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OBČINSKE NOVICE

Soglasno potrdili 
predlog proračuna
Občinski svetniki so se prej-
šnji teden sestali na petnaj-
sti redni seji, na kateri so 
soglasno potrdili proračun 
za leto 2021.
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OBČINSKE NOVICE

Iz žlindre bodo gradili 
kolesarske poligone
Iz žlindre, ki nastaja pri pro-
izvodnji jekla v SIJ Acroni 
Jesenice, bodo začeli izdelo-
vati grbinaste poligone za 
kolesarje. 
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RECEPT

Mandljeve zvezdice
So nebeško dobre in delujejo 
zelo praznično pod jelko, 
pred jaslicami in na božično-
-novoletni mizi. 
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Urša Peternel

Sedmega decembra se je po-
slovil Boris Janez Bregant, 
nekdanji župan in od leta 
2007 častni občan občine 
Jesenice.
Osnovno šolo in nižjo gim-
nazijo je končal na Jeseni-
cah. Šolanje je nadaljeval v 
Ljubljani na tehnični srednji 
šoli strojne smeri ter Fakul-
teti za strojništvo. Podi-
plomski študij s področja 
vzdrževanja in logistike v 
metalurgiji je opravil v 
Rimu. Po študiju se je zapo-
slil v Železarni Jesenice, ki 
jo je kasneje kar dvanajst let 
vodil tudi kot generalni di-
rektor, nato pa je bil pet let 
direktor slovensko-italijan-
skega podjetja za uvoz in 
izvoz metalurških izdelkov 
Železarne Jesenice v Italiji. 
Dva mandata, med letoma 
1998 in 2006, je bil župan 
Občine Jesenice. Pod njego-
vo župansko taktirko so se 
Jesenice iz železarskega me-
sta začele preobražati v so-
dobnejšo občino. Med večji-
mi dosežki v času njegovega 
županovanja so med dru-
gim sprememba podobe 
mesta (Čufarjev trg, Stara 
Sava, Poslovna cona, Plavški 
travnik), dograjevanje Gim-
nazije Jesenice, ustanovitev 
Visoke šole za zdravstveno 
nego, ustvarjanje mestnega 
središča (selitev občinske 
uprave v zgradbo nekdanje 
uprave Železarne Jesenice, 
priprave za selitev upravne 
enote …), oživitev starega fu-
žinskega naselja Stara Sava 
z muzejem in glasbeno šolo, 
razvoj pomoči na domu, 
ustanovitev Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske ... 
V letih po upokojitvi je ostal 
aktiven in je puščal svojo 
sled v domačem okolju. S 
ponosom se ga bodo spomi-
njali v Pihalnem orkestru 
Jesenice - Kranjska Gora, 
katerega častni član je bil, 
dolga leta je vodil organiza-
cijski odbor Čufarjevih dni, 
bil je predsednik Društva 

upokojencev Jesenice, deja-
ven je bil tudi na drugih po-
dročjih ... Za svoje delo je 
prejel številne nagrade in 
priznanja, med njimi tudi 
naziv častnega občana obči-
ne Jesenice leta 2007. 
»Na Občini Jesenice se 
bomo Borisa Janeza Bregan-
ta spominjali kot izredno 
spoštovanega in cenjenega 
sodelavca, katerega pošteno, 
karizmatično in vizionarsko 
vodenje sodelavcev v občin-
ski upravi je še danes v spo-
minu vseh zaposlenih,« so 
povedali na Občini Jesenice. 
Sožalje je svojcem izrekel 
tudi jeseniški župan Blaž 
Račič. 
»Borisa Breganta se bomo 
spominjali kot delovnega, 
umirjenega, razumevajoče-
ga, razgledanega človeka, ki 
si je v svoji poklicni karieri 
doma in v tujini ustvaril ve-
lik ugled. Bil je ljudski člo-
vek, ki je za človeka vedno 
našel prijazno, toplo besedo. 
Kot župan je zelo zaznamo-
val obdobje preobrazbe Jese-
nic v sodobnejše mesto in 
občino, na ta način pa za 
župansko funkcijo postavil 
visoke standarde. Aktiven 
na različnih področjih je 
ostal tudi vsa ta leta po upo-
kojitvi, s tem pa tako na Je-
senicah kot tudi širše pustil 
neizbrisen pečat. Ohranili 
ga bomo v trajnem spomi-
nu,« je ob tem povedal žu-
pan Blaž Račič.

Umrl je Boris Bregant
V 81. letu se je poslovil nekdanji jeseniški župan 
in častni občan Boris Bregant.

Boris Bregant (1940–2020)

Ustvarila sta 
Gozdno policijo
Gledališka improvizatorja in 
standup komika Jure Jamnik in 
Mark Džamastagič sta posnela 
svojo prvo mini spletno serijo o 
Gozdni policiji.
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Za novo leto 
»kontra 
sarme«
Ljubiteljski kuhar 
Ljubislav Petrovski 
navdušuje splet s svojimi 
kuharskimi kreacijami.
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MLADI

Dijakinja pomaga  
v domu starejših
Dijakinja Srednje šole Jese-
nice Danaja Lavtižar dopol-
dne sodeluje pri pouku na 
daljavo, popoldne  pa poma-
ga v Domu Viharnik v Kranj-
ski Gori.
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Urša Peternel

Decembrske prireditve v je-
seniški občini bodo letos za-
radi razmer s koronaviru-
som in ukrepov vlade dru-
gačne kot običajno. A kljub 
omejitvam bosta na Jesenice 
prišla tako Božiček kot de-
dek Mraz.
Na božični večer, 24. de-
cembra, ob 18. uri se bo Bo-
žiček v domove javil po vi-
deo prenosu. Odprl bo po-

sebno Božičkovo pismo in 
povezal družine ter celotne 
Jesenice. Virtualno druže-
nje bo potekalo na Youtube 
strani Gledališča Toneta Ču-
farja Jesenice.  
V torek, 29. decembra, pa se 
bo na Jesenice pripeljal tudi 
dedek Mraz. Od 16. ure na-
prej bo vse od Hrušice do 
Koroške Bele otroke 
pozdrav ljal iz svoje čarobne 
kočije in otroke, ki mu bodo 
napisali pismo (tega naj do 

23. decembra oddajo v nabi-
ralnik pred blagajno jeseni-
škega gledališča ali pošljejo 
na Zavod za šport Jesenice), 
razveselil z darilom. Obisk 
dedka Mraza bodo otroci lah-
ko spremljali tudi kot nepo-
sredni prenos na Youtube 
strani Gledališča Toneta Ču-
farja Jesenice in na ATM TV 
Kranjska Gora. 
"Naj bo čas decembrskega 
povezovanja obarvan dru-
žinsko in ne pozabimo tudi 

na tiste, ki v naši skupnosti 
živijo sami. Ozrimo se okoli 
sebe in bližino delimo tudi 
mednje. Če ne drugače pa s 
kakšno majhno pozorno-
stjo, darilcem, ki jih pričaka 
pred njihovimi vrati," pravi-
jo organizatorji letošnjih de-
cembrskih prireditev: Obči-
na Jesenice, Zavod za šport 
Jesenice, Mladinski center 
Jesenice, Zveza društev pri-
jateljev mladine Jesenice in 
HDD SIJ Acroni Jesenice. 

Dedek Mraz se bo 
pripeljal s kočijo 
Božiček bo na božični večer v domove prišel po spletu, medtem ko se bo dedek Mraz pripeljal  
s svojo čarobno kočijo.

Jesenice so že praznično okrašene. / Foto: arhiv Občine Jesenice
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Urša Peternel

Uvodne minute seje občin-
skega sveta so posvetili spo-
minu na nedavno preminu-
lega nekdanjega župana in 
častnega občana občine 

Jesenice Borisa Breganta, ki 
je močno zaznamoval razvoj 
občine Jesenice.

Soglasno potrdili 
proračun
Proračun za leto 2021 v dru-
gi obravnavi predvideva 28 
milijonov odhodkov in izda-
tkov ter 22,9 milijonov pri-
hodkov in prejemkov. 
»Ocenjujemo, da bo na 
računu proračuna konec 
leta 2020 ostalo 5,1 milijona 
evrov sredstev, ki so poveza-
na z zamikom izvedbe več 
investicij in so v prihodnjem 
letu namenjena kritju razli-
ke med načrtovanimi pri-
hodki in odhodki. Med pri-
hodke smo vključili nov 
izračun prihodka iz naslova 
dohodnine, na podlagi 
nedavno sprejete povprečni-
ne v višini 628,20 evra na 
prebivalca,« so pojasnili v 
občinski upravi. V prihod-
njem letu je načrtovano 
zadolževanje v višini enega 
milijona evrov. V leto 2021 
se zamika izvedba nasled-
njih investicij: obnova Ruar-
dove graščine, Poslovna 
cona Jesenice – 2. faza, 
Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode v porečju zgornje 
Save in izgradnja kanalizaci-
je Lipce. Poleg omenjenih 
večjih projektov pa bodo v 
letu 2021 izvajali tudi ener-
getsko sanacijo Vrtca Jeseni-
ce – Enote Angelce Ocepek 
in 3. fazo izgradnje komu-
nalne infrastrukture na Ces-
ti bratov Stražišarjev. V pro-
račun je vključena ureditev 
regionalne ceste R2, ki pred-
videva izgradnjo priključka 

na novo cestno povezavo do 
obrata debele pločevine SIJ 
Acroni, pri čemer bo Acroni 
investicijo sofinanciral v 
višini dvesto tisoč evrov. 
Vsega skupaj v letu 2021 
načrtujejo izvajanje 66 pro-

jektov v skupni višini 12,2 
milijona evrov, so pojasnili v 
občinski upravi.

Program opremljanja 
OPPN Partizan
Občinski svetniki so na 
mize dobili predlog Odloka 
o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč območja 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Partizan v 
prvi obravnavi. Kot je znano, 
Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije načrtuje grad-
njo dveh večstanovanjskih 
objektov na območju OPPN 
Partizan, program oprem-
ljanja pa podrobneje določa 
komunalno opremo in dru-
go gospodarsko javno infra-
strukturo, ki jo je treba zgra-
diti ali dograditi, roke za 
gradnjo ter podlage za 
odmero komunalnega pris-
pevka. Po oceni bodo obra-
čunski stroški komunalne 
opreme znašali nekaj manj 
kot 444 tisoč evrov. Če se 
bosta investitor in Občina 
Jesenice dogovorila, da bo 
investitor komunalno opre-
mo gradil in financiral sam, 
se mu bo ta strošek upošte-
val pri odmeri komunalnega 
prispevka. Zgrajeno komu-
nalno opremo pa bo zatem s 
pogodbo prenesel na Obči-
no Jesenice.

Ukinitev statusa javnega 
dobra
Sprejet je bil tudi predlog 
Sklepa o ukinitvi statusa 
javnega dobra, in sicer za 
zemljišče na Koroški Beli, 
ki v naravi predstavlja staro 
javno pot, ki ni več v funkci-

ji splošne rabe in ni katego-
rizirana kot javna občinska 
pot, temveč jo lastniki kme-
tijskih zemljišč v neposred-
ni bližini uporabljajo kot 
dostopno pot. Nepremični-
na tako ni v funkciji javne-

ga dobra in ne izpolnjuje 
pogojev za ohranitev statu-
sa javnega dobra, zato se ta 
ukinja. 

Odlok, sklep
Po skrajšanem postopku so 
sprejeli tudi predlog Odloka 
o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini 
Jesenice. Z odlokom so 
združili vsebino omenjene-
ga odloka in vsebino meril v 
en akt, sama vsebina pa se 
ne spreminja, so pojasnili v 
občinski upravi.

Plačilo institucionalnega 
varstva
Sprejeli so tudi predlog 
Sklepa o plačilu oziroma 
doplačilu institucionalnega 
varstva – nadomestnih 
oblik bivanja in oskrbe 
izven mreže javne službe. S 
tem je Občina Jesenice 
zagotovila formalnopravne 
pogoje za plačila oziroma 
doplačila za upravičence, ki 
imajo stalno prebivališče v 
občini Jesenice in denimo 
bivajo v stanovanjskih sku-
pinah za osebe s težavami v 
duševnem zdravju in podo-
bnih manjših bivalnih eno-
tah. Za vodenje postopkov 
bo Občina Jesenice sklenila 
pogodbo s pristojnim Cen-
trom za socialno delo, v letu 
2021 pa naj bi Občina Jese-
nice po oceni za omenjena 
doplačila namenila 18 tisoč 
evrov. 

Strategija razvoja športa
Na seji je bil v prvi obravna-
vi sprejet predlog Strategije 
razvoja športa v občini Jese-

nice za obdobje 2021–2024. 
Gre za strateški dokument 
razvojnega načrtovanja 
športne politike, v njem so 
opredeljene prioritete na 
področju športa, cilji in 
ukrepi za dosego ciljev, čas 
za njihovo uresničitev ter 
kazalci, po katerih se bo 
merilo njihovo doseganje. 
Pri njegovi pripravi je sode-
lovala vrsta različnih delež-
nikov, dokument pa je bil 
tudi javno razgrnjen. Prejete 
pripombe na predlog strate-
gije bodo pripravljavci prou-
čili in jih smiselno vključili 
v dokument, druga obravna-
va predloga strategije pa je 
predvidena na seji v mesecu 
februarju 2021. 

Lokalni program za 
kulturo
V prvi obravnavi je bil spre-
jet tudi predlog Lokalnega 
programa za kulturo občine 
Jesenice 2021–2024. Z njim 
bodo določene prioritete 
občinske kulturne politike 
in zagotavlja pogoje za ohra-
njanje in razvoj kulture in 
njenih lokalnih posebnosti 
glede na nevarnosti in pri-
ložnosti, s katerimi se bo v 
naslednjem obdobju ta sre-
čevala. Hkrati opredeljuje 
načine in možnosti za dvig 
kulturne ustvarjalnosti in 
poustvarjalnosti za večanje 
dostopnosti kulturnih dob-
rin občanom in spodbujanje 
kulturne raznolikosti. Tudi 
pri pripravi tega dokumenta 
je sodelovala vrsta deležni-
kov, dokument je bil tudi 
javno razgrnjen. Druga 
obravnava dokumenta je 
predvidena v mesecu febru-
arju 2021. 

Letni programi, odpis 
terjatev
Na seji so sprejeli tudi letne 
programe športa, kulture, 
izobraževanja in humanitar-
nih društev in invalidskih 
organizacij v občini Jesenice 
za leto 2021. 
Sprejeli so tudi predlog za 
odpis terjatev iz naslova 
odprtih in zapadlih najem-
nin za neprofitno stanovan-
je. Zaradi neizterljivosti dol-
ga pokojne najemnice 
občinskega stanovanja so 
odpisali dolg v višini nekaj 
več kot enajst tisoč evrov. 
Ob koncu seje se je Občin-
ski svet seznanil še s Poroči-
lom o izvajanju koncesioni-
rane dejavnosti javnega 
mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju 
občine Jesenice za čas od 16. 
marca do 30. septembra ter 
s poročilom župana o reali-
zaciji sklepov, sprejetih na 
sejah občinskega sveta v 
tem mandatu.

Soglasno potrdili 
predlog proračuna
Občinski svetniki so se prejšnji teden sestali na petnajsti redni seji, na kateri so soglasno potrdili 
proračun za leto 2021.

Začetek seje so posvetili spominu na nedavno preminulega nekdanjega župana in 
častnega občana Borisa Breganta.

Včasih se človek ne more 
točno spomniti, katerega 
leta se je zgodil neki dogo-
dek. Dogodki letošnjega, 
koronskega leta, ko smo 
morali precej spremeniti 
svoje običajno življenje, se 
nam bodo močno vtisnili v 
spomin. Tako najbrž v pri-
hodnje ne bomo imeli težav 
z letnico 2020.
Vsaj zadnji dnevi leta 2020 
mi bodo ostali v spominu po 
tem, da sta v le nekaj tednih 
v večnost odšla dva častna 
občana. Najprej se je konec 
novembra tiho poslovil 
Janez Pšenica, pred dnevi še 
nekdanji župan Boris Bre-
gant. Smrt je del naših živ-
ljenj, pa vendar nas vedno 
preseneti in zaboli. Posebej 
zaboli, ko se poslovijo veliki, 
še bolj, ko za večno umolk-
nejo največji. 
Leto 2020.
Na eni strani smo lahko 
veseli, da se izteka leto, ki je 
celotnemu človeštvu prines-
lo obilo skrbi, in da se s cepi-
vom proti nevarnemu viru-
su že kaže luč na koncu pre-
dora. Tik pred božično-no-
voletnimi prazniki se zdi 
cepivo edina pot nazaj proti 
normalnosti. Tudi v občini 
Jesenice bomo v novo leto 
vstopili polni upanja, da se 
življenje spet ustali. Pot pro-
ti normalnosti, ki po koro-
nakrizi ne bo več takšna, kot 
smo jo poznali, bo tlakovala 
potrpežljivost. 

