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Jeseničani
moramo držati
skupaj

www.gorenjskiglas.si

Božički po
žičnici do otrok
Člani Gorske reševalne službe
Jesenice so tudi letos, že četrto
leto zapored, razveselili otroke
na pediatričnem oddelku
Splošne bolnišnice Jesenice.

Izteklo se je prvo leto, kar
občino Jesenice vodi novi
žu+pan Blaž Račič.
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Silvestrovanje bo na
Čufarjevem trgu

VESELI DECEMBER NA JESENICAH
TRG TONETA ČUFARJA
Petek, 27. decembra 2019, 18.00–19.30

DRSALNA REVIJA
18.00 – Božično-novoletna drsalna revija
Drsalnega kluba Jesenice
z naslovom: CIRKUS, Športna dvorana Podmežakla

Za glasbeni skok v novo leto bo na skupnem silvestrovanju na Čufarjevem trgu poskrbel Zahod Band.

Sobota, 28. decembra 2019, 17.30–00.00

SPREVOD ŠPORTNIKOV

Urša Peternel

18.00 – nastop plesne skupine Mojce Svetina,
sprevod športnikov z baklami in lučkami
po Jesenicah
19.00 – koncert YUGO NOSTALGICA

Jeseničani bodo letos v novo
leto vstopili s skupnim silvestrovanjem na prostem,
na Čufarjevem trgu, z županovo čestitko opolnoči. Začelo se bo ob 20. uri, trajalo
bo do 2. ure zjutraj, za glasbeno spremljavo skoka v
leto 2020 pa bo poskrbel
Zahod Band.
Sicer pa bo dogajanje na
trgu pestro že v dneh pred
silvestrovim. V soboto, 28.
decembra, pripravljajo zdaj
že tradicionalni sprevod
športnikov z baklami in lučkami skozi Jesenice, ki se
bo začel ob 18. uri, sledil bo
koncert skupine Yugo nostalgica.
V nedeljo, 29. decembra,
bo najmlajše ob 16. uri obiskal Dedek Mraz, čaral bo
Čarodej Toni, nastopila plesna skupina The Potion, zatem pa bo ob 17.30 na vrsti
koncert skupine Gajst'n
Band.
V ponedeljek, 30. decembra, bodo ob 18. uri oder na
Čufarjevem trgu zavzele izbrane še neuveljavljene
glasbene skupine, in sicer
Marko Stare, Eternal
Kidzzz, David Rossi, Elvis
Fajko, Žiga Dermitz in Tea,

Ella Roš in 30 stopinj v senci. Tem nastopom bo ob 20.
uri sledil koncert Rock Partyzanov.
V petek, 27. decembra, ob
18. uri bo v ledni dvorani
Podmežakla božično-novoletna drsalna revija Drsalnega kluba Jesenice z naslovom Cirkus.

Organizator letošnjih decembrskih prireditev je Zavod za šport Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice,
Mladinskim centrom Jesenice, Zvezo društev prijateljev
mladine Jesenice in drugimi.
V petek, 27. decembra, ob
19.30 bo v Kinu Železar potekal tudi tradicionalni No-

voletni koncert Pihalnega
orkestra Jesenice - Kranjska
Gora.
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice pa so za letošnji
silvestrov večer izbrali glasbeno komedijo Predstava
za vsako priložnost z Ladom Bizovičarjem in Juretom Karasom.

OBČINSKE NOVICE

KRAJEVNA SKUPNOST

KULTURA

ZANIMIVOSTI

Občina ima proračun

V prihodnje tudi sirene
za alarmiranje

Jeseničanka v Parizu

Bo medicinskih sester
zmanjkalo?
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OBISK DEDKA MRAZA
16.00 – nastop plesne skupine The Potion
S Čarodejem Tonijem kličemo Dedka Mraza
17.30 – koncert GAJST'N BAND

Ponedeljek, 30. decembra 2019, 18.00–22.00

GLASBENI VEČER
18.00 – oder je vaš
Nastop neuveljavljenih glasbenih skupin
in posameznikov
20.00 – koncert ROCK PARTYZANI

Torek, 31. decembra 2019, 20.00–2.00

SILVESTROVANJE

Krajanom Koroške Bele so
predstavili ugotovitve in
ukrepe na plazovih Čikla in
Urbas ter strugi potoka Bela.

