesenskem obdobju raje ne tvegajte preveč pri finančnih podvigih, saj denar lahko skopni 
hitreje, kot pa se zasluži. Spremlja vas angelska karta Rahločutnost. Nadangel Haniel: Ta hip ste ener-
gijsko in čustveno zelo občutljivi. Spoštujte sebe in svoja čustva. Vaš dober dan bo petek, srečne 
številke so 10, 16, 18, 22, 27, 34, 35.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitajske-
ga horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter; 
kamen: rdečerjavi sardoniks, ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; barva: 
zelena, temno rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost; slabosti: suho-

parnost, kritičnost; značilna lastnost: natančnost
Mirno se boste prepustili ritmu leta, ki prihaja, in sprejeli vse, kar vam bo prineslo. A ker se v resnici 
nihče ne more spremeniti, boste še vedno hoteli biti korak pred drugimi. Neučakanost je tista, zaradi 
katere se vam lahko podrejo načrti. Ker pa bo pričakovanje veliko, boste napeli vse moči, da zadevo 
pripeljete na cilj. Sami niti malo niste povprečni, zato se vam ne morejo dogajati povprečne stvari. 
Presenečenje, ki vas čaka, vam prinaša velike spremembe. Pripravljeni ste, ne glede na karkoli, zato je 
vsa panika odveč. Mogoče bo vse in še več. Družina vam veliko pomeni in vse bi naredili za blagor 
vseh, s tem pozabljate nase, ki ste glavni steber. Spremlja vas angelska karta Razprite krila. Nadangel 
Ariel: Prenehajte se omejevati. Prišel je pravi čas, da poletite v višave. Vaš dober dan bo sobota, sreč-
ne številke so 3, 5, 14, 19, 20, 21, 38.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar; ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: pes; element: zrak; vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran; kamen: 
safir, korale; kovina: baker; drevo: jesen, topol, jabolka; barva: različni odtenki mod-
re; prednosti: predanost, simpatičnost; Slabosti: nezvestoba, netočnost; značilna 

lastnost: očarljivost
Izpostavljeni boste situacijam, ki se jim kljub trudu ne boste mogli izogniti. Lepa beseda navadno lepo 
mesto najde, a na žalost ni vedno tako. Našle se bodo dobre rešitve in z malo vztrajnosti bo uspelo 
marsikaj, kar je še pred časom bilo nemogoče. Presenečali boste sebe in svojo okolico. V poletnem 
času se vam bo dvakratno obrestovalo vse, česar se boste lotili. Presenečenje vas čaka v razgovoru, ki 
ne bo pričakovan. Čakajo vas vzponi in prav tako padci, a zaključek leta bo dober. Padec ne sme vzeti 
poguma, ampak naj bo v spodbudo. Ne boste imeli nobenega določenega načrta za to leto, enostavno 
se boste prepustili trenutkom in se naučili uživati v njih. Spremlja vas angelska karta Uteha. Nadangel 
Azrael: Stojim vam ob strani, ko se znajdete v stiski, ter vam pomagam ozdraviti strto srce.« Vaš dober 
dan bo sobota, srečne številke so 2, 7, 8, 12, 16, 17, 27.

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

čilna lastnost: idealizem
Ker se radi odločate pod vplivom drugih, s tem pozabljate na opozarjanje lastnega notranjega glasu, 
zato vam je slaba volja vedno neizbežna. Recept za srečno življenje si vsak od nas napiše, oziroma 
ustvari sam. Zato je samo od vas odvisno, katere sestavine uporabljate. Bodo to kisle limone ali pa 
boste iz teh limon naredili sladko limonado. Ker taki pač ste, velikokrat ne posvečate pozornosti v 
bistvu zelo pomembnim stvarem, ki so vam samoumevne. Vsekakor se vam obeta presenečenje, ki 
ga zlepa ne boste pozabili. Veliko boste pridobili. Projekti, ki vas čakajo, bodo malo naporni, a to bo 
za vas samo dodatni izziv in z rezultati boste zadovoljni. Spremlja vas angelska karta Jasnovednost. 
Nadangel Uriel: Bodite pozorni na prejete misli in zamisli, saj gre pri tem za uslišane molitve. Vaš 
najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 3, 4, 6, 7, 11, 22, 23. 