Po drugi strani smo v težkih 
dneh leta, ki se izteka, v lju-
deh spet lahko prepoznavali 
najboljše. Le spomnimo se 
na opravljeno veliko delo 
medicinskega in vsega dru-
gega osebja v bolnišnicah, 
zdravstvenih domovih, 
domovih za starejše občane 
… Požrtvovalnost, preda-
nost, nesebičnost, sočutje, 
solidarnost in podobne vre-
dnote so leta 2020, ko je bil 
svet ujet v koronaoklep, 
imele svoj – kot bi rekli mla-
di – velik žur. In le upamo 
lahko, da bodo tudi v priho-
dnje pozitivne vrednote, ki 
smo jih letos opazovali na 
delu, ostale spremljevalke 
naših življenj, da nas bodo 
povezovale v skupnost in da 
leto 2020 ne bo pomnjeno 
le kot nekakšen utrinek ali 
preblisk pozitivnih vrednot, 
ampak leto, ko so dobile 
zgodovinski pospešek.
Tudi v občini Jesenice je živ-
ljenje zaznamoval koronavi-
rus. Ne glede na to smo 
nadaljevali svoje dejavnosti, 
ki smo jih morali prilagoditi 
okoliščinam. 
Leto 2020 nam bo v spomi-
nu ostalo po tem, da smo 
sprejeli podrobni prostorski 
načrt za dva nova stanovanj-
ska bloka pri TVD Partizan, 
Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije pa že pripravlja 

dokumentacijo za začetek 
gradnje. Nova stanovanja 
mlade družine na Jesenicah 
težko čakajo. 
Iztekajoče se leto bo ostalo 
zapisano kot leto pomem-
bnih projektov v občini Jese-
nice. Po dolgih dvajsetih 
letih smo letos začeli urejati 
Poslovno cono Jesenice (na 
območju nekdanjih železar-
skih obratov vzhodno od 
občinske stavbe), vzpostav-
ljati pogoje za razvoj gospo-
darstva in nova delovna 
mesta v občini. Nadaljuje se 
gradnja kanalizacijske opre-
me v Lipcah in na območju 
krajevne skupnosti Sava, s 
čimer dvigujemo raven 
komunalne oskrbe v občini.
Začela se je gradnja druge 
cevi avtocestnega predora 
Karavanke, prenavlja se 
železniški predor Karavan-
ke, na Hrušici se gradi nov 
most čez Savo Dolinko. Zak-

ljučili smo prenovo daljšega 
odseka Prešernove ceste, 
uredili cesto pod Prihodi in 
zagotovili varnejši dostop do 
Planine pod Golico. Gradi 
se nov cestni most pri TVD 
Partizan, na začetku pomla-
di se bo začela še gradnja 
novega mostu s povezoval-
no cesto do SIJ Acronijevih 
obratov na Slovenskem 
Javorniku. Upam, da bomo 
prihodnje leto le končali 
obnovo Ruardove graščine 
na Stari Savi. Poleti je pred-
videna energetska sanacija 
vrtca Angelce Ocepek na 
Plavžu.
Življenje gre naprej po svoji 
poti. Tudi čas bo tekel nap-
rej, saj mu ni mar za niko-
gar, za koronavirus ne in 
tudi za človeka ne. 
Vsi smo minljivi. A dokler 
bomo tu, bomo vztrajali, 
bomo ustvarjali in se borili 
– brez predaje, še posebej 
proti virusu, ki nam kroji 
življenja. Nadaljevali bomo 
potrpežljivo, pogumno, z 
dvignjeno glavo in, tako kot 
doslej, ponosno.
Tako bomo lahko nadaljeva-
li le, če bomo zdravi. Zato 
vam, posebej pa vsem nam 
skupaj, v novem letu želim 
predvsem dobrega (javnega) 
zdravja.
Praznovali bomo pa kdaj 
drugič.

Upanje – 
popotnica za 2021

Župan Blaž Račič

Tudi v občini Jesenice bomo v novo leto vstopili 
polni upanja, da se življenje spet ustali.
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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, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 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. 
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Urša Peternel

Na Miklavžev večer so na 
Jesenicah s prižigom lučk 
vstopili v praznični decem-
ber. Zaradi ukrepov vlade je 
bil prižig lučk virtualen, ob-
čani so ga lahko spremljali 
v prenosu na spletni strani. 
Za prižig je poskrbel prvi 
decembrski dobri mož Mi-
klavž, ki je ob tem spomnil, 
naj svetloba poveže vse lju-
di, v teh prazničnih dneh 
pa ne pozabimo na osa-
mljene in bolne. Kot je 
obljubil, prideta tudi Boži-
ček in dedek Mraz. Ob tem 
je jeseniški župan Blaž Ra-
čič poudaril, da bi decem-
ber moral biti najbolj magi-
čen mesec v letu, mesec, v 
katerem si vzamemo čas za 
najbližje. Letošnje leto je 
bilo drugačno, je spomnil 
župan in poudaril, da je po-
membno, da tudi v praznič-
nih dneh spoštujemo ukre-
pe vlade za zajezitev širje-
nja koronavirusa. Kljub 
temu pa naj virus ne preže-
ne dobre volje, je dodal in 
dejal, da se vendarle že kaže 
luč na koncu predora. Pre-
nosu je sledilo predvajanje 
posnetka predstave Gledali-
šča Toneta Čufarja Coprni-
ca Zofka, ki je razveselila 
zlasti najmlajše.

Miklavž je prižgal 
praznične lučke
Letošnji prižig lučk v občini je bil virtualen – s prenosom na spletni strani. 

Praznične lučke je prižgal Miklavž.

Župan Blaž Račič je vsem zaželel prijetne decembrske dni.

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

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

Urša Peternel

Občina Jesenice je skupaj z 
Zavodom mreža v mesecu 
juniju 2020 začela projekt 
brezplačnih prevozov za sta-
rostnike. Ker je v teh časih 
potreba po prevozih poveča-
na in so aktivni vozniki pro-
stovoljci čezmerno obreme-
njeni, prosijo vse, ki bi bili 
pri projektu pripravljeni po-
magati, da se javijo na tel. 
04 5869 278 ali elektronski 
naslov: sandra.potocnik@
jesenice.si in postanejo pro-
stovoljni šoferji. 
Pogoj za sodelovanje sta ve-
ljavno vozniško dovoljenje 
ter čut za pomoč sočloveku. 
Pred začetkom izvajanja 
prevozov bo za nove voznike 
prostovoljce organizirano 

izobraževanje. Vožnja je za 
uporabnika brezplačna, na-
menjena pa je izključno sta-
rejšim občanom, tistim, ki 
ne vozijo sami, nimajo soro-
dnikov in so v socialno šib-
kem položaju ter imajo tudi 
slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Na ta 
način jim bo omogočen lažji 
dostop do zdravstvenih in 
javnih ustanov in drugih 
storitvenih dejavnosti, brez-
plačne prevoze pa bodo lah-
ko uporabljali tudi za name-
ne ohranjanja družabnega 
življenja.
Projekt poteka v sodelova-
nju Občine Jesenice z zavo-
dom Zlata mreža, prevoze 
pa opravljajo z električnim 
avtomobilom, ki ga je zago-
tovila Občina Jesenice.

K Prostoferju vabijo 
prostovoljne šoferje
Ker je potreba po prevozih v projektu Prostofer 
povečana, k sodelovanju vabijo dodatne 
prostovoljne šoferje.

Drage občanke in občani,

december je čas,  
ko se naša srca zapolnijo  

s prijaznostjo, toplino  
in radodarnostjo.

Naj bo novo leto,  
ki že pridno trka na vrata,  

leto pravih odločitev  
in dobrih praks.

 Srečno 2021   
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Občina Jesenice je objavila javni razpis za podelitev občin-
skih priznanj za leto 2021. Pobude za prejemnike naziva 
častni občan in plaket občine je mogoče vložiti še do vključ-
no 4. januarja. 

Razpis za podelitev občinskih priznanj



4

V spomin, občinske novice

Jeseniške novice, petek, 18. decembra 2020

Urša Peternel

Vsa gospodinjstva v jeseniš-
ki občini bodo prejela brez-
plačne plastenke za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja. 
Plastenke razdeljuje javno 
komunalno podjetje Jeko, in 
sicer brezkontaktno; v več-
stanovanjskih stavbah jih 
pustijo pred vrati posamez-
nih stanovanj, v hišah pa 
pred vrati, ob zabojniku, ob 
ograji ... Če je v stanovanjski 

stavbi registriranih več gos-
podinjstev, dobijo toliko pla-
stenk, kot je odjemnih mest 
oziroma gospodinjstev. 
Kot so pojasnili v podjetju 
Jeko, so takšno akcijo izved-
la že nekatera druga komu-
nalna podjetja, ki ugotavlja-
jo, da so s tem pripomogla k 
ozaveščenosti in doslednej-
šemu ločevanju odpadnega 
jedilnega olja. 
Odpadno olje iz gospodinj-
stev, ki ga zlijemo v kuhinj-

ski odtok, namreč v kanali-
zacijskih sistemih lahko 
povzroči kar nekaj nevšeč-
nosti: maši odtočne cevi, 
onesnažuje vodo in otežuje 

procese čiščenja na čistil-
nih napravah. Vse to se 
odraža tudi v večjih obrato-
valnih stroških čistilnih 
naprav in kanalizacijskih 
omrežij. Obenem je vaba 
za podgane in druge gloda-
vce, ki se zadržujejo v kana-
lizacijskih sistemih. Odpa-
dnega jedilnega olja tudi ne 
smemo zlivati v naravo, saj 
se težko in dolgotrajno raz-
grajuje, še poudarjajo v 
podjetju Jeko.

Brezplačne plastenke za odpadno 
jedilno olje v vsa gospodinjstva
Vsa jeseniška gospodinjstva bodo prejela brezplačne plastenke za odpadno jedilno olje.

Napolnjene plastenke 
občani prinesejo v 
zbirni center, kjer je 
namenski zbiralnik za 
odpadno olje. 

V BSC Kranj so izdelali tri promocijsko-izobraževalne filme, 
ki bodo občanom in obiskovalcem v pomoč pri uporabi 
kolesarskega sistema Gorenjska.bike. V projektu sodeluje 
pet gorenjskih občin, tudi jeseniška, uporabnikom pa so v 
času sezone na voljo navadna in električna kolesa na 43 
postajah. Kot ugotavljajo snovalci projekta, s postopkom 
prijave v sistem in izposoje koles mlajše generacije nimajo 
težav, je pa pri starejši populaciji to večji izziv. Tudi zato so 
pripravili tri kratke filme z navodili za uporabo sistema. 
Kolesa bodo sicer za izposojo ponovno na voljo spomladi.

Filmčki za pomoč pri izposoji koles

S 1. januarjem bodo začele veljati spremembe zakona o vojnih 
veteranih. Po novem se starost za uveljavljanje veteranskih pra-
vic znižuje s 55 na petdeset let, ponovno pa se uvaja tudi kli-
matsko zdravljenje, so sporočili iz Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Tako bodo vsi, ki 
so dopolnili petdeset let starosti, lahko uveljavljali plačilo doda-
tnega zdravstvenega zavarovanja, če imajo urejen status vojne-
ga veterana. Postopek za uveljavitev pravice poteka na upravni 
enoti stalnega bivališča. Pomembno je, da ne prekinejo seda-
njega dodatnega zavarovanja, temveč počakajo na odločbo.

Nižja starost za uveljavljanje veteranskih pravic

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nagold, im Dezember 2020 
 
 

Die Stadt Nagold trauert um  
 

BORIS JANEZ BREGANT 
 

Altbürgermeister der Partnerstadt Jesenice (Slowenien) 
 
 

Boris Bregant war von 1998-2006 Bürgermeister der Stadt Jesenice, mit der Nagold 
seit 1994 in einer Städtepartnerschaft verbunden ist. 
Diese Partnerschaft war für ihn eine Herzensangelegenheit. Weit über das übliche Maß 
hinaus, hat er während seiner Amtszeit Nagold regelmäßig besucht und viele 
Begegnungen initiiert. Auch nach seiner Amtszeit war Boris Bregant bei allen 
partnerschaftlichen Aktivitäten dabei. Sein überaus sympathisches und eloquentes 
Auftreten wurde von allen sehr geschätzt. Seine Initiativen und sein Engagement in der 
Städtepartnerschaft haben ihm in der Nagolder Bevölkerung eine hohe Anerkennung 
und Wertschätzung eingebracht. 
Wir trauern um einen großen Freund Nagolds und nehmen in Dankbarkeit Abschied. 
Er bleibt uns unvergessen. 
 

Für den Gemeinderat, das Städtepartnerschaftskomitee 
und die Verwaltung der Stadt Nagold 

 
Jürgen Großmann 
Oberbürgermeister 

 

Nagold, im Dezember 2020 

Die Stadt Nagold trauert um

BORIS JANEZ BREGANT
Altbürgermeister der Partnerstadt Jesenice (Slowenien)

Boris Bregant war von 1998-2006 Bürgermeister der Stadt 
Jesenice, mit der Nagold seit 1994 in einer Städtepartners-
chaft verbunden ist.
Diese Partnerschaft war für ihn eine Herzensangelegenheit. 
Weit über das übliche Maß hinaus, hat er während seiner 
Amtszeit Nagold regelmäßig besucht und viele Begegnun-
gen initiiert. Auch nach seiner Amtszeit war Boris Bregant bei 
allen partnerschaftlichen Aktivitäten dabei. Sein überaus 
sympathisches und eloquentes Auftreten wurde von allen 
sehr geschätzt. Seine Initiativen und sein Engagement in der 
Städtepartnerschaft haben ihm in der Nagolder Bevölkerung 
eine hohe Anerkennung und Wertschätzung eingebracht.
Wir trauern um einen großen Freund Nagolds und nehmen 
in Dankbarkeit Abschied. Er bleibt uns unvergessen.

Für den Gemeinderat, das Städtepartnerschaftskomitee
und die Verwaltung der Stadt Nagold

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Nagold, december 2020

Mesto Nagold žaluje za

BORISOM JANEZOM BREGANTOM,
nekdanjim županom pobratenega mesta Jesenice 

(Slovenija)

Boris Bregant je bil med letoma 1998 in 2006 župan Jesenic, 
s katerimi mesto Nagold že od leta 1994 partnersko sodeluje.
To partnerstvo je zelo cenil. V času svojega mandata je redno 
obiskoval mesto Nagold in prirejal številna srečanja. Tudi po 
poteku mandata je Boris Bregant sodeloval pri vseh partner-
skih aktivnostih. Njegovo izjemno simpatičnost in odprtost 
smo vsi zelo cenili. Zaradi njegovih pobud in zavzetosti za 
mestno partnerstvo so ga vsi prebivalci Nagolda nadvse 
cenili in spoštovali.
Žalujemo za velikim prijateljem Nagolda in se od njega s hva-
ležnostjo poslavljamo. Nikoli ga ne bomo pozabili.

Za občinski svet, odbor za mestno partnerstvo 
in upravo mesta Nagold

župan Jürgen Großmann

Zahvala
V soboto, 12. decembra, smo se 
poslovili od našega moža, oče-
ta in dedka BORISA BRE-
GANTA.
Bolečino ob njegovem slovesu 
so nam lajšali številni izrazi 
sožalja in sočutna pomoč v 
težkih trenutkih. Hvaležni 
smo enoti intenzivne terapije 
Bolnišnice Jesenice za nego in 
skrb v času njegovega boja z 
boleznijo, pogrebni službi 
Zvonček za brezhibno organi-
zacijo pogreba, direktorici Gle-
dališča Toneta Čufarja Branki 
Smole za ganljiv govor, pred-
stavnikom Državnega sveta 
Republike Slovenije in gardis-
tom za izkazano čast ter god-

benikom Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora za 
spremljavo na zadnji poti.

Iskrena hvala za izkazano 
spoštovanje:
županu Blažu Račiču s sode-
lavci, Društvu upokojencev 
Jesenice, predsedniku ZDUS 
Janezu Sušniku, Zvezi vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, KO ZB NOB Hru-
šica, Jesenice, Žirovnica, 
Kranjska Gora, Gornjesavske-
mu muzeju, Gledališču Toneta 
Čufarja, ZKO Jesenice, sose-
dom in zadružnikom z Belega 
polja, prijateljem iz pobratene-
ga mesta Nagold, Rotary klubu 
Bled, OŠ Prežihovega Voran-
ca, Glasbeni šoli Jesenice in 
pobrateni Občini Trbovlje.

Našega ata Borisa smo pos-
premili k počitku tako, kot si je 
sam želel.

Žalujoči: žena Anja, sin 
Gaber s Tino in vnuki 

Bor, Brina, Tara in Žiga

Boris se je od nas poslovil z 
naslednjimi verzi:

Kot z blagim bi nekdo 
zamahom,
morda zadihan sredi dela,
s komaj še zaznavnim dahom
ugasnil lučko, ki je tlela.

Je nehala nad stenjem trepetati,
kot tisočem na ta večer.
Drugam je šla osvetljevati
pot v neko nepoznano smer.

Le kam ta majhen del svetlobe
odtaval je in se zgubil?
Kje nove riše si podobe,
kje je sedaj ta sij iskriv.

Morda nekje, kjer ni krivice,
nekje, kjer vse je urejeno,
kjer dom veselja je – resnice,
kjer solzno ni oko nobeno.

Morda pa tam tega večera
bom našel mir, ki ga še ni.
Morda se tam potrdi vera
o smislu nekih prejšnjih dni.

Počakam v tej deželi speči,
da se pridružite še vi,
v neki tihi blagi sreči,
a se prav nič vam ne mudi.

Vaš Boris!

Urša Peternel

Participativni proračun
Občinski svetnik Tomaž 
Tom Mencinger je postavil 
vprašanje glede participativ-
nega proračuna. Po njego-
vem je bila narejena napaka, 
ker ga niso začeli pripravlja-
ti že prej. 
Direktor občinske uprave 
Gregor Hudrič je pojasnil: 
»Če bodo razmere glede epi-
demije dopuščale, je izved-
ba posvetovalnega dela par-
ticipativnega proračuna 
načrtovana v letu 2021, izve-
dba izbranih projektov pa v 
letih 2022 in 2023. Model 
izvedbe participativnega 
proračuna bo predstavljen 
občinskemu svetu predvido-
ma marca 2021.«

Spomenik žrtvam 
bombardiranja Jesenic

Neodvisna lista Za boljše 
Jesenice je dala pobudo za 
postavitev manjšega spome-
nika umrlim v bombardira-
nju Jesenic leta 1945. »Prve-
ga marca 1945 je v bombar-
diranju Jesenic umrlo več 
kot sto Jeseničank in Jeseni-
čanov, porušenih ali poško-
dovanih pa je bilo skoraj 130 
stanovanjskih in poslovnih 
objektov. Posledice so bile 
tako hude, da so v povojnem 
obdobju morali popolnoma 
porušiti kar nekaj stavb, 
med njimi tudi znameniti 
hotel Triglav, kar je močno 
vplivalo na sam arhitekturni 
videz starega dela Jesenic. 
Predlagamo, da se v Spo-
minskem parku postavi 

manjši spomenik ali obele-
žje z imeni umrlih. S posta-
vitvijo obeležja in plošče z 
imeni bi se oddolžili svoj-
cem, ki so izgubili svoje naj-
dražje, hkrati pa bi družine 
dobile moralno zadoščenje, 
da se na njihove najdražje ni 
pozabilo,« so zapisali v 
pobudi v Neodvisni listi Za 
boljše Jesenice.
V občinski upravi so odgovo-
rili, da je Občina Jesenice 
pobudo posredovala na pris-
tojni Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine, Območna eno-
ta Kranj. Osnova za nadalje-
vanje aktivnosti je priprava 
podrobnega in preverjenega 
seznama žrtev, zato bo Obči-
na Jesenice vključila Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Jesenice in Gornjesavski 
muzej Jesenice.

Javna razsvetljava  
na Murovi

Občinski svetnik Žiga Pret-
nar je dal pobudo za obrez 
zelenja, ki prekriva javno 
razsvetljavo na Murovi, 
zaradi česar je svetloba slab-
ša, hkrati pa se luči prižgejo 
prej, kot bi bilo treba. Dal je 
tudi pobudo za očiščenje 
pajčevin, ki prekrivajo javno 
razsvetljavo, med drugim na 
delu od križišča od Ceste 
maršala Tita 27 do mostu 
čez Savo pred križiščem, ki 
vodi proti Športni dvorani 
Podmežakla. V Komunalni 
direkciji so odgovorili, da 
bodo zaraščenost javne raz-
svetljave z zelenim rastjem 
pregledali spomladi in opra-
vili obrez v sklopu rednega 
vzdrževanja javnih površin.