Devetnajstega novembra je
minilo sto let od rojstva akademske slikarke Marjance
Dakskofler Savinšek, Jeseničanke, ki je večino življenja
preživela v Franciji. Umrla je
lani.
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Na Srednji šoli Jesenice
opozarjajo, da se vse manj
mladih zanima za poklic
medicinske sestre. V treh letih se je vpis zmanjšal kar
za četrtino.
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www.jesenice.si

Osrednje prizorišče letošnjih decembrskih prireditev je Čufarjev trg.

Skupno silvestrovanje
22.00 – koncert ZAHOD BAND

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
želim vam lepe in prijetne novoletne
praznike, v letu 2020 pa vse dobro.
www.jesenice.si

Na decembrski seji občinskega sveta so občinski svetniki soglasno potrdili proračun za leto 2020.

Nedelja, 29. decembra 2019, 15.30–20.00

Župan Blaž Račič s sodelavci
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Jeseničani moramo držati skupaj
Izteklo se je prvo leto, kar občino Jesenice vodi župan Blaž Račič. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako zadovoljen je z doslej opravljenim delom, kako
deluje občinski svet, v katerem nima svoje liste, kako se je lotil dveh najbolj perečih vprašanj – odpadkov in hokeja. Pa tudi o tem, zakaj je občinskim
svetnikom predlagal, naj si sejnine znižajo za petino ...
Urša Peternel
Izteklo se je prvo leto vašega
prvega mandata. Če se ozrete v preteklih dvanajst mesecev, kako ste zadovoljni z
opravljenim delom na četrtini poti?
Glede na to, da sem novinec v politiki, sem kar zadovoljen. V občinskem svetu
nimam svoje liste oziroma
neposredne podpore, tako
da je bilo v tem prvem letu
potrebnega kar nekaj usklajevanja. V dosedanjem delu
bi posebej omenil dvoje.
Uspelo nam je sprejeti zazidalni načrt za Poslovno
cono Jesenice in začeti postopek za sprejem OPPN
Partizan. Prav oživitev nekdanjih železarskih površin
in gradnja novih stanovanj,
zlasti za mlade družine, sta
bila dva pomembna poudarka v moji volilni kampanji. Veseli me, da so podjetniki že odkupili kar nekaj
zemljišč na območju Poslovne cone Jesenice in imajo
namen graditi in se razvijati. Občina prihodnje leto
načrtuje gradnjo ceste in
pripadajoče infrastrukture
na tem območju. Verjamem, da je zazidalni načrt
strateškega pomena za
Jesenice. Z OPPN Partizan
pa se nadejamo stanovanjske gradnje, saj vsi vemo,
da na Jesenicah primanjkuje stanovanj, da se kot družba staramo, da mladi
nimajo dovolj priložnosti,
da bi si ustvarili lasten dom.
Na župansko mesto ste prišli iz novinarskih vrst. Je
delovno mesto župana in
vodenje občine v resnici takšno, kot ste pričakovali pred
volitvami?
Res je, da je pogled na življenje iz novinarskih vrst
drugačen kot pogled iz
županske pisarne. Kot
novinar sem se včasih
čudil, zakaj nekateri postopki trajajo tako dolgo. Zdaj
sem spoznal, kako deluje
upravni aparat in bolje
razumem te stvari. Pričakoval sem, da bo veliko dela
in da ne bo enostavno. Dela
je res veliko, veliko je najrazličnejših obveznosti ... A
še vedno čutim izziv, ki ga
v novinarstvu v zadnjih
letih nisem več čutil in ki
me vleče naprej.
Kako sicer deluje občinski
svet, glede na to, da nimate
svoje liste v občinskem svetu?
Občinski svet kot osrednji
organ predstavniške demokracije predstavlja polje dialoga, v njem se morajo kresati mnenja, takšna in drugačna, za, proti, kritična,
pohvalna ... Vesel sem, da
imamo občinski svet, v kate-