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

vost; značilna lastnost: optimizem
Različne odgovornosti do sebe in drugih, ki vas bodo spremljale, vam bodo preprečile, da bi razmiš-
ljali o stvareh, zaradi katerih vas boli glava. Veliko bolj vam bodo pomembne druge stvari, zato se 
boste izogibali prepirom in drugim podobnim situacijam, kar vsem seveda ne bo všeč. Občutek, da 
se nikamor ne premaknete, pa čeprav bi vložili še več truda kot sicer, bo trajal samo kratek čas. Potre-
bnega bo zelo veliko poguma, da boste znali sprejeti spremembe, ki vas čakajo. Tudi dobrega se je 
težko privaditi, čeprav tega vsak ne verjame. Na osebnem področju se vam bo izpolnila dolgo priča-
kovana želja. Ne boste več iskali izgovorov, da nimate časa za srečo. Spremlja vas angelska karta 
Kristalno jasni nameni. Nadangel Mihael: Jasno oblikujte svoje želje in se osredotočite nanje z neo-
majno vero. Vaš dober dan bo torek, srečne številke so 5, 7, 9, 10, 15, 17, 20. 

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

lastnost: neomajnost
S količino in kvaliteto energije boste čez celo leto presenečali svojo okolico. Seveda bo pravi razlog 
znan samo vam. Ker se ljudje ne bodo tako odzvali, kot bi pričakovali, boste velikokrat malodušni, niti 
ne boste pripravljeni razumeti. Poskušali boste vplivati na druge, a seveda zaman. Da bi spremenili 
sebe, pa je le malo možnosti za take in podobne podvige. V tem letu se bo vse uredilo tako, kot je 
treba, zato si ne smete delati nepotrebnih skrbi. Obnovili boste stare prijateljske vezi, saj se boste 
začeli spraševati, kaj je bilo sploh namen vsega tega in prišli do odgovora. Spremlja vas angelska 
karta Narava. Nadangel Jofiel: Stopite na prosto, nadihajte se svežega zraka in se povežite z naravo, 
da bi se znebili stresa in pridobili nove zamisli. Dober dan bo ponedeljek, srečne številke so 1, 2, 4, 17, 
24, 25, 29.

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

tanovitnost; značilna lastnost: prijateljstvo
Obveznosti ste lepo počasi dajali na stranski tir, in tudi če ste jih gledali, niso bile videne. Ni kaj, treba 
bo zavihati rokave in vse reševati sproti. Naredili boste vse, kar bo v vaših močeh, vse ostalo pa bo 
odvisno od drugih. Obeta se kar nekaj presenečenj, nekatere sprožite tudi sami. Poletje vam prinaša 
sicer dobre dneve, a razni dvomi vam bodo zameglili pogled. Še ob pravem času pride spoznanje, da 
je bil strah odveč in lahko odvržete bremena. Novice, ki jih v poslovnem svetu že dolgo čakate, bodo 
pozitivne in potem je samo pot naprej. Pri izražanju svojih čustev boste malce pretiravali, ker drugače 
pač ne boste zmogli, a pot nazaj ne bo več mogoča, samo naprej. Spremlja vas angelska karta Vse bo 
dobro. Nadangel Jeremiel: Vse poteka povsem po načrtu, s skritimi blagoslovi, ki jih boste kmalu 
razumeli. Vaš najboljši dan bo četrtek, srečne številke so 2, 7, 8, 12, 13, 18, 25. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak; ustrezno znamenje kitajskega horo-
skopa: mačka; element: voda; vodilni planet: Neptun, Jupiter; kamen: brezbarvni 
mesečev kamen, ametist, biser; kovina: platina; drevo: vrba, breza; barva: morsko 
zelena; prednosti: fantazija, sočutnost; slabosti: neodločnost, popustljivost; značil-

na lastnost: sočutje
Že kmalu v začetku novega leta se boste ob pravem času znašli na pravem mestu. Izkoristili boste 
čisto vse možnosti, tudi na daljši rok, in zelo boste zadovoljni. Polni energije se boste podali zmagam 
naproti. Na splošno ne znate biti tiho in boli vas vsaka krivica, ki se zgodi vam ali komu drugemu. V 
jeseni se boste znašli med dvema ognjema in le srečen splet okoliščin vas lahko reši iz zagate. Za 
končno zmago boste imeli le malo možnosti, zato je škoda vsakega časa in truda, ki ga bi vlagali v to 
zadevo, čeprav boste glavni igralec. Rešitev najdite v umiku in molku. V prihodnje pa se takim situa-
cijam raje ognite. Spremlja vas angelska karta Božanski red. Nadangel Raguel: Ta hip je vse tako, kot 
mora biti. Poglejte za tančico utvare in videli boste, da se za njo skriva red. Vaš dober dan bo petek, 
srečne številke so 1, 8, 12, 13, 20, 31, 34.