Pobude občinskih svetnikov
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Janko Rabič

V sredo, 9. decembra, so se 
na sedežu Krajevne sku-
pnosti Blejska Dobrava pod 
vodstvom predsednika An-
tona Hribarja sestali člani 
Sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin Občine 
Jesenice, ki ga sestavljajo 
predsedniki vseh sedmih 
krajevnih skupnosti. 
Na seji, tretji v tem manda-
tnem obdobju, so skupaj s 
predstavniki strokovnih 
služb Občine Jesenice največ 
časa namenili načrtovanim 
programom s področja ko-
munale v letu 2021. Predsta-
vil jih je direktor Komunalne 
direkcije Občine Jesenice 
Marko Markelj. Obsegajo ob-
nove in nadgradnje vodovo-
dnih sistemov, gradnjo kana-
lizacij, obnovo cest, menjavo 
različnih infrastrukturnih 
vodov in druge investicije v 

vseh krajevnih skupnostih. 
Poleg novih investicij se 
bodo nekatere nadaljevale iz 
leta 2020. Pri izvedbi bo po-
trebno sodelovanje krajanov, 
predvsem pri pridobivanju 
različnih služnosti. 
V nadaljevanju je finančno 
ovrednotenje vseh načrtov 
predstavila vodja oddelka za 
finance, plan in analize Ob-
čine Jesenice Valentina 
Šumi, ki je podala tudi od-
govore na vprašanja s podro-
čja financ. Proračun občine, 
kjer so ovrednoteni vsi pla-
ni, je na voljo na spletnih 
straneh Občine Jesenice. 
Na seji so predsedniki kra-
jevnih skupnosti poudarili 
več težav, s katerimi se sre-
čujejo v posameznih oko-
ljih. Kljub težkim časom so 
se zavzeli, da bi naredili čim 
več za izboljšanje bivalnega 
okolja in življenjskih pogo-
jev krajanov. 

O komunalnih 
programih
Predsedniki vseh sedmih krajevnih skupnosti so 
govorili o programih na področju komunale.

Janko Rabič

Kako je koronavirus vplival 
na dogajanje v vaši krajevni 
skupnosti?
Letošnje leto je res žalostno. 
S posledicami novega koro-
navirusa se spopadamo na 
vseh področjih. Zaradi po-
gojev in ukrepov se je usta-
vila marsikatera dejavnost. 
Težko smo sprejeli, da dolo-
čenih dogodkov ne moremo 
izpeljati, da nič ni več tako, 
kot je bilo. Vse to vpliva na 
realizacijo določenih projek-
tov, večjih pridobitev letos 
ni. Opravljena je bila preu-
reditev otroškega igrišča, 
kjer so sedaj nameščena 
igrala za mladostnike, posta-
vljeni so koši za pasje iztreb-
ke. Sem pa vesela, da smo 
poskrbeli za pomembno pri-
dobitev na Mežakli, kamor 
predvsem poleti zahaja veli-
ko krajanov in obiskovalcev 
od drugod. Aleksander Jer-
nejc in njegova žena Ivica 
sta izdelala in namestila 
usmerjevalne table. Obema 
se res najlepše zahvaljujem 
za to. Glede nadaljnjih načr-
tov naj še omenim, da v 
vseh krajevnih skupnostih 
pričakujemo, da se bo v na-
slednjem letu začel uresni-

čevati participativni prora-
čun, s pomočjo katerega 
bomo lahko določili nekate-
re investicije, ki bodo pripo-
mogle k izboljšanju kakovo-
sti življenja krajanov.

Katere so večje težave, ki jih 
velja omeniti?
Zagotovo je to promet skozi 
našo krajevno skupnost. Od-
kar poteka rekonstrukcija 

nadvoza nad železniško pro-
go pri TVD Partizan Jeseni-
ce, se je povečalo število vo-
zil, kar vpliva na varnost 
vseh udeležencev v prome-
tu. Posebno kritična je točka 
v križišču pri Hermanovem 
mostu. Težava je slaba pre-
glednost, predvsem zaradi 
ogledala, ki ob nižjih tempe-
raturah zamrzne. Zato vse 
pozivam, da so tako na tem 

mestu kot tudi na drugih ce-
stah previdni in potrpežljivi.

Kako obvladujete razmere, 
povezane s koronavirusom? 
Kako to občutijo krajani?
Kot veste, so vsi dogodki od-
povedani. Glede prošenj za 
kakršno koli pomoč moram 
reči, da jih do sedaj ni bilo. 
Opažam, da se krajani drži-
jo ukrepov, si med sabo pri-
skočijo na pomoč, če je tre-
ba. December je mesec ob-
darovanj in druženj in naši 
starejši krajani se tega obdo-
bja vedno veselijo. Letos to 
ni mogoče, sama iščem na-
čine, tudi z drugimi člani 
sveta krajevne skupnosti 
tehtamo možnosti, kako in 
kaj, vendar bomo verjetno 
morali počakati na ugodnej-
še čase. Ob tem želim sporo-
čiti vsem krajanom, naj še 
naprej upoštevajo ukrepe in 
naj pomagajo eden druge-
mu. Vsak naj bo drugemu v 
oporo, pomaga naj tam, kjer 
opazi stisko. Predvsem pa 
vsi pazimo na svoje zdravje, 
ne ogrožajmo nikogar okoli 
sebe. Verjamem, da prihaja-
jo boljši časi, vsi pa se mora-
mo zavedati, da smo mi ti-
sti, ki bomo najbolj pripo-
mogli k temu.

Vsi težko pričakujemo 
boljše čase
V krajevni skupnosti Podmežakla so si krajani tako kot povsod drugje letošnje leto predstavljali 
drugače. V tem delu mesta s tisoč sedemsto prebivalci se razveselijo vsake pridobitve, dogodka ali 
dejavnosti, ki jim bogati vsakdanje življenje. O tem smo se pogovarjali s predsednico KS Almo Rekić.

Alma Rekić, predsednica KS Podmežakla

Spoštovani krajanke in krajani,
letošnje leto je zaradi epidemioloških razmer zelo  
nenavadno in srečanj s krajani v tem letu ne moremo 
organizirati. Prav tako  ne moremo organizirati  
tradicionalnih prireditev, kakršne smo pripravili  
v preteklih letih.
Sporočamo pa vam, da na vas nismo pozabili, in  
upamo, da bo v letu, ki prihaja, mogoče vse tisto, za 
kar smo bili letos prikrajšani.

Želimo vam vesele božične praznike,  
srečen dan samostojnosti in enotnosti ter 
srečno, zdravo in uspešno leto 2021.

 Svet KS Planina pod Golico
 Svet KS Hrušica
 Svet KS Podmežakla
 Svet KS Sava
 Svet KS Plavž
 Svet KS Slovenski Javornik - Koroška Bela
 Svet KS Blejska Dobrava

Spoštovane  
občanke in občani 
občine Jesenice,

naj leto, ki odhaja, 
s seboj odnese 
tudi vse, kar je 
negativnega, 
v prihodnjem letu 
pa vam želimo 
vse lepo. 
Lepe božične in 
novoletne praznike 
ter srečno 2021!

Župan Blaž Račič 
s člani Občinskega sveta, 
predsedniki 
krajevnih skupnosti in 
Občinsko upravo 
Občine Jesenice
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

renault.siRenault priporoča 

*Podane maloprodajne cene vozil so neobvezujoče priporočene cene. Informativni izračun za finančni lizing je narejen na dan 15. 9. 2020 in za dobo odplačila 84 mesecev. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in 
brez DDV za Trafic Furgon L1H1P1 dCi 120 2,0L znaša 16.428,24 €, izračun upošteva polog v višini 3.971,77 €. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in brez DDV za Master Furgon L1H1P2 dCi 135 znaša 17.526,64 
€, izračun upošteva polog v višini 3.678,39 €. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. **V okviru akcije 
se stranka ob nakupu z Renault Financiranjem lahko odloči za subvencionirano vzdrževanje za 4 leta ali 150.000 (karkoli se zgodi prej) v vrednosti 245,90 € + DDV. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ 
za 99 € + DDV. Paket PRO+ vključuje leseni pod, parkirne senzorje, tempomat, meglenki in senzorje za dež razen pri modelu Master Furgon, ki ne vključuje parkirnih senzorjev in senzorjev za dež. Cene brez DDV veljajo za 
podjetnike in pravne osebe. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rešitve po meri za vse vaše izzive.
Lahka gospodarska vozila Renault

4 leta vzdrževanja 
za samo 246 € + DDV**

Paket PRO+ za 99 € + DDV***

 Renault TRAFIC
 že za 

179 €/mesec + DDV*

 Renault MASTER
 že za 

199 €/mesec + DDV*

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

Maša Likosar

Matjaž Vidmar se s fotogra-
fijo ukvarja že več kot deset-
letje. Njegovo delo zajema 
vse od pokrajinske, koncep-
tualne, koncertne, poročne 
do reportažne fotografije. 
Nedolgo nazaj se je najraje 
posvečal portretni fotografi-
ji, zadnje čase pa vedno več 
fotografira pokrajino, v veli-
ki meri se je posvetil tudi 
potovalni fotografiji. »Med 
spomladansko karanteno 
sem pridobival izkušnje v 
makro in abstraktni fotogra-
fiji. V jesenskem in zim-
skem obdobju se zgodba 
ponavlja, le izvirno idejo je 
malenkost težje najti oziro-
ma si jo izmisliti. Včasih se 
sicer poraja kar sama od 
sebe. Za razliko od pomladi 
imamo tokrat fotografski 
studio odprt in je časa za lju-
biteljsko fotografiranje 
manj,« nam je zaupal Vid-
mar in dodal: »Pri svojem 
delu se trudim, da fotografi-
je ne bi bile zgolj 'posnetek' 
ali nekaj mimobežnega, 
temveč da so premišljene, 
estetske in očesu všečne.«
Vidmar beleži že več kot pet-
deset samostojnih razstav, v 
virtualni obliki pa tokrat raz-
stavlja prvič. »Glede na tre-
nutno situacijo je virtualno 
razstavišče odlična rešitev za 
ogled fotografske umetnosti. 
Tovrstne razstave po mojem 

mnenju nimajo enake vred-
nosti kot klasične razstave, 
saj šele tiskana fotografija 
pokaže pravo svetlobo, kon-
traste in barve. Seveda pa vir-
tualna razstavišča podpiram, 
sedaj in tudi v prihodnosti, 
kajti včasih enostavno ni 
časa, da bi se odpeljali v 
oddaljen kraj na razstavo, ki 
bi si jo radi ogledali.« 
Tema razstave Oldies Goldi-
es so avtomobili starejših let-
nikov. Fotografije so nastale 
leta 2019 na dogodkih 
Cars'n'coffee v Piranu in 
Burning rubber v Komendi, 

avtomobili pa so bili izdelani 
že veliko pred rojstvom 
avtorja. Opazni so predvsem 
detajli legendarnih vozil, kot 
so Chevrolet Corvette Stin-
gray, Ford Mustang, Porsche 
911, Rolls Royce Silver Cloud 
in dve različici avta Cadillac 
Deville. Porsche Carerra pa 
je predstavljen kot celota. 
»Avtomobilizem razstavljam 
prvič. Avtomobilski svet me 
zanima in mi je všeč. Če me 
vprašate, zakaj ravno staro-
dobniki. Priznam, rad pogle-
dam dober in moderen avto, 
a starodobniki s klasičnimi 

linijami izražajo več lepote 
kakor moderne oblike, ki se 
včasih zdijo le hitre in agre-
sivne,« je povedal in še 
dodal: »Detajlov po navadi 
ne fotografiram, je pa na 
dogodkih precej lažje ujeti 
detajl kot celoto z množico 
ljudi v ozadju. So pa detajli 
pri starodobnikih še toliko 
bolj zanimivi.« 
Ponovitve razstave Oldies 
Goldies ne bo, ne v tisku in 
ne v digitalni obliki, dostop-
ni na spletu. Zagotovo pa bo 
Matjaž Vidmar še razstav-
ljal, le drugo tematiko.

Detajlna upodobitev 
jeklenih konjičkov 
Na spletni strani Mladinskega centra Jesenice je na ogled virtualna fotografska razstava jeseniškega 
fotografa Matjaža Vidmarja z naslovom Oldies Goldies. 

Razstava Oldies Goldies je prava paša za ljubitelje starodobnih avtomobilov in predvsem 
detajlov, ki z izjemnim industrijskim dizajnom predstavljajo legendarno podobo jeklenih 
konjičkov. / Foto: Matjaž Vidmar
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

 

Podarite  
naročnino  
na Gorenjski glas
Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam  
predlagali, da letos podarite nekaj, česar ni 
treba oviti v darilni papir. To je naročnina  
na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav 
pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne 
sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –  
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo  
vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 
04/201 42 41 ali nam pišite na e-naslov 
narocnine@g-glas.si in skupaj bomo  
poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga 
boste določili vi. To pomeni, da ni nujno, da 
poklonite letno naročnino, saj so na voljo 
tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal 
zanimive novice iz čisto vseh, tudi najmanjših 
krajev Gorenjske. In teh novic se ne da najti 
nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, 
ki bo na obisk prihajal tudi v času krize.



Šport

7Jeseniške novice, petek, 18. decembra 2020

VISOKOKAKOVOSTNA 
GORIVA NIŽJA PORABA GORIVA  DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA  MANJ EMISIJ V OKOLJU

          MAXIMALNA
    ZANESLJIVOST

              V ZIMSKIH RAZMERAH.
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Kaj je po vaših dolgoletnih izkušnjah ključno za 
pripravo vozila za nizke temperature?
Pred zimsko sezono, s katero so povezane predvsem 
nizke temperature in slabši vozni pogoji na cestišču, je 
zelo pomembno, da poleg zakonsko določene zimske 
opreme lastnik svojemu vozilu zagotovi tudi podroben 
pregled pri avtoservisnem strokovnjaku v usposobljeni 
avtoservisni delavnici in si s tem zagotovi zanesljivo in 
varno uporabo vozila. Strokovnjak bo s pregledom stanja 
podvozja, zavor, vseh tekočin, akumulatorja, svetlobnih 
teles in tudi metlic brisalcev lastniku podal poročilo 
o stanju njegovega vozila in po dogovoru z njim tudi 
odpravil morebitne nepravilnosti. Ne smemo pa pozabiti 
tudi na goriva, ki so prav tako prilagojena za zimski čas in 
nizke temperature.

Zakaj je treba pozimi v avto točiti drugačna goriva 
in katera priporočate?
Pri dizelsko gnanih vozilih je zelo pomembno, da se 
pozimi uporabljajo tako imenovana zimska dizelska 
goriva, ki imajo dodane aditive proti izločanju parafinskih 
kristalov v pogojih s temperaturami pod lediščem. 
Izločeni parafinski delci onemogočajo pretok goriva 
po vbrizgalnem sistemu in preprečujejo normalno 
delovanje motorja. Za vozila z bencinskimi motorji pa se 
glede goriv v zimskem obdobju v bistvu ne spremeni nič 
drugega, kot to, da se v tem obdobju, ko temperature 
nihajo v območju rosišča vlage, priporoča rezervoar 
goriva imeti vedno čimbolj poln, da se prepreči 
prekomerno nabiranje kondenzirane vlage v njem, ki 
pri novejših vozilih lahko škodljivo vpliva na delovanje 
vbrizgalnega sistema, predvsem visokotlačnih črpalk in 
injektorjev. To v največji meri velja za vozila, ki se vozijo 
redkeje ali pa celo čakajo konzervirana do spomladi. 
Enako velja tudi za vozila z dizelskim motorjem, s tem 
da pri njih voda, ki se nabira v rezervoarju vozila dodatno 
lahko reagira še z biodizelskim delom goriva in ustvarja 
mulj v obliki bioorganizmov, ki posledično maši dotoke 
goriva do oskrbovalne črpalke vbrizgalnega sistema 
in tako pripelje do resnejših okvar in tudi zaustavitve 
motorja. Sodobna goriva, kot je na primer Q Max, ki 
so dodatno izboljšana z raznimi aditivi, v veliki meri 
preprečujejo pojav zgoraj omenjenih težav in dodatno 
omogočajo tudi popolnejše in čistejše izgorevanje 
gorivne mešanice v motorjih in manjše obremenitve 
okolja in kompleksnega sistema čiščenja izpušnih plinov.

Zakaj so kakovostna goriva ključna za zdravje 
avta? Na katere dele vozila vse vplivajo?
Zaradi čistejšega izgorevanja se sistem čiščenja izpušnih 
plinov ne obremenjuje s prekomernimi trdnimi delci, 
pepelom in ostalimi neizgorelimi aditivi, ki onemogočajo 
kemične in mehanske procese redukcije škodljivih emisij. 
Poleg tega kakovostna goriva zagotavljajo manj oblog 
na batih in njihovih obročkih, cilindrih, ventilih in sedežih 
ventilov. Zmanjša pa se tudi delež usedlin in mulja v 
motornem olju in karterju ter ostalih delih motorja.

Lahko zaradi uporabe neprimernega goriva pride 
do raznoraznih okvar? Kaj opažate v praksi?
Lahko pride do različnih okvar, ki pa so odvisne od 
tega kakšno neprimerno gorivo je bilo uporabljeno; 
nekakovostno, neprečiščeno, staro ali pa celo napačno. 
Slednje se v praksi največkrat pojavlja, ko lastnik 
pomotoma natoči v rezervoar goriva namesto dizelskega 
goriva bencin ali pa, sicer redkeje, tudi obratno. V vseh 
teh primerih je najprej obvezno temeljito izčrpati vso 
količino goriva, očistiti sistem dovoda in vbrizga goriva 
in zamenjati filter goriva. Šele nato se dotoči pravo 
gorivo in preveri morebitne ostale poškodbe motorja 
in njegovih podpornih sistemov, ki so odvisne od tega, 
ali je motor že deloval na neprimerno gorivo in koliko 
časa, ali pa se je napaka ugotovila in odpravila še pred 
njegovim zagonom.
Ker pa je pri sodobnih vozilih čistost goriva vedno bolj 
pomembna in jo je povsod tudi težko zagotavljati bi 
rad opozoril, da se v avtoservisnih delavnicah opaža, da 
imajo sodobna vozila predpisan interval zamenjave filtra 
goriva s strani proizvajalca vozila bistveno predolg in 
se vsem lastnikom za dolgoročno brezhibno delovanje 
njihovih vozil in zmanjšanje stroškov obratovanja 
priporoča menjava filtrov goriva, predvsem pri dizelskih 
vozilih, najkasneje na vsakih 30.000 kilometrov ali dve 
leti.