rem je slišati kar nekaj razmislekov, tako pozitivnih
kot kritičnih. Na občinskem
svetu je treba najti neko presečišče vseh teh idej, zamisli, želja, potreb, seveda ob
upoštevanju finančnih okvirov. Brez dialoga, brez sprejemanja drugačnosti pa
seveda ne gre. Idealnih rešitev običajno ni, politika pa je
stvar kompromisov. Skupni
cilj pa mora biti, da za lokalno skupnost naredimo
nekaj dobrega.
Prvo leto sta najbolj zaznamovala dva problema:
odpadki in hokej. Če se najprej dotakneva problema
odpadkov v CERO Mala
Mežakla. Revizijsko poročilo je pokazalo, da občini kaj
drugega kot ostati pri koncesionarju Ekogor niti ne preostane. Vse druge možnosti
bi bile za občino slabše, za
občane pa dražje. A sprememb odloka, ki bi omogočile sklenitev aneksa, občinski svetniki za zdaj niso podprli, predlog so umaknili z
dnevnega reda. Kaj sledi?
Ena od stvari, ki sem jih
spoznal iz županske pisarne, je ta, da tudi država ne
deluje najbolj optimalno.
To se je lepo pokazalo prav
pri problematiki odpadkov.
Problem odpadkov smo v
tem obdobju po svojih
močeh izpostavili na nacionalni ravni, seznanili smo
Skupnost občine Slovenije,
ki nam je pomagala pri širjenju zavedanja javnosti o
tej problematiki, temo je
obravnaval državni svet, na
zahtevo državnega sveta je
o tem vprašanju poročala
tudi vlada. Pokazalo se je,
da vprašanje odpadkov ni
vezano samo na Jesenice
niti samo na našo državo,
ampak tudi na tujino. Gre
za kompleksno pravno,
organizacijsko, ekonomsko
in še kakšno vprašanje, ki
terja tudi kompleksen
odziv. Na osnovi revizijskega poročila smo pripravili
spremembe odloka, a
občinski svet je žal to točko
umaknil z dnevnega reda
seje. Sam menim, da naloga občinskega sveta ni, da
umika tematike z dnevnega
reda, temveč da o njih razpravlja, četudi se na koncu
kakšen predlog ne potrdi.
Zato se bomo o tem še
enkrat pogovorili s svetniškimi skupinami, zatem pa
računam, da bo občinski
svet o tem odločal na eni od
naslednjih sej.
Podražitvi komunalnih storitev pa se očitno ne bo
mogoče izogniti. Ne le storitve ravnanja z mešanimi
komunalnimi odpadki,
občinski svetniki so na
decembrski seji na mize

Župan Blaž Račič bo silvestroval na Jesenicah, na prelomu leta bo voščil Jeseničanom na skupnem praznovanju na
prostem na Čufarjevem trgu. / Foto: Gorazd Kavčič
dobili še en predlog zvišanja
cen, tokrat s strani javnega
komunalnega podjetja Jeko.
Tega so sicer zavrnili ...
Tudi o tem se bomo še
pogovarjali. V zavrnitvi ne
vidim nič slabega, včasih se
mi zdi še bolje, da si vzamemo malo več časa, se bolje
pogovorimo in najdemo
rešitve, ki so sprejemljive
za vse. Najbrž pa se podražitvi res ne bomo mogli
izogniti, zlasti glede na to,
da je bilo v zadnjih letih na
tem področju kar nekaj
zamujenega in je te stvari
treba zdaj urediti.
Pa lahko poveste Jeseničanom, kdaj bo v mestu vendarle prenehalo smrdeti?
Marsikateri občan je ogorčen nad dejstvom, da še
vedno smrdi, za nameček pa
naj bi jim naložili še višje
položnice.
Razumem takšne pomisleke. Želimo si, da bi te odpadke čim prej odpeljali na
sežig, saj v Sloveniji prav
veliko možnosti za to ni.
Prejšnji teden je bila na sestanku pri meni direktorica
Ekogorja in povedala, da trenutno nimajo dovoljenj, da
bi odpadke odvažali v tujino.
Tako jih za zdaj še vedno
skladiščijo na Mali Mežakli.
Kot sem že rekel, pa je tudi
naloga državne politike, da
nam stopi naproti. In čeprav
smo v pristojnostih nekoliko
omejeni, je to vprašanje
zagotovo ena od prioritet, ki
se jim bomo v prihodnje še
veliko posvečali.