Kako lahko poleg izbire primernega goriva še 
poskrbimo za dobro stanje avtomobila? 
S pravilno uporabo, nepriganjanjem motorja v višje 
obrate in prevelike obremenitve, dokler le ta ni ogret 
na delovno temperaturo, počasnim ohlajevanjem 
motorja, predvsem turbinsko podprtih, po predhodnem 
obremenjevanju, rednim servisiranjem in skrbjo za 
čistočo zunanjosti in notranjosti vozil.

INTERVJU Primož Rožnik

Na tekmovanju Mehanik leta ste slavili kar 
trikrat, nam lahko poveste kaj več o tem 
dosežku? 
Izbor in tekmovanje Mehanik leta organizirata 

revija Mehanik in Voznik ter spletni portal Žurnal že 
od leta 2014. Na samo tekmovanje se mehaniki lahko 
prijavijo sami ali pa jih k temu prijavijo delodajalci, 
prijatelji, sorodniki. Najprej tekmovalci s samopromocijo 
preko družbenih omrežij in spleta zbirajo glasove svojih 
bližnjih, sodelavcev, prijateljev in predvsem zadovoljnih 
strank. Prvih deset, ki zbere najvišje število spletnih 
glasov se uvrsti v finale, kjer pa se glasovi izničijo in se 

tako enakovredno pomerijo v reševanju teoretičnega 
testa in nato še v različnih praktičnih nalogah. Praktične 
naloge obsegajo vezavo električne sheme, odkrivanje in 
odpravo skritih napak na vozilih, menjavo pnevmatike, 
slepo prepoznavo sestavnih delov vozila in tudi logično-
spretnostni test s sestavljanjem manjše makete iz 
Lego kock. Meni je v prvih letih tekmovanja uspel 
»hattrick«, nato pa sem se samoiniciativno odmaknil od 
tekmovalnega dela, a so me organizatorji pri naslednjih 
izvedbah povabili v komisijsko ekipo, za kar sem jim zalo 
hvaležen, saj sem tako nabral tudi nekaj novih izkušenj, 
ki jih lahko uporabljam pri sedanjem delu.

24  Avto+šport

Ker so pred vrati zima in nizke temperature, je vozilo potrebno primerno pripraviti. Kako to najbolje 
storiti, nam je zaupal Mehanik leta Primož Rožnik, ki je z nami delil še druge nasvete o skrbi za 
avtomobil. Rožnik, ki ima v svoji delavnici Avto Rožnik v Horjulu izobešena kar tri priznanja iz 
tekmovanja Mehanik leta, je dokaz, da Slovenci vozila zaupajo majhnim delavnicam, ki to zaupanje 
gradijo s svojo zanesljivostjo, znanjem in trdim delom. 

Kako pripraviti vozilo na zimo

Prava zima se je s prvim snegom, ki 
smo ga dočakali pred kratkim že za-
čela. Kako naj vozniki v hladnih me-

secih, ki so še pred nami, poskrbijo za svo-
je vozilo?
Poleg obvezne zimske opreme, vključno z 
menjavo letnih za zimske pnevmatike, za kar 
so že morali poskrbeti, se je smiselno prepri-
čati, da avto brezhibno deluje in seveda pre-

veriti stanje hladilne tekočine in tekočine za 
brisanje stekel. Pri slednjem večkrat pozabi-
mo naliti tekočino, ki je primerna za nižje 
temperature, zaradi česar lahko pride do za-
mrzovanja, kar pri vožnji lahko povzroči pre-
cej težav. Podobno velja za hladilno tekočino, 
ki mora zdržati nizke zimske temperature. Si-
cer pa je vedno, ne le pozimi, treba skrbeti za 
vozilo in ga redno servisirati.  
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ZIMSKE RAZMERE IN NIZKE TEMPERATURE OD VOZNIKOV ZAHTEVAJO ŠE DODATNO POZORNOST. 
O TEM, NA KAJ JE TREBA BITI PRI SKRBI ZA JEKLENE KONJIČKE V TEM OBDOBJU ŠE POSEBEJ 
POZOREN IN ZAKAJ JE POMEMBNA TUDI IZBIRA KVALITETNEGA GORIVA, SMO SE POGOVARJALI 
Z JAKOM MAVRIJEM Z AVTOSERVISA JAKA MAVRI NA JESENICAH. NJEGOVIM IZKUŠNJAM NE  
ZAUPAJO LE STRANKE IZ OKOLICE, TEMVEČ SI JE PRIDOBIL ZAUPANJE TUDI VOZNIKOV IZ  
SOSEDNJE AVSTRIJE.

Kako vozilo pripraviti na zimo?

Je treba ob nizkih temperaturah posveča-
ti večjo skrb izbiri goriva?
V vseh letnih časih je pomembno, da upora-
bljamo zgolj kvalitetno gorivo, pozimi, ko so 
temperature nižje, pa je to še toliko pomemb-
neje. Sodobna goriva, kot je na primer novi Q 
Max iQ Diesel, že vsebujejo bogat paket aditi-
vov v gorivu, ki poskrbijo za sposobnost čišče-
nja in ohranjanja čistosti površin motornih de-
lov. S čistilnim učinkom "Clean up" poskrbijo za 
odstranjevanje že nastalih oblog, z učinkom za 
ohranjanjem čistosti "Keep clean" pa za zaščito 
površin pred nastajanjem novih oblog. Ob 
uporabi primernih dodatkov se vežejo na gori-
vo in izgorijo, s tem pa jim preprečimo vstop v 
motor in podaljšamo njegovo življenjsko dobo. 

Zakaj je izbira goriva tako pomembna po-
zimi in pri vozilih z dizelskimi motorji?
Ob nizkih temperaturah avtomobil z dizel-
skim motorjem težje vžge. Gre namreč za po-
polnoma drug sistem kot pri motorjih, ki de-
lujejo na bencinski pogon. Prav zato je po-
membno, da uporabljamo kvalitetno gorivo.

Lahko ob neustrezni izbiri goriva prihaja 
do težav?
Na dolgi rok zagotovo lahko pride do okvar. 
Še posebej, če uporabljamo gorivo slabe ka-
kovosti. Razne primesi in nečistoče lahko ško-
dujejo šobam, injektorjem, visokotlačni črpal-
ki in drugim vitalnim delom avtomobila. Gre 
namreč za občutljive in natančne naprave.

Kakšna je kvaliteta domačih goriv, kot je 
denimo Petrolov Q Max?
Mislim, da vedno boljša. Prepričan sem, da 
Petrolova goriva ustrezajo najstrožjim stan-

dardom in vsebujejo vse potrebno za varno 
in dolgotrajno delovanje motorjev in nena-
zadnje, prispevajo k manjši porabi, kar pa je 
dobrodošlo tudi z okoljevarstvenega vidika. 

Kako navade pri točenju goriva lahko 
vplivajo na življenjsko dobo motorja. Ve-
lja vedno natočiti poln rezervoar?
Načeloma velja, da bolj kot je rezervoar poln, 
manj je možnosti, da se v njem nabira kon-
denz. Tudi če so v njem slučajno nahajajo 
kakšne nečistoče, je pri vožnji s polnim rezer-
voarjem gotovo manjša verjetnost, da bodo 
prišle do motorja, kot pa, če se stalno vozimo 
s pretežno praznim rezervoarjem. 

Koliko pozornosti, po vaših izkušnjah, go-
rivu posvečajo vozniki?
Precej je odvisno od posameznika. Nekateri 
so vedno bolj pozorni tudi na ta vidik skrbi za 
avtomobil, drugi manj. Na splošno pa je pre-
cej odvisno od ozaveščenosti voznika. 

Menite, da sicer Slovenci dovolj dobro 
skrbimo za svoje jeklene konjičke?
Na splošno ja, vendarle pa mislim, da bi lah-
ko še nekoliko več pozornosti namenili skrbi 
za varnost avtomobila kot celote. Vsi vemo, 
da je treba zamenjati zavore, ko so obrablje-
ne, ko pa gre za kakšen drug element avto-
mobila, ki ga ne povežemo takoj z varno-
stjo, pa stranke hitro vprašajo, ali bi se dalo 
še malo počakati. Glede na to, da k nam na 
servis avtomobile pripelje tudi precej Av-
strijcev, vidim, da imajo glede tega drugač-
no mišljenje. Seveda pa temu botruje tudi 
višji standard, saj je na koncu vse povezano 
z denarjem.

Jaka Mavri

OGLASNO SPOROČILO

Matjaž Klemenc

Rdeča nit leta je bil korona-
virus, ki je, posebno v dru-
gem valu, dodobra vstopil 
tudi v vrste HDD SIJ Acroni 
Jesenice. Letos prvič nismo 
dobili državnega prvaka Slo-
venije, prvaka Alpske lige, 
za piko na i pa je bilo odpo-
vedano tudi svetovno prven-
stvo divizije 1-A, ki bi se mo-
ralo igrati v Sloveniji.

Derbi: velika ničla
Preden gremo v leto 2020, 
pa se vrnimo slabih štiri-
najst dni nazaj, ko so »žele-
zarji« doma v derbiju gostili 
večnega rivala Olimpijo. Pri-
čakovanja pred tekmo so 
bila velika, konec pa je bila 
velika ničla. Olimpija je do-
mov zasluženo odnesla viso-
ko zmago s 7 : 0. Jeseničani 
so bili še za korak več od 
šestega mesta, ki je prinaša-
lo neposredno uvrstitev v 
izločilne boje. 
Trener Mitja Šivic, ki je pred 
sezono prevzel ekipo, je po-
nudil odstop, a ga na srečo 

vodstvo kluba ni sprejelo. 
Poraz v derbiju, posebno še 
tako težak, zna zelo negativ-
no vplivati na ekipo. Na sre-
čo v jeseniški tabor ni vsto-
pilo malodušje. Po porazu 
so se v garderobi našle prave 
poteze in po tej tekmi je šla 
puščica uspehov močno 
navzgor. Od 22. kola do za-
dnjega 34. kola v rednem 
delu so Jeseničani nanizali 

osem zmag (Dunaj 6 : 1, Ki-
tzbühel 5 : 2, Gardena 3 : 0, 
Vipiteno 5 : 1, Linz 6 : 0, 
KAC 4 : 0, Lustenau 6 : 1, 
Bregenzerwald 7 : 0), dvakrat 
so zmagali po podaljšku 
(Zell am See 4 : 3, Asiago 2 : 
1) in enkrat po kazenskih 
strelih (Cortina 3 : 2). Izgubi-
li so le z 1 : 4 s Cortino. Uspe-
šen niz jih je pripeljal v sku-
pino od 1 do 6. V tej skupini 

so štirikrat zmagali (Olimpi-
ja 3 : 2, 1 : 0, Pustertal 4 : 3, 
Asiago 4 : 1) in šestkrat izgu-
bili (Pustertal 2 : 4, Asiago 4 
: 5 po podaljšku, Rittner 0 : 2, 
0:1, Cortina 3 : 5, 4 : 5 po po-
daljšku). Vse skupaj jim je 
prineslo tretje mesto in s 
tem so bili tretji po vrsti za 
izbiro nasprotnika. Jeseniča-
ni so izbrali Asiago, a je zara-
di koronavirusa vodstvo Alp-
ske lige dokončno potegnilo 
črto pod sezono. 

Vpliv koronavirusa
Kot večina klubov je tudi 
HDD SIJ Acroni Jesenice 
zaradi koronavirusa ostal 
brez skupnih treningov. V 
klubu so se hitro organizi-
rali in trenerski štab je 
igralcem poslal program in-
dividualnih treningov. Ko 
so se sprostili ukrepi, so se 
21. maja igralci spet zbrali 
na skupnem treningu. Za-
radi koronavirusa se je Alp-
ska liga zamaknila na zače-
tek oktobra in s tem tudi 
uvodni trening na ledu na 
konec avgusta. 

Ne smemo pozabiti tradicio-
nalnega občnega zbora. Pri-
šlo je do spremembe na me-
stu predsednika. Anžeta Po-
gačarja, ki je najbolj zaslu-
žen, da hokej na Jesenicah 
ni ugasnil, je zamenjal Peter 
Bohinec. Anže Pogačar je 
ostal v klubu, na funkciji di-
rektorja. 

Optimistično v sezono
Jeseničani so v pripravljal-
nem obdobju dobro trenirali 
in na poletni ligi na Bledu, 
ki je štela med pripravljalne 
tekme, osvojili prvo mesto. 
Da so na Alpsko ligo dobro 
pripravljeni, so dokazali na 
Slovenskem pokalu, kjer so 
se preko Maribora in Olim-
pije prebili v finale. Tam so 
v gorenjskem derbiju suve-
reno odpravili Bled s 7 : 1 in 
osvojili edino lovoriko, ki je 
bila v letu 2020 na razpola-
go. V sezono so šli optimi-
stično. V Alpski ligi, prej 
Internacionalni ligi, so bili v 
sezoni 2013/2014 v četrtfi-
nalu, od sezone 2014/2015 
do sezone 2018/2019 pa se 

je njihova zgodba končala v 
polfinalih. V letošnji sezoni 
so si želeli vsaj stopničko 
višje, do finala. A so že na 
prvi tekmi doživeli pravo le-
deno prho. V uvodnem delu 
so za nasprotnike dobili SŽ 
Olimpijo in drugi ekipi 
KAC-a ter Linza. Pravila so 
bila taka, da je seštevek dveh 
tekem dal zmagovalca. Kata-
strofalno so odigrali prvo 
tekmo v Tivoliju, najslabšo v 
letu 2020, in zasluženo iz-
gubili s 6 : 1. Na Jesenicah 
sta se ekipi razšli z 2 : 2. Tri 
točke so dobili tako proti 
Linzu (5 : 0, 4 : 2) kot proti 
KAC-u (3 : 2, 8 : 2). 

Dvajset okuženih 
Redni del so začeli z zami-
kom. V pomladanskem valu 
koronavirusa je bil okužen 
le en igralec. Veliko slabše 
je bilo v drugem valu, saj je 
ta prizadel dvajset članov, 
tako igralcev kot članov stro-
kovnega štaba. Vseeno so se 
Jeseničani po karanteni do-
bro odzvali. V gosteh so pre-
magali Feldkirch s 4 : 2, z 

enakim izidom Kitzbühel in 
s 3 : 0 Lustenau. Doma so 
po kazenskih strelih prema-
gali Bregenzerwald z 2 : 1 
ter Lustenau s 6 : 3. Izgubili 
so le v gosteh z Bregenzer-
waldom s 4 : 1. Na dolgo po-
tovanje so šli s slabo popo-
tnico, saj so v državnem pr-
venstvu doma izgubili s 
Triglavom s 3 : 2. Pred tem 
so v državnem prvenstvu 
dosegli šest zmag (Maribor 
5 : 0 brez boja, MK Bled 14 : 
0, Triglav 2 : 0, Slavija Juni-
or 5 : 1, Hidria Jesenice 4 : 1, 
MK Bled 6 : 0). Prejšnjo so-
boto so se v letošnji sezoni 
že petič pomerili z Olimpi-
jo, v tekmi za državno pr-
venstvo, in z nekaj smole 
tekmo izgubili z 2 : 0. S tem 
so si najverjetneje že zapra-
vili možnost za prvo mesto 
pred končnico. Vseeno so 
dokazali, da se lahko pov-
sem enakovredno kosajo z 
Olimpijo. V okviru državne-
ga prvenstva so se dvakrat 
pomerili s Celjem. Včeraj so 
igrali še v gosteh proti Slavi-
ji Juniorju. 

Edina lovorika Jeseničanom
Zadnjo številko Jeseniških novic v letu 2020 bomo izkoristili za pregled, kaj se je dogajalo v HDD SIJ Acroni Jesenice v tem nenavadnem letu ...

Zaradi nevarnosti 
širjenja koronavirusa 
vse tekme potekajo 
brez gledalcev. 
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Urša Peternel

Črno žlindro, ki nastaja pri 
proizvodnji jekla v podjetju 
SIJ Acroni na Jesenicah, so 
vrsto let zgolj odlagali in 
kopičili ob podjetju. Pred 
leti pa so jo začeli predelova-
ti, saj se je izkazalo, da je 
lahko koristna surovina, ki 

jo uporabljajo za različne 
namene, med drugim tudi 
pri gradnji cest. Žlindra je 
tako pridobila status stran-
skega produkta pri proizvo-
dnji jekla, v podjetju SIJ 
Acroni so jo lani predelali 45 
tisoč ton in večino prodali 
na trgu. Zdaj pa so se lotili 
inovativnega projekta izrabe 

črne žlindre za izdelovanje 
trajnostnih grbinastih poli-
gonov za kolesarje (angleško 
pump track). 
Moči so pri tem projektu 
združili Slovenska industri-
ja jekla (SIJ), njena družba 
SIJ Acroni, Olimpijski 
komite Slovenije, podjetje 
Batt Crew in društvo Dej-

mo. Do leta 2022 bodo zgra-
dili pet grbinastih poligo-
nov, enega tudi na Jeseni-
cah. Pobudo za postavitev so 
že dali Občini Jesenice, da 
bo projekt umestila v svoje 
letne načrte. Če bo vse po 
sreči, bi grbinasti poligon na 
Jesenicah lahko skupaj pos-
tavili leta 2022, so povedali 
v Skupini SIJ.
Za pet poligonov bodo upo-
rabili skoraj deset tisoč ton 
žlindre; v srednje velik poli-
gon je vgradijo približno 
1900 ton. Gre za črno žlin-
dro različne granulacije, iz 
nje pa bodo zgradili grbine 
in zavoje ter uredili drenažo, 
vrhnja plast pa bo iz drugih 
materialov. Nadomestila bo 
drobljenec iz kamna, s čimer 
bodo poligoni dobili trajnost-
no noto, saj se bo zmanjšala 
poraba naravnega materiala.
»Ponosni smo, da smo del 
industrije, ki izdeluje jeklo 
po načelih krožnega gospo-
darstva in išče vedno nove, 
trajnostne poti uporabe 
stranskih proizvodov, tudi v 

projektih za dobro lokalnih 
skupnosti,« je dejal Branko 
Žerdoner, glavni direktor 
družbe SIJ Acroni.