Druga tema, ki ste ji v prvem
letu namenili precej časa, pa
je pomoč hokeju. Zdaj ste
predlagali znižanje sejnin
občinskih svetnikov za petino, kar so občinski svetniki
na zadnji seji soglasno zavrnili. Zakaj takšen predlog?
Zavrnitev predloga me ni
presenetila, želel pa sem, da
se vsi skupaj, tudi občinski
svet kot najvišji politični
organ v lokalni skupnosti,
opredelimo do tega vprašanja. Želel sem jasen odziv
občinskega sveta, ne nazadnje so občinski svetniki že
na izredni seji julija letos
izrazili željo, da bi pomagali
hokeju. Na ravni občine
smo rešitev našli v okviru
odloka o financiranju športa
in uspelo nam je zagotoviti
del dodatnih sredstev za ta
namen. Hokej je osrednja
športna dejavnost, ki
pomembno zaznamuje
našo identiteto, zato menim,
da mu lahko pomagamo
samo s skupnimi močmi.
Eden od občinskih svetnikov vam je celo vrnil žogico, češ da si najprej vi kot
župan znižajte svojo plačo
za trideset odstotkov. Kaj
odgovarjate?
Nekateri so spregledali, da
župan ni edini, ki lahko
pomaga. Vsi skupaj moramo
dodajati svoj prispevek k
temu, da bo hokej spet pridobil svoje mesto. Če se le da, si
ogledam hokejske tekme na
Jesenicah in pogosto na tekme pripeljem tudi kakšnega
svojega županskega kolega.

Proračun za leto 2020 je
sprejet, pred časom ste dejali, da ste ob pripravi prišli do
grenkega spoznanja, da
denarja za vse projekte enostavno ni dovolj. Katerim
projektom boste torej dali
prednost v prihodnjem letu?
Glavni projekt ostaja obnova
Ruardove graščine, ki je
finančno, organizacijsko,
gradbeno zelo zahteven, a
prinaša velik potencial. Stara Sava je bila lani proglašena za kulturni spomenik
državnega pomena in vidimo veliko priložnost za razvoj turizma na Jesenicah.
Finančno zahtevna je tudi
obnova Osnovne šole Toneta Čufarja, ki se počasi zaključuje. Naslednje leto so
pred nami tudi druge
pomembne investicije, zlasti že omenjena Poslovna
cona Jesenice. Občina Jesenice pa še vedno ohranja
tudi podobo socialno naravnane občine, ki razume stisko ljudi, zlasti starejših, od
katerih ima marsikdo slabo
pokojnino in se težko prebija. Vem, da se župani radi
pohvalimo z novimi cestami, a po drugi strani se mi
zdi še pomembnejše, da skrbimo za naše ljudi, za socialni vidik.
Pred dnevi je dosedanji
podžupan Miha Rebolj
odšel v novo službo, postal
je generalni sekretar stranke SMC v Ljubljani. Tako
zdaj občina nima več poklicnega podžupana, boste
imenovali novega?