Kot so poudarili v Skupini 
SIJ, je jeklo edini material 
na svetu, ki ga je mogoče 
stoodstotno vedno znova in 
znova predelovati, ne da bi 
pri tem izgubil svoje lastno-
sti. Zelo uporaben je tudi v 
športu in športni infrastru-
kturi. Tako ves čas razvijajo 

kreativne projekte za upora-
bo jekla in stranskih proiz-
vodov, ki nastajajo pri nje-
govi proizvodnji. Doslej so 

zgradili 14 jeklenih poligo-
nov za vadbo na prostem, 
tudi na Jesenicah in v Trži-
ču, jeklo zanje pa nastaja 
prav v podjetju SIJ Acroni 
na Jesenicah. Za projekt so 
nedavno prejeli priznanje 
Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja. 

Iz žlindre bodo gradili 
kolesarske poligone
Iz žlindre, ki nastaja pri proizvodnji jekla v podjetju SIJ Acroni Jesenice, bodo začeli izdelovati 
grbinaste poligone za kolesarje. Enega naj bi uredili tudi na Jesenicah.

Črna žlindra ni več odpadek, temveč koristen stranski 
proizvod pri proizvodnji jekla.

Jeseniško črno žlindro bodo uporabili pri gradnji grbinastih poligonov. / Foto: Anže Furlan

Žlindra je bila nekdaj odpadek, ki se je kopičil 
na Jesenicah, danes pa je eden od stranskih 
proizvodov jeklarske industrije. Uspešno jo 
predelujejo, uporabljajo jo zlasti pri gradnji cest.

Maša Likosar

Člani komisije so med letom 
izvajali terensko ocenjevan-
je na 154 lokacijah javnih 
stranišč po vsej Sloveniji. 
Preverili so, kakšno je stanje 
javnih stranišč v 11 mestnih 
občinah, 78 preostalih obči-
nah in 56 bencinskih servi-
sih ob avtocestah v Sloveniji. 
Letos so priznanje naj javno 
stranišče prejele Mestna 
občina Ljubljana, Občina 
Krško in Bencinski servis 
Petrol Mlake v smeri Italije. 
Na seznam urejenih bencin-
skih servisov sta se med 
drugim uvrstila tudi Bencin-
ska servisa Petrol Jesenice v 
smeri Avstrije in Petrol Jese-
nice v smeri Ljubljane, prvi 
je zasedel 29. mesto, drugi 
pa 44. mesto. V občini Jese-
nice pa javnega stranišča še 
vedno nimajo, zato jim je 
komisija za spodbudo pri 
gradnji podelila zidak. 
Občina Jesenice sicer že 
nekaj let prejema zidak. Leta 
2013 so pred evropskim 

prvenstvom v košarki, kate-
rega del se je odvijal na Jese-
nicah, poskrbeli za javne 
sanitarije v obliki kemičnih 
stranišč na parkirišču nas-
proti Železniške postaje 
Jesenice. Po končanem 
evropskem prvenstvu so 
stranišča na tej lokaciji obdr-
žali in so še vedno v upora-

bi. Javne sanitarije je moč 
najti tudi v bližini Tržnice 
Jesenice, a žal niso vedno 
dostopne oziroma odprte. 
Odprte so le v času, ko je 
odprta tržnica, in po dogo-
voru z upravljavcem. Leta 
2015 je bila Občina Jesenice 
z namenom uvedbe javnih 
sanitarij oziroma njihove 
souporabe na Železniški 
postaji Jesenice v kontaktu 
tudi s Slovenskimi železni-
cami, vendar dogovor zaradi 

razhajanj glede vsebine in 
izvajanja ni bil nikoli dokon-
čno sklenjen. 
»Čeprav za kvalitetno bivan-
je v občini  niso izrednega 
pomena, pa – če v občini jav-
ne sanitarije obstajajo – vsa-
ka taka pridobitev na večjo 
kvaliteto bivanja prav tako 
vpliva. Občina Jesenice se v 

zadnjih letih vse bolj usmer-
ja v področje turizma, vsako 
leto beležimo večje število 
turistov, pri čemer je uvedba 
javnih sanitarij ena od stva-
ri, ki ji bomo v prihodnje 
morali posvetiti več pozor-
nosti.  Pri tem bomo obrav-
navali tudi možne in pri-
merne lokacije. Prejeti zidak 
razumemo kot še eno spod-
budo, da omenjeno čim prej 
realiziramo,« so pojasnili na 
Občini Jesenice. 

Za spodbudo Jesenice 
prejele zidak
Ob svetovnem dnevu stranišč, ki ga zaznamujemo 19. novembra, je 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen razglasilo rezultate akcije Naj 
javno stranišče 2020. Občina Jesenice je prejela zidak. 

»Uvedba javnih sanitarij je ena od stvari, ki jim 
bomo v prihodnje morali posvetiti več 
pozornosti,« pravijo na Občini Jesenice.

Urša Peternel

Številne krajane Slovenske-
ga Javornika že dalj časa 
zanima, kdaj bo urejen pre-
hod za pešce na državni 
cesti pri restavraciji Turist 
na Slovenskem Javorniku.
Vprašanje o tem je občinski 
upravi na eni od nedavnih 
sej občinskega sveta postavil 
tudi občinski svetnik Tomaž 
Tom Mencinger. 
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, si že dalj časa pri-
zadevajo za ureditev preho-
da za pešce čez regionalno 
cesto R2 Javornik–Žirovni-
ca na delu, kjer je na levi 
strani ceste železniška pos-
taja Javornik. Potniki, ki 
izstopijo na železniški pos-
taji in želijo nadaljevati pot 
ob regionalni cesti, zdaj 
morajo prečkati državno 
cesto, saj je hodnik za pešce 
ob regionalni cesti urejen le 
na nasprotni strani državne 
ceste, torej na desni strani 
vozišča. 
Projektna dokumentacija je 
bila izdelana lani, in to na 
stroške Občine Jesenice, 

sklenjena pa je bila tudi 
služnostna pogodba za 
zemljišče s klavzulo odku-
pa po izvedenih delih. Ker 
gre za regionalno cesto v 
državni lasti, v skladu z 
zakonom o cestah država 
financira obnovo vozišča, 
občina pa prometno-tehni-
čne ureditve. 
Občina Jesenice je že v leto-
šnjem proračunu zagotovila 

svoj delež sredstev (po pro-
jektantski oceni) za ureditev 
prehoda za pešce in ureditev 
avtobusnih postajališč. S 
tem so seznanili tudi državo 
in jo večkrat pozvali, naj 
projekt uvrsti v državni pro-
gram investicij in v državni 
proračun. 
A pozitivnega odgovora 
države v letošnjem letu niso 
dobili, zato so se na Občini 
Jesenice odločili, da bodo 

sredstva prerazporedili in 
jih namenili za prav tako 
nujno sanacijo ceste pod 
Prihodi.
Na Občini Jesenice zdaj pri-
čakujejo, da bo država denar 
za omenjeno cesto zagotovi-
la v proračunu za prihodnje 
leto.
"Glede na uvrstitev v držav-
ni program investicij bi se 
lahko investicija začela v 

letu 2021,« so povedali na 
Občini Jesenice. 
Ob tem pa bi bilo smiselno, 
so poudarili, da bi dela 
potekala istočasno z uredit-
vijo priključka nove povezo-
valne ceste do obrata PDP, 
za katero je ravno tako izde-
lana projektna dokumenta-
cija PZI, ki jo je zagotovil 
SIJ Acroni. Projektni doku-
mentaciji sta med seboj 
usklajeni. 

Prehod za pešce pri 
Turistu prihodnje leto?
Ker država projekta ni uvrstila v svoje programe za letošnje leto, je tudi 
Občina Jesenice sredstva prerazporedila na obnovo ceste pod Prihodi. Zdaj 
pričakujejo, da se bo investicija začela prihodnje leto.

»Glede na uvrstitev v državni program investicij 
bi se lahko investicija začela v letu 2021,« so 
povedali na Občini Jesenice.
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U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 39 .  d e l )

Janko Rabič

Medobčinsko društvo invali-
dov Jesenice združuje 559 
invalidov različnih kategorij 
iz občin Jesenice in Žirovni-
ca. Po lanskem praznovanju 
petdesetletnega jubileja so se 
člani z novim elanom lotili 
uresničevanja sprejetih pro-
gramov, v letošnjem letu pa 
so se znašli v drugačnih, tež-
kih časih. Vodstvo društva si 
kljub vsemu prizadeva ohra-
njati optimizem, poudarja 
predsednica Marina Kalan.

Kakšno je bilo letošnje leto 
za vaše društvo?
V začetku leta smo zastavili 
veliko dejavnosti, zaradi zna-
ne situacije s koronavirusom 
pa smo ob prilagajanju ukre-
pom uspeli uresničiti okoli 
štirideset odstotkov načrtova-
nega. Pred epidemijo nam je 

uspelo pripraviti praznovanje 
ob mednarodnem dnevu 
žena in izvesti letovanje v 
okviru ohranjevanja zdravja. 
Športna rekreacija je potekala 
v balinanju, namiznem teni-
su in streljanju. Poleti smo 
program ohranjanja zdravja 
izvedli v hotelu Delfin v Izoli 

in v Šmarjeških Toplicah. 
Športniki so se udeleževali 
področnih tekmovanj in pri-
jateljskih srečanj. Za dobre 
rezultate so bili nagrajeni s 
pokali in medaljami.

Sedanje stanje je verjetno za 
invalide težko. Kako prema-
gujejo dneve, kako vodstvo 
društva pomaga? 
Zavedamo se, da je koronavi-
rus povečal stiske in težave 
invalidov. Žal so obiski pre-
povedani, tako da so težji in-
validi še bolj osamljeni. Več-
krat jih pokličemo po telefo-
nu, jih spodbujamo k pozitiv-
nemu razmišljanju in dobri 
volji. Decembrski dnevi so 
bili prejšnja leta za nas polni 
radosti in veselih pričako-
vanj. Letos je drugače, vendar 
skušamo vsaj nekaj narediti. 
Za mednarodni dan invali-
dov smo vsem namenili glas-
beno čestitko na Radiu Tri-
glav. Priljubljenega srečanja 
z jubilanti letos nismo mogli 
izvesti, smo pa vsakemu od 
njih poslali čestitko in obe-
nem voščili lepe božične pra-
znike in srečno, zdravo novo 
leto. Dobro sodelujemo z Ob-
močnim združenjem Rdeče-
ga križa Jesenice pri zagota-

vljanju različne pomoči na-
šim članom. Poskrbeli smo 
za obdaritev bolnih in social-
no ogroženih invalidov in ti-
stih, ki bivajo v Domu upoko-
jencev dr. Franceta Bergelja 
na Jesenicah. Po svojih mo-
čeh želimo pomagati in jim 
polepšati življenje. Vsem čla-
nom bomo podarili setveni 
koledar, na katerem bo tudi 
program vseh naših dejavno-
sti v prihodnjem letu.

Kako v tej situaciji sodeluje-
te z drugimi invalidskimi 
društvi, ZDI Slovenije?

Stalne stike ohranjamo z 
osmimi invalidskimi dru-
štvi gorenjske regije, po-
bratenima društvoma Rav-
ne na Koroškem in Mur-
ska Sobota ter drugimi in-
validskimi društvi ZDIS. 
Stalne stike imamo z vod-
stvom ZDIS. Obveščajo 
nas o novostih glede ukre-
pov vlade, nam svetujejo 
in pomagajo pri reševanju 
različnih težav. Pri Funda-
ciji invalidske humanitar-
ne organizacije smo oddali 
vlogo za pridobitev finanč-
nih sredstev za prihodnje 

leto, pripravljamo pa že 
gradivo o porabi finančnih 
sredstev v letošnjem letu.

Kakšna lepa misel, ki je v 
tem času vedno dobrodo-
šla?
Ugašajo še zadnji dnevi leta 
in ne vemo, kaj se nam obe-
ta. Vse moramo sprejeti, se 
težavam upreti. Naj bo zdrav-
je in veselje povsod, kjer je 
speljana naša pot. Pisarna 
društva je sedaj zaprta, za vse 
informacije in pomoč pa je 
članom na voljo telefonska 
številka 040 767 886. 

Optimizem kljub težkim časom
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice članom nudi pomoč pri različnih potrebah in premagovanju vsakdanjih težav, predvsem težjim in starejšim 
invalidom. Veliko pozornosti namenjajo dejavnostim za ohranjanje zdravja, rekreaciji in druženju. 

Marina Kalan

Utrinek z enega od prejšnjih srečanj članov društva, ki jih člani zagotovo pogrešajo.

»Zavedamo se, da je koronavirus povečal stiske 
in težave invalidov. Žal so obiski prepovedani, 
tako da so težji invalidi še bolj osamljeni. 
Večkrat jih pokličemo po telefonu, jih 
spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju in 
dobri volji.«

Janko Rabič

Marija in Branko Jazbinšek:  
Ko hodiš, pojdi vedno do konca

Zgodbe so sestavni del naše-
ga življenja. Vesele, ki se vti-
snejo v spomin, in manj pri-
jazne, ki jih želimo čim prej 
pozabiti. December je name-
njen predvsem tistim prvim, 
saj je to čas za obujanje spo-
minov in pričakovanj, kaj 
nam bo prineslo novo leto. 
Tokrat je pred vami skorajda 
povsem običajna, a zagotovo 
zanimiva zgodba zakonske-
ga para z Jesenic. Obarvana 
je s koronačasom, saj mimo 
tega enostavno ne gre. 
Marija in Branko Jazbinšek 
sta dejavna na več podro-
čjih, družabna in vesele na-
rave, pripravljena pomagati, 
kjer je treba. Marija je po 
rodu iz Varaždina, kjer je 
preživela lepo otroštvo in 
mladost. Pred petdesetimi 
leti je prišla na Jesenice, na 
obisk k sorodnikom, in tam 
kar ostala. Zaposlila se je v 
Iskri, delala je tudi v zlatar-
ski prodajalni. 
Branko je Jeseničan, in ko je 
spoznal Marijo, je Amorjeva 
puščica poletela in kmalu 
sta se vzela. Najprej je delal 
v Železarni Jesenice in po-
tem na Slovenskih železni-
cah. Bil je aktiven v sindika-
tu in drugih organizacijah. 
Oba sta več časa za razne 
dejavnosti našla po upokoji-
tvi. Največ jima že več kot 

trideset let pomenijo ljudski 
plesi.  
»V mladosti sem plesala pri 
folklorni skupini v Varaždi-
nu,« se spominja Marija. 
»Na Jesenicah sva se z Bran-
kom najprej vključila v fol-
klorno skupino Društva 
upokojencev Javornik - Ko-
roška Bela. Kasneje sva bila 
med pobudniki za ustanovi-
tev nove skupine Juliana, ki 
sedaj že več kot petindvajset 
let uspešno deluje pri kul-
turnem društvu na Hrušici. 
V teh letih se je nabralo za 
zvrhan koš lepih spominov 
in doživetij, predvsem z raz-
ličnih gostovanj. Posebej se 
nama je v spomin vtisnil do-
godek, ko smo gostovali na 

mladinskem festivalu v Tur-
čiji. Pri prijavi je očitno pri-
šlo do nesporazuma glede 
starosti. Ob prihodu je od-
govoren za sprejem skupin 
najprej s strogim pogledom 
ocenil, da smo za na festival 
prestari, in nas najprej sploh 
ni želel spustiti na prizori-
šče. Pa smo potem zgladili 
nesporazum in imeli lep na-
stop. Potem je bilo sodelova-
nje na folklornem festivalu v 
Nemčiji, kjer smo zasedli 
drugo mesto. Naš sponzor 
nas je povabil še v svoj kraj, 
tristo kilometrov daleč, kjer 
smo ponovno zaplesali na 
vsesplošno veselje vseh. V 
Belgiji smo bili z gorjansko 
godbo in med drugim imeli 

nastop za konzularne pred-
stavnike. Gostovali smo v 
Franciji, Italiji, Makedoniji, 
zares je bilo veliko tega.«
In zakaj ravno takšno nav-
dušenje za ljudske plese?
»Predvsem je to veselje do 
plesa, da se ohranja ljudsko 
izročilo.«
Brane je bil več kot trideset 
let navdušen tabornik. »Z 
devetimi leti sem se pridru-
žil odredu Jeklar na Plavžu. 
Zelo rad sem imel taborni-
ško življenje, postavljanje 
šotorov, obvladovanje ve-
ščin, druženje. Bil sem tabo-
rovodja in v lepem spominu 
mi je ostala udeležba na zle-
tu tabornikov v Mariboru, 
kamor sem peljal naše mla-
de. Škoda je, da je potem 
taborništvo na Jesenicah 
povsem zamrlo. Želim si, da 
se spet najdejo mlajši in ga 
oživijo, sam sem še vedno 
pripravljen pomagati.«
Branko je delal v sindikatih, 
dva mandata je bil član sveta 
takratne Krajevne skupnosti 
Mirka Rogla Petka na Plavžu, 
je vojni veteran. Marija je 
bila prav tako dejavna v sin-
dikatu in v Medobčinskem 
društvu invalidov Jesenice. 
Pa v svetu sedanje Krajevne 
skupnosti Plavž, kjer je že 
več let članice komisije za 
ocvetličenje. »Opazen je na-

predek, vendar mislim, da bi 
krajani morali poskrbeti še 
za več cvetja, da bi bila podo-
ba tega dela mesta, predvsem 
v Centru 2, še lepša. Najbolj 
prizadevne vsako leto skro-
mno nagradimo na srečanju. 
Mislim, da bi morala biti po-
delitev pestrejša in bolj razgi-
bana. Za predano delo in 
napredek nasploh na Plavžu 
moram pohvaliti sedanjo 
predsednico krajevne sku-
pnosti Ivanko Zupančič.« 
Marija in Branko imata letos 
za seboj tri velike osebne ju-
bileje. Oba sta dopolnila se-
demdeset let, pa še petdeset 
let poroke. »Vse sva imela 
pripravljeno za slavje, pa se 
ni izšlo. Pri tem ne moreva 
nič, občutki niso prijetni. 
Upava, da bova praznovanje 
vsaj delno nadoknadila v 
prijaznejših časih.«
In kaj jima danes zapolnjuje 
vsakdan? »Rada sva v druž-
bi, hodiva v naravo, na prire-
ditve, veliko časa preživiva v 
vrtu in sadovnjaku na Blej-
ski Dobravi.«
Pa misel in želja ob vstopu, 
upajo, v prijaznejše leto 
2021? 
»Misel naj bo od Toneta 
Pavčka: Ko hodiš, pojdi ve-
dno do konca. Sicer pa vsem 
zvrhan pehar sreče in zdrav-
ja!«

Marija in Branko Jazbinšek
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Učenci Osnovne šole Koroška Bela vsako leto v decembrs-
kem času izdelajo koledar za naslednjo leto. Na njem so 
zbrani najlepši likovni izdelki učencev vseh razredov. Kot je 
povedal ravnatelj šole Rok Pekolj, so koledar izdelali tudi 
letos, in to kljub "koronačasu" in šolanju na daljavo. Ker 
koledarjev ne morejo razdeliti osebno, so na voljo na mizi 
pred glavnim vhodom v šolo, in sicer vsak delovni dan od 
9.00 do 11.30 vse do četrtka, 24. decembra. Kdor želi, lahko 
pride ponj, učenci pa bodo veseli prostovoljnega prispevka 
za njihov trud. Poleg koledarjev je tako nameščena skrinjica, 
v kateri lahko vsi, ki bodo prišli po koledar, pustijo donacijo. 
Ta bo namenjena zaključnim aktivnostim devetošolcev.

Učenci so izdelali koledar

Koledar učencev OŠ Koroška Bela

Urša Peternel

Danaja Lavtižar je dijakinja 
četrtega letnika zdravstvene 
nege na Srednji šoli Jeseni-
ce. Že poldrugo leto dela v 
Domu Viharnik v Kranjski 
Gori, tudi v sedanjem času 
epidemije, ko je delo v 
domovih za starejše še pose-
bej naporno. Na Srednji šoli 
Jesenice so na požrtvovalno 
dijakinjo zelo ponosni.
Danaja je za spletno stran 
šole povedala, da ji je delo v 
domu starejših občanov 
všeč. Opravlja vsa dela, 
povezana z nego pacienta, 
zaradi koronavirusa pa letos 
delajo v posebnih okolišči-
nah. 
»Dom imamo razdeljen v 
cone. Jaz delam v sivi coni, 
kar pomeni, da nosim popol-
noma vso zaščitno opremo, 
od maske, očal, plaščev, 
rokavic, vizirja … Seveda mi 
je pod vso to zaščitno opre-
mo vroče in težko diham, 
ampak se navadiš. Veliko-
krat se nasmehnem, ko mi 
kakšen varovanec reče, da 
nisem s tega planeta, da sem 

videti kot marsovec. Počasi 
se tudi naši oskrbovanci 
navajajo na naš drugačen 
videz. Moje gibanje je ome-
jeno samo na to cono. Če jo 
zapustim, ker grem na mali-
co ali stranišče, se moram 
sleči in obleči drugo unifor-
mo. Na dan porabim tudi do 
štiri uniforme. Ker je to obla-
čenje zamudno in težko, 
cone ne zapuščamo, če to ni 
res nujno potrebno. Tako 
šele zvečer ugotoviš, da si 
čez dan spil premalo tekoči-
ne, da sploh nisi šel na stra-
nišče. Ker smo zaposleni v 
stiku z obolelimi, se mora-
mo redno testirati na 
covid-19,« je povedala Dana-
ja, ki med tednom dopoldne 
sodeluje pri pouku na dalja-
vo, popoldne pa dela v domu.
Na šoli o Danaji pravijo: 
»Vsem nam je lahko zgled 
delavnosti in požrtvovalnos-
ti. Za kako izjemno dekle, 
na katero smo res lahko 
ponosni, gre, pa zelo dobro 
opiše ta njena izjava: 'Bis-
tveno pa je, da še vedno uži-
vam v tem delu in ga ne bi 
zamenjala za nič na svetu.'« 

Dijakinja pomaga  
v domu starejših
Dijakinja Srednje šole Jesenice Danaja Lavtižar dopoldne sodeluje pri pouku na daljavo, popoldne  
pa pomaga v Domu Viharnik v Kranjski Gori.

Danaja Lavtižar v popolni varovalni opremi 
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Urša Peternel

Decembrska tradicija je, da 
dijaki Gimnazije Jesenice 
vsako leto pripravijo božič-
no-novoletni koncert, ki 
nosi naslov Božična pravlji-
ca. Koncert, ki je po navadi 
potekal v dvorani jeseniške-
ga gledališča, je vselej imel 

dobrodelno noto, z izkupič-
kom so pomagali dijakom 
in socialno šibkejših družin. 
Letos zaradi ukrepov vlade 
za preprečevanje širjenja 
koronavirusa in šolanja na 

daljavo koncerta v živo niso 
mogli izvesti. Da pa tradicija 
Božične pravljice vendarle 
ne bi zamrla, so po besedah 
profesorice Urške Odar pri-
pravili virtualno različico 
koncerta. Dijaki so se tako 
kar doma posneli med igra-
njem na inštrumente oziro-
ma petjem, posnetke poslali 

v šolo, kjer so jih zmontirali 
v filmček, ki je že na ogled 
na spletni strani Gimnazije 
Jesenice. 
Nastopili so sedanji dijaki 
Dora, Maša, Janž, Laura, 

Špela in članice Dekliškega 
pevskega zbora Gimnazije 
Jesenice. Na koncertu sode-
lujeta tudi bivša dijaka Man-
ca in Jože, ki sta popestrila 
vse šolske prireditve v času 
njunega šolanja, profesorica 
Urška in njena predhodnica 
Katja, ki je posnela skladbo s 
pomočjo sina Jureta. Pridru-
žili pa sta se tudi gostji Katja 
ob spremljavi Marte in Tjaša 
ob spremljavi svojega moža 
Miha.

Jeseniški gimnazijci pa vsako 
leto decembra izkažejo 
pozornost tudi do starejših, 
saj jih obiščejo v domovih za 
starejše na Jesenicah, v Kranj-
ski Gori in Bohinju. Zanje 
pripravijo simpatičen pro-
gram in jih obdarijo tudi s 
piškoti, ki jih sami spečejo. 
Letos po besedah profesorice 
Milene Gerbec zaradi trenut-
ne situacije in prepovedi obi-
skov v domovih niso mogli 
na obisk, zato so dijaki na 

daljavo izdelali voščilnice za 
stanovalce, v šoli so jih natis-
nili in poskrbeli, da so prišle 
do prejemnikov. Vsaka voš-
čilnica je namenjena točno 
določenemu stanovalcu, sku-
paj so jih izdelali več kot štiri-
sto. 

Po besedah Milene Gerbec v 
šoli spodbujajo medgenera-
cijsko sodelovanje in povezo-
vanje dijakov s starejšimi, kar 
krepi spoštovanje do vsega, 
kar so ti naredili v preteklosti 
tudi za sedanje generacije 
mladih.

Koncert in voščilnice
Na Gimnaziji Jesenice so kljub šolanju na daljavo ohranili decembrsko tradicijo in pripravili 
božično-novoletni koncert z naslovom Božična pravljica, le da je ta potekal po spletu. Dijaki so z 
osebnimi voščilnicami razveselili starejše v domovih.

Gimnazijci so se tokrat za decembrski koncert posneli 
doma, filmček pa je na ogled na spletni strani šole.

Dijaki so doma izdelovali voščilnice za stanovalce domov 
za starejše in jim jih poslali.

Gimnazija Jesenice je sodelovala tudi v 
vseslovenskem projektu Mala pozornost za 
veliko veselje, v katerem so zbirali voščilnice za 
starostnike. Pobudnica je bila Ana Petrič, 
direktorica DEOS Centra starejših Notranje 
Gorice pri Ljubljani, namesto pričakovanih 21 
tisoč, toliko je namreč vseh starostnikov, ki 
bivajo po domovih za starejše po vsej Sloveniji, 
pa so dobili kar 67 tisoč voščilnic. »Ponosni 
smo, da smo del te zgodbe!« pravijo na 
Gimnaziji Jesenice.



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 18. decembra 2020

Ana Šubic

»Po očetih sva Jeseničana, 
po materah Gorjanca, po 
humorju pa iz srednjega 
veka. Najina duša pa je iz 
gozda. Sicer pa Jure živi na 
Kočni, Mark pa je iz Zgor-
njih Gorij,« sta v šaljivem 
duhu povedala o sebi Jure 
Jamnik in Mark Džamasta-
gič. Spoznala sta se na jese-
niški gimnaziji, njune 
ustvarjalne poti pa so se pr-

vič zares prekrižale, ko sta 
leta 2015 skupaj začela obi-
skovati šolo gledališke im-
provizacije v Ljubljani. Nato 
sta z Miro Petek in Janom 
Cunjo ustanovila impro ko-
lektiv Vaška scena, s kate-
rim so nastopali v Impro 
ligi, dokler niso našli svoje-
ga odra v Zasipu, kjer so 
uprizorili že okoli trideset 
predstav. Zadnji dve leti se 
predstavljata kot duet Jure 
in Mark, ki je, kot pravita, 

mešanica standupa, glasbe, 
improvizacije in po novem 
tudi filmskega ustvarjanja. 
Posnela sta namreč prvo 
mini serijo v petih delih z 
naslovom Gozdna, ki jo od 
konca novembra vsako ne-
deljo zvečer predvajata na 
svojem kanalu na Youtubu. 
Zadnji del bo na sporedu 
predvidoma 20. decembra. 
Scenarij sta napisala med 
prvim valom epidemije. 
»Konec avgusta sva izkori-

stila kratko obdobje zmanj-
šanega števila okužb in pre-
nehanja ukrepov ter z ekipo 
prijateljev serijo v petih sne-
malnih dneh tudi posnela. 
Projekt smo izpeljali z mini-
malnimi finančnimi sred-
stvi in izposojeno opremo. 
Nagajalo nam je vreme, ki 
pa je bilo pravi balzam za 
dušo v primerjavi z gorenj-
skimi lastniki parcel, ki so 
nas redno preganjali s sne-
malnih lokacij,« se spomi-
njata Jure in Mark. Snemali 
so tudi v jeseniški občini – 
na Kočni, poleg tega pa še v 
okolici Lesc, Bleda in Zgor-
njih Gorij.

»Serija prikazuje Gozdno 
policijo, ki je zadolžena za 
obravnavanje hujših kazni-
vih dejanj v gozdovih. Ko-
vač, bivši davčni inšpektor, 
ki je napredoval v Gozdno, 
se pridruži izkušenemu pre-
iskovalcu Novaku. Ta že več 
let dela na Oddelku za pose-
ke na črno. Preganja ga star, 
nerešen primer, ki ga želi 
pustiti za seboj. Ko se zdi, 
da mu bo uspelo z novim 
partnerjem Kovačem začeti 
novo poglavje v svoji karieri, 
dobi stari primer nov zagon 
...« sta povedala avtorja, ki v 
seriji nastopata v vlogah 
omenjenih preiskovalcev. 
Zelo sta zadovoljna, da se je 
na njuno povabilo odzval 
Gaber Trseglav, igralec iz 
Mestnega gledališča lju-
bljanskega in znanec z ma-
lih ekranov. Nastopa v vlogi 
komandirja Zalubnika. »Za 
en dan se nam je pridružila 
tudi legenda jeseniškega 

gledališča Bojan Dornik. Ve-
sela sva, da se je odzval po-
vabilu, ker sva iskala igral-
sko izkušene ljudi.« V seriji 
igra še ena znanka jeseni-
škega odra – Lucija Vidic v 
vlogi komandirjeve tajnice. 
»Sicer pa so bili vsi igralci 
neverjetni. Pa tudi vsi drugi, 
ki so pomagali,« sta pouda-
rila Jure in Mark.
Gre za njun prvi scenaristič-
ni in režijski projekt. Glede 
na okoliščine, v katerih je 
nastajal, sta nanj zelo pono-
sna. Kot pravita, so odzivi 
dobri. "Število ogledov raste, 
kar je primaren plan. Je pa 
seveda velik hendikep, da 
sva relativno neznana akter-
ja na tem področju in bo 
verjetno še nekaj časa traja-
lo, da serija doseže večje ob-
činstvo.« Poudarila sta še, 
da sta se serije lotila z veliko 
resnostjo, saj bi rada nada-
ljevala pot v smeri filmske 
produkcije.

Ustvarila sta 
Gozdno policijo
Gledališka improvizatorja in standup komika Jure Jamnik in Mark 
Džamastagič sta posnela svojo prvo mini spletno serijo o Gozdni policiji. 
Kot pravita, so odzivi nanjo dobri.

Jure Jamnik in Mark Džamastagič v vlogi preiskovalcev

V seriji Gozdna nastopa tudi legenda jeseniškega gledališča Bojan Dornik.
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V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

22Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

Po očetih sva 
Jeseničana,  
po materah Gorjanca, 
po humorju pa iz 
srednjega veka. 
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Urša Peternel

Kontra sarma, čevafelj, 
jaburger, prebranzzone, 
ananasuša ... To je le nekaj 
zanimivih jedi, ki jih je skre-
iral ljubiteljski kuhar Ljubi-
slav Petrovski s Hrušice, ki 
na spletu navdušuje s svoji-
mi kuharskimi inovacijami. 
Fotografije in recepte jedi 
objavlja na Facebooku, nje-
govi sledilci pa so navdušeni 
tako nad izvirnostjo kombi-
nacij kot nad videzom krož-
nikov, ki so prava umetniška 
dela ... Najbolj zanimivo pa 
je, da Ljubislav sploh ni 
izšolani kuhar, temveč 
mehatronik, zaposlen v jese-
niški Hidrii Lamtec. 

Žene ga radovednost
Kot pravi, ga je že od mladih 
nog zanimalo, kako stvari 
delujejo, kako so narejene. 
In vselej razmišlja, kako bi 
se stvari dalo poenostaviti, 
izboljšati. Leta 2004 je bil 
tako v podjetju izbran celo 
za inovatorja leta ...
In ker je bil radoveden, se je 
že kot otrok ves čas motal po 
kuhinj i ,  pr ipoveduje. 
»Mama je kuhala klasične 
jedi, oče pa je bil vedno za 
kakšne specialitete, ki jih je 
videl v kuharskih knjigah. 
Mene je vse to zanimalo. 
Kako, kaj, zakaj ... Vedno 
sem gledal ter brskal po lon-
cih ...« Kot pravi, ga je rado-
vednost že kot otroka marsi-
česa naučila, tudi tega, da 
»ekonom lonca« ne smeš 
odpreti tako dolgo, dokler se 
pritisk v njem ne poleže. 
»No, z bratom tega nisva 
vedela in sva ga odprla ter 
doživela veliko eksplozijo 
okusov ... A ne na brbonči-
cah, temveč na stropu!«

V kuhinji je drzen
Tako je rasla njegova ljube-
zen do kuhanja in na Facebo-
oku je začel objavljati svoje 
krožnike. »Odziv je bil velik, 
ljudem so bili všeč moji krož-

niki. Sčasoma sem začel 
eksperimentirati in preizku-
šati različne tehnike in oku-
se.« Kot pravi, kuha vsak dan, 
in to z veseljem in srcem. 

Vedno kuha po občutku in 
okusu, po receptih poseže le 
redko. In redko kuha iste 
jedi, vedno poskuša kaj nove-
ga, drugačnega. Zase pravi, 
da je v kuhinji drzen in rad 
eksperimentira z na videz 
nezdružljivimi sestavinami. 
Od tod tudi njegove inovaci-
je, kot je t. i. kontra sarma, v 
kateri sta znotraj zelje in riž, 
zunaj pa mleto meso, ovito v 
slanino. Ali pa jaburger, 
kuhana jabolka v vinu, pol-
njena z natrgano svinjino v 
testu, pa razstavljena karbo-
nara ali čevafelj, ki je videti 

kot vafelj, le da je iz mesa ...
Veliko pozornosti namenja 
tudi videzu krožnika. 
»Uživam v tem ter vedno 
naredim tako, da tudi lepo 

izgleda, saj najprej ješ z 
očmi. Seveda pa moraš za to 
imeti smisel za postavitev 
krožnika, za barve ...«
Ker je Ljubislav še samski, 
kuha predvsem zase, za pri-
jatelje in sodelavce. 
In kaj bo kuhal za novo leto? 
»Še razmišljam ... Zagotovo 
bo nekaj novega in drugač-
nega. Ker pa v tem času naj-
bolj prijajo sarmice, ne bodo 
manjkale, a pri meni so to 
seveda - kontra sarme ...«
In Ljubislav nam je recept 
za to slastno jed tudi zaupal, 
obenem pa še recept za Mar-
tin Krpanov zrezek.

»Kontra sarme«
Potrebujemo: 500 g mase za 
čevapčiče, 250 g naribanega 
kislega zelja (lahko tudi več, 
odvisno od velikosti sarme), 
200 g riža, pol čebule, 1 šalot-
ko, narezano dimljeno slani-
no, sol in poper.
Priprava: Najprej pripravi-
mo riž. Kuhamo ga v slani 
vodi v razmerju riž : voda – 1 
: 2. Ko se riž skuha, ga 
odstavimo in pustimo pokri-
tega s pokrovko še nekaj 
časa, da se voda vpije. Vmes 
pripravimo zmes za polnje-
nje. Prepražimo čebulo ter 

šalotko, da posteklenita. 
Dodamo naribano kislo zel-
je in skupaj pražimo na tri 
četrt ognja. Nato dodamo še 
riž. Nekaj minut (toliko, da 
se vse skupaj pomeša) praži-
mo ter odstavimo z ognja. 
Zmes je pripravljena in loti-
mo se zavijanja. Pečico 
segrejemo na 200 stopinj 
Celzija. Maso za čevapčiče 
zvaljamo na malo manj kot 
1 cm debelo, in sicer v krog 
premera približno 15 cm. 
Ob robu dodamo želeno 
količino zmesi kislega zelja 
ter zavijemo kot navadno 
sarmo. Dobimo tako lepo 
kompaktno sarmico. Nato jo 
obvijemo z listi dimljene 
slanine. Pečemo jo v pečici 
na 200 stopinjah Celzija 
približno 15 minut, gledamo 
tudi, da se slanina lepo 
zapeče.

 
»Martin Krpanov zrezek«
Potrebujemo: 50–80 g ajdove 
kaše, 50–80 g prosene kaše, 
150 g dimljene mesnate slani-
ne (tenko narezane), 350–400 
g puranjih zrezkov, 1 paradiž-
nik, 2 žlici kisle smetane, nari-
ban parmezan, mocarelo, sol.
Priprava: Najprej pripravi-
mo kašo. V posodi zavremo 
vodo ter jo posolimo. Ko 
voda zavre, dodamo ajdovo 
in proseno kašo ter kuhamo 
15 minut. Medtem se lotimo 
drugega dela. Na sredino 
aluminijaste folije (dvakrat-
na velikost zrezka) položi-
mo najprej rezine dimljene 
mesnate slanine, tako da se 
med seboj malo prekrivajo. 
Površina celotne slanine je 
približno 25 × 20 cm. Pura-
nje zrezke pretolčemo z 
obeh strani ter jih začnemo 
polagati na že pripravljeno 
slanino. Zrezki naj se med 
seboj malo prekrivajo, tako 
na koncu pokrijemo celo 
površino slanine. Na spojih 
jih rahlo potolčemo, da se 
zrezki lepo sprimejo med 
seboj. Nato naribamo par-
mezan po celotni površini 
novega velikega zrezka. 
Narežemo paradižnik na 
tenke rezine, te rezine pa 
prerežemo še na tri dele 
(zaradi lažjega prepogibanja 
zrezka). Kuhano kašo prece-
dimo in jo enakomerno raz-
poredimo po celotnem zrez-
ku (predhodno smo že nari-
bali parmezan). Nato vzdolž 
po sredini zrezka položimo 
koščke paradižnika ter čez 
paradižnik damo kislo sme-
tano in naribano mocarelo. 
Sledi zavijanje zrezka. Zač-
nemo z zgornjim delom. 
Folijo skupaj z zrezkom pre-
pognemo do polovice zrez-
ka, ponovimo še s spodnjim 
delom zrezka. V sredini 
zrezka naj bo rahlo razprta. 

Celoten zrezek lepo zavije-
mo v folijo in pečemo v peči-
ci pri 180–200 stopinjah 
Celzija. Peče se približno 
eno uro. Pustimo, da se zre-
zek ohladi. Druga varianta 

pa je, da se peče pri enaki 
temperaturi, vendar po 40 
minutah ugasnemo pečico 
in ga pustimo čez noč kar v 
pečici. Zjutraj je zrezek pri-
pravljen za rezanje.

Za novo leto bo kuhal 
»kontra sarme«
Ljubiteljski kuhar Ljubislav Petrovski na spletu navdušuje s svojimi kuharskimi kreacijami.

»Kontra sarma«: znotraj zelje in riž, zunaj mleto meso, 
ovito v slanino

Ramstek, paradižnik, cvrtača in kruhovi cmoki

Hladna predjed iz bučk in fig

Sladko-hladno poželenje

Ljubislav Petrovski pravi, da ga ljudje vidijo kot prijaznega, 
dobrosrčnega in iskrenega človeka. Dodaja, da je tudi 
radoveden, inovativen in iznajdljiv.

Na vprašanje, ali se v prihodnje vidi kot 
profesionalni kuhar, Ljubislav odgovarja, da ne. 
Kuha za svojo dušo, s hrano rad razveseli tudi 
druge, ko jim kaj dobrega pripravi in jih 
preseneti. Z veseljem pogleda kakšen del 
Masterchefa in že veliko ljudi mu je predlagalo, 
naj se prijavi na tekmovanje. A kot sam pravi, o 
tem resno ne razmišlja, saj kuha zase, za svojo 
dušo – in to ga tudi najbolj osrečuje.
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BAUERFEIND.SI

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za 

obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS ali 
samoplačniško.
Za več informacij pokličite 
v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO

ZRAČNA BLAZINA ZA POSTELJO

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO

Nahajamo se na lokaciji:  Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

Urša Peternel

Tudi na Ljudski univerzi Je-
senice so vse aktivnosti pre-
selili na splet ter začeli izo-
braževanje na daljavo. Kot 
opažajo, pa udeležencev to 
ni odvrnilo, nasprotno, nji-
hovo število se je celo pove-
čalo. Odlično so obiskane 
aktivnosti Večgeneracijskega 
centra Gorenjske, kjer pote-
kajo kreativne delavnice, je-
zikovni tečaji, razna predava-
nja in delavnice. »Prednost 
izobraževanja na daljavo je 
ta, da ga udeleženci spre-
mljajo iz domačega naslanja-
ča, da prihranijo čas za pot. 
Seveda pa je za to potrebna 
ustrezna računalniška opre-
ma oziroma pametni telefon 
in osnovno obvladanje teh-
nologije. Glede na to, da je 
veliko udeležencev naših ak-
tivnosti na daljavo starejših, 
smo zelo veseli, da so prema-
gali strah pred uporabo no-
vih medijev in v velikem šte-
vilu spremljajo predavanja, 
ki so v posameznih sekcijah 
Univerze za starejše odlično 
obiskane,« pravijo na Ljud-
ski univerzi Jesenice.
Na spletno aplikacijo Zoom 
se je preselilo tudi delo štu-
dijskega krožka Raziskova-
nje kulturne dediščine v lo-

kalni skupnosti. Udeleženci 
so tokrat obujali zanimive 
spomine na osamosvajanje 
Slovenije. Hitro so se prila-
godili in dosegli, da je tudi 
letos decembra izšla nova 
knjižica z zbranimi spomini 
in osebnimi zgodbami: Kako 
smo na Jesenicah doživljali 
osamosvajanje Slovenije, ki 
jo bodo predstavili v torek, 
22. decembra, na spletu. 
Prav tako na daljavo poteka 
svetovalna dejavnost v izo-
braževanju odraslih, kjer 
svetovalke nudijo pomoč in 
podporo pri iskanju izobra-
ževanj in usposabljanj, sve-
tujejo glede vključitve v 
ustrezen program, pomaga-
jo oblikovati življenjepis in 
Europassov življenjepis. 
Edina dejavnost, ki je v tem 
času po navodilih ministr-
stva začasno ustavljena, pa 
je program Socialna aktiva-
cija. A ker so udeleženke 
ranljiva ciljna skupina, so se 
na Ljudski univerzi Jesenice 
odločili, da z njimi ohranja-
jo stik s pomočjo video kli-
cev in telefonskih razgovo-
rov. Udeleženke so namreč 
priseljenke, ki v svojem oz-
kem okolju nimajo stika s 
slovenskim jezikom. Prav 
tako so jim za pomoč pri šo-
lanju otrok na daljavo.

Še več udeležencev

Urša Peternel

Od začetka drugega vala epi-
demije so na Glasbeni šoli 
Jesenice uspešno izvedli več 
internih in javnih nastopov 
učencev, seveda na daljavo, 
na aplikaciji Zoom. Na inter-
nih nastopih običajno nasto-
pijo učenci glasbil znotraj 
enega razreda oziroma učite-
lja, na javnih nastopih pa je 
prisotnih več učiteljev in 

učencev na različnih glasbi-
lih. Kot je povedala pomočni-
ca ravnateljice Karin Vrhnjak 
Močnik, so tako učenci kot 
njihovi starši nad nastopi na 
daljavo navdušeni. Včeraj je 
na Zoomu potekal tudi Bo-
žično-novoletni koncert 
učencev. Žal pa so morali 
odpovedati abonmajski Kon-
cert učiteljev, ki je sicer vsa-
ko leto eden najbolj obiska-
nih. 

E-nastopi učencev
V Glasbeni šoli Jesenice so se prilagodili situaciji in nastopi potekajo na spletu. Kot ugotavljajo, so 
navdušeni tako učenci kot starši.

Vaja baleta na daljavo: Manca Vegnuti Benič, 3. razred baleta
Pouk na daljavo: sestri Zala Junež, 3. razred flavte, in Lucija 
Junež, 2. razred klarineta
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Jeseničani so se v soboto že 
petič v sezoni pomerili z več-
nimi tekmeci, tokrat v sklopu 
državnega prvenstva. Jeseni-
čani so si na prvih štirih tek-
mah priigrali dve zmagi, s 
katerima so osvojili poletno 
ligo na Bledu in pokal Slove-
nije v Ljubljani.

V Tivoliju smo spremljali iz-
jemno izenačen dvoboj, ki 
so ga zaznamovale dobre 
obrambe obeh čuvajev mre-
že, jeseniškega Žana Usa in 
ljubljanskega Tilna Spreitzer-
ja. V prvih dveh tretjinah 
smo videli hitro in atraktivno 
igro, manjkali so samo za-
detki. Ekipi sta bili med se-
boj zelo enakovredni, Jeseni-
čanom pa je za vodstvo 
zmanjkalo tudi malo športne 
sreče. V zadnji tretjini so Že-
lezarji kar nekaj minut prese-
deli na kazenski klopi, a 
Olimpiji številčne premoči ni 
uspelo izkoristiti. Po sreč-
nem spletu okoliščin je 
Olimpiji, ob igri petih proti 
petim, v 54. minuti uspelo 
povesti, gol so pripisali Galu 
Korenu. Jeseničani so za-
dnjih 5 minut vse svoje moči 
usmerili v napad, iz vrat so 
potegnili tudi Usa, kar je iz-
koristil hokejist Olimpije 
Anže Ropret. Z zadetkom v 
prazna vrata je tik pred pi-

NAVKLJUB PORAZU ŽELEZARJI 
ZAPUSTILI TIVOLI DVIGNJENIH GLAV

skom sirene postavil končni rezultat 2:0. Olimpija si je tako z 
zmago zagotovila prednost domačega ledu v končnici držav-
nega prvenstva. Nov večni derbi bo že kmalu. 2. 1. 2021, bo 
Olimpija vrnila obisk v Podmežakli.

Cenjeni bralci! Dovolite, da vam ob tej priložnosti voščimo 
miren božič in srečno, predvsem pa zdravo novo leto! Srčno 
upamo, da bo kmalu spet vse po starem, da se bomo znova 
lahko spet družili z ljudmi, ki nam tako veliko pomenijo in da 
bomo skupaj v dvorani Podmežakla uživali v predstavah na-
ših Železarjev!
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Pravilno geslo je SRCA POLNA PESMI IN RADOSTI. Spon-
zor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki 
mu letos žal ni uspelo razveseliti svojih zvestih poslušalcev 
z novoletnim koncertom. Za reševalce so pripravili pet 
nagrad, ki jih prejmejo: Jasna Mravlje, Jesenice; Srečko 
Rudolf, Jesenice; Slavica Šivic, Jesenice; Mici Černilec, Brez-
nica; Evi Ropret, Šečur. Nagrade boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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, 28. decembra 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

SESTAVIL:
CVETO
ERMAN

DOKUMENT
O UČEN-
ČEVEM

USPEHU,
IZKAZ

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

VRSTA 
MEŠANE
SOLATE

EGIPČANSKA
BOGINJA

NEBA
ENAKI
ČRKI

SLABA
ŠOLSKA 
OCENA

USODA V
BUDISTIČNI

VERI

STARI TIGER
ŽELEZNIŠKA

POSTAJA
JESENICE

RDEČILO
ZA USTNICE

SAMSTVO,
BREZ-

ZAKONSTVO
BARONSTVO

(REDKO)
DOBRO HRANO

PRI STAREM TIGRU

KRAJŠI
SPANEC

VEČJI OTOK
V JADRANU

KAR DELA
KAJ KISLO

15 1 11

PLJUČNA 
BOLEZEN
KONJ IN
GOVEDI

2 1

KRČEVINA,
OTREBLJEN
SVET, JASA

SIMBOL
KRŠČANSTVA

MESTO PRI
PAUJU V
FRANCIJI

12 3 2

IME NEK-
DANJE

HUMORISTKE
PUTRIH

DIVJA KOZA
VRHUNSKA

FORMA
V ŠPORTU

2 MARKO 
OKORN

IZBLJUVEK
(REDKO)

4 13

LONČENA
SKLEDA

ZA MLEKO
(NAREČNO)

5 IME NEKDAN.
HOKEJISTA

FELCA
RIM. BOGIN-

JA LOVA

5 4

ELDA
VILER

AZIJSKI
VELETOK

STANE
ŽAGAR

RUSKO
MOŠKO IME

POKRITA
JAMA ZA
FEKALIJE

6 14

BRIDŽU PO-
DOBNA IGRA
S KARTAMI

DRAGULJAR

IME HRV. 
SLIKARJA

JOBA
KALIJEV
SULFAT

7 13

HRANO 
NAROČITE

NA TELEFON-
SKI ŠTEVILKI
070 397 788

ŽGANJE
IZ PRAVEGA

PELINA

NEMŠKI 
GEOGRAF

(FRIEDRICH)
ILOVICA

UKRAJINSKI
LJUDSKI

PLES

HAMBURGER,
KEBAB, 
JUFKA 

DUNAJSKI
ZREZEK

KARLI
ARHAR

OBOROŽENA
SILA

DRŽAVE

VZTREJE-
VALEC
PSOV

IME PRVEGA
TISKARJA

MANDELCA
DEL JAHALNE

OPREME

1 KANTON V 
ŠVICI

NERAZSEKAN
KOS DEBLA

3
REKA V
SIBIRIJI

LOPA ZA
VOZOVE,
KOLNICA

8 4

NAŠ 
GRAFIČNI

OBLIKOVA-
LEC (IGOR)

VESOLJSKO
VOZILO

KRAJ PRI
KRANJU

9 ČRNOLASEC

VPITJE.
NA VES
GLAS

KRAVJE
USNJE,

KRAVINA

9 15

TEKMO-
VANJE

Z BALONI

4 UTEMELJITEV
TRDITVE

IZPUŠČAJ

13 NOJU PODO-
BEN PTIČ

RASTLINA ZA
IZDELAVO

INDIGA

8 10 6

KORAK,
STOPINJA
(REDKO)

DOMAČA OB-
LIKA IMENA

MARIJAN
MANJŠE
NASELJE

14 ROPARSKI
DELFIN

POGOST
VEZNIK

NABAVA V
TRGOVINI

PREDUJEM

11 7

SREDINA
MIZE

SLIKAR Z 
VODNIMI
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SLOVARČEK: NAIN: romarsko mesto v Iranu,     ABSINT: žganje iz pravega pelina,     RATZEL: nemški geograf (Friedrich),     AARAU: kanton v Švici,
OSIP: izpuščaj,     JUVELIR: draguljar,     ARKANIT: kalijev sulfat,     IGNJAT: ime hrvaškega slikarja Joba,   GAN: mesto pri Pauju v Franciji

Jelka Koselj

Za približno 60 dvojnih zve-
zdic za testo potrebujemo: 
50 dag ostre moke, 15 dag slad-
korja, 30 dag masla sobne 
temperature, 15 dag mletih 
mandljev, 2 jajci in ščepec soli; 
za nadev: 5 dag masla, 5 dag 
sladkorja, 5 dag mletih mand-
ljev, 3 žlice marelične marme-
lade in žličko ruma; za glazu-
ro: 20 dag sladkorja v prahu 
in sok ene limone; za dekora-
cijo: približno 50 karameli-
ziranih mandljev. Potrebu-
jemo še modelček za zvezdi-
ce.
Priprava: Jajca, sol in slad-
kor penasto umešamo. V 
moko na mizi narežemo 
maslo na koščke. Iz vseh 
sestavin za testo zgnetemo 
kompaktno testo. Testo 
pokrijemo in pustimo poči-
vati vsaj 2 uri na hladnem. 
Razvaljamo ga 4–5 mm na 
debelo in izrežemo z model-
čkom zvezdice. Pečemo jih 
na peki papirju pri 180 sto-
pinjah C okoli 12 minut. 

Zapečemo jih bolj svetlo. 
Za nadev zmešamo vse ses-
tavine in z njim spojimo po 
dve zvezdici skupaj. Tudi 
sestavine za glazuro zmeša-
mo v gostljato maso. Zvezdi-
ce nato pomakamo v glazu-
ro in jim na vrh pritisnemo 
karameliziran mandelj. 

Karamelizirani mandlji
Potrebujemo: 1 žlico olja, 10 
dag mandljev, 10 dag sladkor-
ja v prahu in 1 vaniljev slad-
kor.
Priprava: Mandlje je treba 
olupiti. To naredimo tako, da 
jih damo v krop in vremo 2 
minuti. Nato odcedimo, jih 
damo na prtiček in oluščimo. 
V posodo damo olje, sladkor 
in mandlje. Na kar močnem 
ognju jih karameliziramo. 
Ko je sladkor raztopljen in 
začne rumeneti, posodo 
odstavimo z ognja. Mandlje 
stresemo v posodo, kamor 
smo dali peki papir. Z vilica-
mi še vroče in zlepljene 
mandlje povlečemo narazen.

Pripis: Zlato pravilo za ponu-
dbo piškotov je, da imamo 
čim bolj pestro izbiro. Zato 
poleg mandljevih zvezdic in 
običajnih božičnih piškotov 
ponudimo še francoske zve-
zdice z lešniki, čokoladne ter 
cimetove zvezdice.

Medena novoletna jelka
Naredimo jo iz zvezdic, ki jih 
sestavimo v stožec. Treba je 
narediti zvezdice različnih 
velikosti, najširše so na dnu 

jelke, proti vrhu pa ožje. Med 
seboj jih zlepimo z glazuro 
in na vrhu še polijemo, da 
glazura zdrsi še po straneh 
jelke. V jelki naj bo najmanj 
5 zlepljenih zvezdic. Medene 
jelke, zavite v celofan, so tudi 
mična darilca. 
Glazura: 20 dag sladkorja v 
prahu, žlica limoninega soka 
in 1 beljak 

Lepe božične in novoletne pra-
znike, v novem letu pa mir in 
vse dobro želim vsem.

Mandljeve zvezdice
So nebeško dobre in delujejo zelo praznično pod jelko, pred jaslicami in na božično-novoletni mizi. 

Sponzor križanke je STARI TIGER – Restavracija s hitro prehrano na Titovi 19 na Železniški postaji Jesenice. Bogata izbira 
hrane, več vrst kebaba, hamburgerjev, pleskavic, čevapčičev, sendvičev, mešanih solat ... V trenutni situaciji vam naroče-
no hrano dostavijo na želeni naslov. Informacije o delovnem času na spletu in po telefonu 070 397 788. Podarjajo pet 
nagrad: nakup hrane v vrednosti 10 EUR. Za prevzem nagrade se dogovorite po telefonu.

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=P, 2=A, 3=N, 4=V, 5=E, 6=O, 7=Č, 8=L, 9=I), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v 
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PRATEŽNIK.



Prireditve, zahvala
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Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Lunin koledar po 
mesecih s setvenimi 
podatki vas bo 
tudi prihodnje 
leto oskrboval z 
napotki za izvajanje 
različnih aktivnosti 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo) v 
skladu z luno. V 
bukvah je tudi 
HOROSKOP ZA 
LETO 2021. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

7,90
EUR

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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Ponedeljek, 21. december
Decembrski spletni koncerti glasbenih šol v živo:  
Glasbena šola Jesenice

Aplikacija Zoom ob 18. uri

Torek, 22. december
E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 

(na www.gmj.si)

Sreda, 23. december
Interni nastop učenk flavte 

Glasbena šola Jesenice Skype ob 16. uri

Četrtek, 24. december
BOŽIČKOVO PISMO

Kanal Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 
(na www.gmj.si)

Petek, 25. december
Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika

Kanal Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu, ob 10. uri

Najlepše, najboljše in najbolj slečene – komedija
Kanal Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu, ob 20. uri

Torek, 29. december
OBISK DEDKA MRAZA NA JESENICAH

Na kanalu Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu in televizijskem pro-
gramu ATM TV Kranjska Gora ter prevoz dedka Mraza s kočijo in 
darili od Hrušice do Koroške Bele ob 16. uri

 

Četrtek, 31. december
R. Cooney: To imamo v družini, komedija 

Kanal Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu, ob 20. uri

Petek, 1. januar
Lepotica in zver- pravljična predstava

Kanal Gledališča Toneta Čufarja na Youtubu, ob 10. uri

Torek, 5. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 

(na www.gmj.si)

Četrtek, 7. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 

(na www.gmj.si)

Torek, 12. januar
Interni nastop učencev tolkal 

Glasbena šola Jesenice, aplikacija Zoom ob 18.30

Dogodki od 18. decembra  
do 15. januarja

Prehitevanje v predoru
Policisti so na podlagi prijav obravnavali dva primera prehi-
tevanja v predoru Karavanke. Oba voznika so policisti usta-
vili zaradi prekrška, eden je bil državljan Turčije, eden pa 
državljan Hrvaške.

Drzno vedenje
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo drznega vedenja 
moškega na javnem kraju. Ustavil se je pri osebi in jo vpra-
šal, kam gre ter kaj ima v torbi. Moškega, ki naj bi bil v be-
lem vozilu z napisi, še niso izsledili. Policisti postopek vodi-
jo v smeri prekrška zoper javni red in mir.

Pretep med znancema
Jeseniški policisti so obravnavali pretep med dvema znance-
ma z lažjimi poškodbami enega od njiju. Policisti proti obe-
ma vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda 
in kršitve prepovedi druženja med epidemijo.

Uporaba pirotehnike
Jeseniški policisti so na Hrušici obravnavali prijavo uporabe 
pirotehničnih sredstev. Najdena je bila pirotehnična bateri-
ja. "Pozivamo k upoštevanju predpisov s področja varne 
uporabe pirotehnike in navodil proizvajalcev," so sporočili s 
Policijske uprave Kranj.

Očiščenost snega s tovornih vozil
Gorenjski prometni policisti so na Karavankah preverjali 
očiščenost snega s tovornih vozil. V enem primeru so za 
dejanje opozorili tujega voznika. "Raztresanje lahko zelo 
ogrozi varnost prometa," opozarjajo policisti.

Iz policijskih zapisnikov
E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 

(na www.gmj.si)

Četrtek, 14. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslonjača 

(na www.gmj.si)

Aktivnosti Mladinskega centra

ONLINE – NA SPLETU

Slikarska šola Brine Torkar; prijave in informacije na 041 644 475 in 
novazorainfo@gmail.com

ONLINE – NA SPLETU

Mladinski fotografski natečaj: PORTRET 2021

Vabljeni, da svoje najboljše portrete pošljete vsi mladi fotografi do 29 
let. Sodelujete lahko v starostni kategoriji do 15 let ali od 15 do 29 let. 
Informacije in prijavnica www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev; www.mc-jesenice.si

Razstave
ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave OLDIES GOLDIES fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v 
objektiv ujel detajle legendarnih osebnih avtomobilov; www.mc-jese-
nice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure: Ogled razstave UTRIP MA-
RIBORA mladega fotografa Žana Osima, ki je v objektiv ujel sožitje 
urbanega okolja in narave

Aktivnosti centra Žarek

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od pone-
deljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030 625 
298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom 
in mladim na voljo za učno pomoč ter individualno delo na daljavo. 
Če to ni mogoče, pa ob upoštevanju vladnih ukrepov in priporočil 
NIJZ za zajezitev epidemije covida-19 tudi z osebnim stikom.

Ko pošle so ti moči,
zaprla si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da je v 93. 
letu življenja spokojno zaspala naša draga mami in babi 

Ljudmila Beznik 
1927–2020

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu dne 
17. decembra 2020 na pokopališču Blejska Dobrava.
Zahvaljujemo se celotnemu osebju Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja za dolgoletno skrb, prijaznost in 
toplino.

Žalujoči vsi njeni

V državnem prvenstvu so mladi hokejisti HD Hidria Jeseni-
ce v gosteh z 1 : 0 premagali ekipo True Celje z zadetkom iz 
kazenskega strela v rednem delu. Uspešni so bili tudi proti 
ekipi MK Bled, ko so že zaostajali s 3 : 1. Uspel jim je preo-
brat in na koncu so tekmo dobili s 4 : 3. Manj uspešni so bili 
v Internacionalni ligi, kjer so jih premagali Blejci z rezulta-
tom 4 : 2. Hokejisti HD Hidria Jesenice so v tej ligi doživeli 
še en tesen poraz, doma so po podaljšku s 4 : 3 izgubili tudi 
z ekipo Slavija Junior.

Mladi hokejisti uspešni v državnem prvenstvu
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horoskop 2021

VODNAR 21. ja nu ar ja–19. fe bru ar jaLEV 23. ju li ja–23. av gu sta

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

STRELEC 23. no vem bra–21. de cem bra

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

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

BIK 22. apri la–20. maja

DVOJČKA 21. maja–21. ju ni ja

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

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

trma, nepremišljenost; značilna lastnost: pogum
Vsak trenutek, ki ga boste ujeli in izkoristili zase, se vam bo obrestoval v obliki dobrega počutja. 
Čeprav boste sprva mislili le na druge, boste kasneje spoznali, da najbolje funkcionirate takrat, kadar 
ste zadovoljni tudi navznoter. Skozi celo leto boste imeli visoko raven energije in tudi splošno poču-
tje bo tako, da se vam ne bo treba ustavljati. Vaš moto bo povezovanje. Delo z ljudmi vam bo ležalo 
in hitro boste našli skupne točke, tudi s tistimi, ki ste se jim včasih radi izognili. Skozi rast na oseb-
nem področju bodo nastopile spremembe tudi v službi. V prvi polovici leta v smislu napredovanja, v 
drugi pa kot preusmeritev na področja, ki so vam bliže. V septembru boste stali pred odločitvijo, kako 
si postlati naprej. Ljubezni boste imeli ravno toliko, kot je boste potrebovali, nekaj kratkih stikov pa 
lahko pričakujete spomladi. Srečen datum: 20. 2. Srečne številke: 1, 6, 12, 14, 27, 31, 34. 

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

vost, nepopustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Leto bo zaznamovalo sožitje, ki ga boste lahko začutili na več straneh. To vam bo dajalo moč in 
prepričanje, da vam tokrat lahko uspe prav vse. Predvsem vas bo pokonci držala misel, da imate na 
svoji strani ljudi, na katere lahko računate, tudi kadar se pošteno zalomi. S financami si ne boste 
belili glave, saj bo šlo na tem področju vse po načrtu. Denar bo prihajal z več strani. Dobro se boste 
počutili v zavetju svojega doma in poglobili svoje pristne odnose z družino. Čustveno oporo boste 
potrebovali v mesecu maju, vse ostale mesece pa boste vi prevzeli glavno vlogo za širjenje pozitivne 
energije. Zanimive ponudbe za delo ne boste mogli zavrniti, čeprav se boste že v začetku zavedali 
vseh skritih pasti. Včasih bo treba narediti tudi tri korake nazaj za enega poštenega naprej. Sreča bo 
vselej na vaši strani, le dajte si priložnost. Srečen datum: 14. 9. Srečne številke: 1, 3, 6, 11, 17, 22, 30.

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

značilna lastnost: odzivnost
V prihajajočem letu se bo večkrat zgodilo, da boste stali pred pomembnimi prelomnicami. A vedno 
ne boste previdno pretehtati vseh možnosti za neuspeh. Najbolj dobičkonosne poteze z vaše strani 
se bodo pokazale v marcu. V tem mesecu se boste znašli pred preizkušnjo tudi na ljubezenski stra-
ni. Odločili se boste sebi v prid in poskrbeli za ravnovesje v sebi, ki ga že nekaj časa pogrešate. Če 
se boste na novo pot podali neopremljeni, lahko pričakujete določene neprilike. S svojimi idejami 
boste težko stali na mestu in ves čas se bo okoli vas moralo nekaj dogajati. Svoje dneve boste 
popestrili z novimi konjički in lahko se zgodi, da v enem od njih najdete odlično poslovno prilož-
nost. S svojim modrim razmišljanjem boste marsikomu olajšali pot do primerne odločitve in ljudje 
se bodo radi zadrževali v vaši bližini. Srečen datum: 5. 3. Srečne številke: 7, 13, 14, 20, 21, 31, 33.

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

naivnost, strahopetnost; značilna lastnost: zvestoba
Leto si boste zapomnili po tem, da ste stopili iz svojih okvirjev in začeli razmišljati širše. Preobrat, 
ki ga boste doživeli na prijateljski strani, bo grenak. A včasih se mora zgoditi kaj slabega, da lažje 
prepoznamo tisto, kar je dobro. Osebnih razočaranj na službenem področju ne boste več pripiso-
vali obnašanju drugih in tako boste končno stopili iz začaranega kroga. Prišel bo trenutek, ko se 
boste morali postaviti zase – in to boste odlično izpeljali. Situacij, ki si jih ne boste želeli, bo največ 
oktobra, največ usklajenosti pa lahko pričakujete proti koncu leta. Svoja čustva boste izživeli v 
poletnih mesecih in počasi boste prišli do potrditve, ki jo iščete. Znak, ki ga ne boste spregledali, 
vam bo odprl oči in zavedati se boste začeli, kje ste delali napake. Srečen datum: 7. 11. Srečne šte-
vilke: 2, 15, 17, 22, 24, 26, 32. 

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

valnost; značilna lastnost: obilnost
Letos bo izstopalo vaše partnersko področje, saj boste v tej smeri prevzeli vodilno vlogo. Priznali si 
boste, kaj si resnično želite, in svoja čustva boste odklenili iz omare. Presenečenj, ki bodo sledila, 
ne bo konca. Na področju dela ne boste dovolili, da si drugi pripisujejo zasluge za naloge, katerih 
idejni vodja ste bili vi. Vaša diplomatska komunikacija bo ključna, da se pokažete v najboljši luči in 
hkrati ohranite korektne odnose. Kopica izdatkov v prvih mesecih v vas ne bo vzbujala zadovoljstva, 
a temu navkljub bo mesec marec predstavljal poslovni preporod, ki bo prinesel pravo finančno 
stabilnost. Obudili boste svoje veščine iz preteklosti in v svoj prosti čas vnesli nekatere aktivnosti, 
ki vas pomirjajo in napolnjujejo s pozitivnostjo. Ne pozabite na svojo zabavno plat. Srečen datum: 
15. 8. Srečne številke: 3, 5, 9, 10, 15, 25, 27.

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupi-
ter; kamen: ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; barva: zelena, tem-
no rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost; slabosti: kritičnost; 

značilna lastnost: natančnost
Obeta se vam veliko leto, leto izpolnitve. Vse tisto, po čemer ste hrepeneli, se bo odražalo v različ-
nih oblikah. Čeprav ne tako bliskovito, kot bi pričakovali, se bodo nekateri zasuki zgodili tako hitro, 
da jih ne boste pripravljeni takoj spustiti v svoje življenje. Preden se bodo pokazale prve priložno-
sti, se boste primorani zadovoljiti z manj, kot si resnično zaslužite. Še dobro, da imate prav pose-
bno lastnost, to je potrpežljivost. Ob pravem času boste imeli vsega dovolj. Denarna situacija vam 
bo najbolj ugajala v drugi polovici leta, medtem ko v prvi o tem sploh ne boste veliko razmišljali. 
Idealen mesec za romantično razpoloženje bo april, ki bo predstavljal pravo popestritev. Zanimiva 
oseba bo iz vas izvabila pristna čustva in podali se boste na pot, ki bo polna dogodivščin. Srečen 
datum: 7. 11. Srečne številke: 2, 15, 17, 22, 24, 26, 32. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojčka, vodnar; ustrezno znamenje 
kitajskega horoskopa: pes; element: zrak; vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran; 
kamen: safir, korale; kovina: baker; drevo: jesen, topol, jablana; barva: različni 
odtenki modre; prednosti: simpatičnost; slabosti: nezvestoba, netočnost; zna-

čilna lastnost: očarljivost
V sebi boste našli vse, kar boste potrebovali za uspešen skok v novo leto. Opremljeni z najrazličnej-
šimi izkušnjami boste kos tudi vsem novim nalogam, ki jih boste morali opraviti. Kot kameleon 
boste zdaj delali to in čez čas zopet nekaj popolnoma drugega. Poslovno se bo začelo z nekaj pad-
ci, a za vas bo pomembnost predstavljal vzpon v sredini leta. S finančnim stanjem boste večinoma 
zadovoljni. Odprtih ust, ob dobri naložbi pa boste ostali novembra. Znali se boste prepustiti vsemu 
lepemu in imeli boste obdobja, ko se boste popolnoma izklopili iz vsakodnevne rutine. Prve mesece 
leta vas delo ne bo tako omejevalo, da ne bi mogli ustreči tudi svojemu nemirnemu duhu. Na čus-
tvenem področju se bo dosti dogajalo. Nekatere občutke boste začutili prvič po zelo dolgem času. 
Srečen datum: 20. 1. Srečne številke: 2, 4, 8, 13, 17, 18, 25. 

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

nost: idealizem
Oddajali boste pozitivno valovanje in ne boste dopustili, da so vaši rezultati odraz razmer v vaši 
okolici. Energijo boste vselej usmerjali v pravo smer, čeprav s tem ne boste mogli osrečiti vseh. 
Mirovanje na poslovno-uradnem področju vam ne sme povzročiti nemira. To bo odlična priložnost, 
da se znova povežete z ljudmi okoli sebe. Prostega časa boste imeli na pretek in morali si boste 
priznati, da si tega že nekaj časa na tihem želite. V ljubezni vaša pričakovanja ne bodo usklajena z 
realnim stanjem. Za začetek se boste morali zadovoljiti le s tolažilno nagrado in potrebnega bo še 
nekaj časa, da se stvari uredijo tako, kot ste si zamislili vi. Za produktivne dogovore bo najbolj 
uspešen september, na splošno pa boste imeli dosti sreče od maja do avgusta. Ne pozabite, kdo 
so vaši pravi prijatelji. Srečen datum: 12. 4. Srečne številke: 6, 7, 10, 14, 29, 32, 35. 

Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven: ustrezno znamenje kitajske-
ga horoskopa: podgana; element: ogenj; vodilni planet: Jupiter; kamen: cirkon, 
ametist; kovina: aluminij; drevo: hrast, lipa; barva: vijolična, modra; prednosti: 
razsodnost, voditeljstvo, navdušenost; slabosti: zavrtost, nezaupljivost; značil-

na lastnost: optimizem
Ko boste popolnoma pripravljeni, bo napočil čas sprememb tudi za vas. Letos boste v dobri kondi-
ciji in bolj se boste trudili za redno telesno aktivnost. V svojem vsakdanu boste ohranjali mirnost 
in harmonijo, tudi takrat, ko se bo to zdelo nemogoče. Prebujenje v finančnem smislu se kaže z 
začetkom pomladi. Bolj kot delo v skupini vam bo ležalo samostojno delo. Pot do dodatnega zas-
lužka vam bo z načinom dela pisana na kožo. Uveljavili boste svojo kreativnost. Ljubezensko sta-
nje boste vzeli kot igro, v kateri je možno, da se zgodi prav vse. Ne boste si belili glave, če vsega ne 
boste dobili naenkrat. Na lastni koži boste doživeli, da se najboljše stvari zgodijo takrat, ko to naj-
manj pričakujemo. Leto boste doživeli v vsej njegovi polnosti. Srečen datum: 29. 7. Srečne številke: 
4, 12, 14, 17, 23, 31, 24. 

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

čilna lastnost: neomajnost
Ne boste hiteli in iskali bližnjic. Tako poslovno kot zasebno boste težave reševali po daljši poti. 
Znali se boste ustaviti in se zazreti vase. Pretirana požrtvovalnost v partnerskem življenju vam bo 
povzročila nekaj škode, saj si boste privoščili premalo svobode. Le to boste potrebovali za izpolni-
tev svojih ciljev, ki jih ne boste pripravljeni deliti z okolico, vse do konca, ko boste poskrbeli za 
veliko presenečenje. V ključnih trenutkih boste s težavo ločili, katere so tiste osebe, ki se skupaj z 
vami iskreno veselijo, in obratno, katerih v svojem življenju ne potrebujete. V mesecih od februarja 
do junija boste popolnoma zasedeni z delom in družabno življenje boste postavili na stranski tir. 
Mesec avgust vam bo prinesel polno barvitosti na mnogih področjih. Vaša ključna lastnost bo pre-
danost. Srečen datum: 4. 8. Srečne številke: 2, 15, 17, 22, 24, 26, 32. 

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

nost; značilna lastnost: prijateljstvo
Spoznali boste, da je večje zadovoljstvo kot to, da ustrežete okolici, izpolnitev lastnih ciljev. Osebna 
sreča je tisto, kar odpira nove poti in nam dopušča vedno nove možnost za uspeh. Delovali boste 
aktivno in premišljeno. Na področjih, kjer ste v lanskem letu pustili prostor za izboljšave, boste 
veliko delali. Počasi in zbrano se boste lotili tudi zadev, ki jih radi potiskate ob stran. Finančno 
varni se boste najbolje počutili decembra, ko boste spremenili vir svojega dohodka. Trdemu delu se 
tako kot po navadi ne boste izmikali. Ob težkih situacijah vam bodo ob strani stale osebe, od kate-
rih sicer ne bi pričakovali pomoči. Na ljubezensko pot pa se boste podali s povsem novim razmiš-
ljanjem, a vendarle z enakimi vrednotami. Negotovemu začetku leta bo sledil izpopolnjen zaključek. 
Srečen datum: 9. 10. Srečne številke: 1, 4, 14, 27, 28, 22, 33. 

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

značilna lastnost: sočutje
Zagotovo si zase v tem letu ne želite, da bi se kaj velikanskega spremenilo. Uživali boste v vsem, 
kar ste si ustvarili, in za svojo notranjo potešitev ne boste potrebovali ničesar drugega, kot mir-
no plovbo še naprej. Za spremembe v poslovnosti še ne boste čutili prave potrebe, čeprav se vas 
bodo dotaknile nekatere zanimive priložnosti. Tudi v ljubezni jih ne bo malo. V juliju se vam 
ponudi prav posebna, ki se ji ne boste mogli kar tako odreči. Veliko boste razmišljali. Denar vam 
ne bo povzročal skrbi, premislite le, komu ga boste posojali. Pomembne mejnike boste postavi-
li na družabnem področju, saj boste svoj krog prijateljev močno razširili. Razpolaganje s časom 
po svoji volji bo v tem letu postalo vaša stalnica. Srečen datum: 6. 9. Srečne številke: 3, 6, 9, 16, 
17, 24, 29. 