Miha Rebolj ostaja nepoklicni podžupan. V Ljubljani
je prevzel eno pomembnejših političnih funkcij, ki
sicer ni medijsko zelo izpostavljena, a omogoča
pomemben vpliv na snovanje politike stranke in – ker
je to koalicijska stranka –
tudi nacionalnih politik.
Zato se mi zdi pomembno,
da imamo prek gospoda
Rebolja dostop do nekaterih ministrstev in da Jesenice s tem dobivajo neko
dodatno povezavo na državni ravni. Poklicnega podžupana tako za zdaj občina ne
bo imela, moram pa razmisliti, kako naprej. Po statutu imamo sicer lahko tri
podžupane.
Bližajo se prazniki, kaj bi
zaželeli občanom na prelomu starega v novo leto?
Ko kot politolog, družboslovec spremljam dogajanje po
svetu, v Sloveniji in tudi pri
nas v lokalni skupnosti. Opažam, da se trgajo vezi med
ljudmi. Zato ves čas poudarjam, da moramo držati skupaj, da se moramo pogovarjati, da moramo ostati povezani in si pomagati in ohranjati podobo močne, povezane skupnosti. To je edini
recept, ki ga vidim na poti v
prihodnost. Na tej poti nas
čaka kar nekaj izzivov in verjamem, da jih lahko rešimo
samo skupaj. Vsem pa želim
čim več zdravja, uspeha,
zadovoljstva, dobre volje, prijetne praznike in vse dobro v
novem letu.
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Drugo cev bodo
gradili Turki

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE
Obveščamo vas, da je bil dne 6. 12. 2019 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in
izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2020.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistič
nih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni.
Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 23.000,00
evrov.

Turško podjetje Cengiz Insaat je bilo najugodnejši ponudnik za izgradnjo vzhodne cevi predora
Karavanke. Gradnja naj bi se začela najkasneje marca prihodnje leto.

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpi
sa, ki bo v sredo, 8. 1. 2020, ob 15.30 v Sejni sobi Občine Jese
nice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do
7. 1. 2020 na aleksandra.orel@jesenice.si.

Urša Peternel

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 20. 1. 2020.
www.jesenice.si

Urša Peternel

JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

Jeseniški občinski svetniki
so na zadnji seji potrdili predlog izvzema službenega
stanovanja s seznama službenih stanovanj in njegovo
vključitev na seznam neprofitnih stanovanj. Gre za stanovanje na Hrušici 70, veliko 43 kvadratnih metrov.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je manj odziva na

Takšen naj bi bil videti predor Karavanke po izgradnji vzhodne cevi. / simulacija: Dars
jalec Swietelsky dela začel
septembra lani, doslej pa
so prodrli že 1850 metrov
globoko.
Celotna vzhodna predorska
cev bo dolga 7948 metrov,
od tega bo predor na slovenski strani do meje z Republiko Avstrijo dolg 3546 metrov. Na slovenski strani
bodo delno porušili portalno
zgradbo predora in dogradili novi del portala, novo bo

tudi pristajališče za helikopterje. Poleg tega bodo del
avtoceste od predorske cevi
do cestninske postaje razširili v štiripasovnico, zgradili
dva mostova ... Za potrebe
gradnje bodo zgradili nekaj
cest, več lokacij odlagališč
viškov materiala, prestaviti
bo treba del infrastrukture,
skratka, marca bo v jeseniški občini nastalo velikansko gradbišče.

V prvi fazi bodo izvedena
gradbena dela v predoru, v
naslednji fazi pa bo sledila
še ureditev elektrostrojne
opreme predora. Celotna
ocenjena vrednost projekta
na slovenski strani je po podatkih Darsa 152 milijonov
evrov, financirali jo bodo iz
kredita, lastnih sredstev Darsa, sredstev Republike Slovenije ter sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope.

OKOLJSKO OZAVEŠČANJE OTROK IN MLADINE
V podjetju JEKO, d. o. o., se za
vedamo, da se zavest posa
meznika o pravilnem in dosle
dnem ločevanju odpadkov ter
o skrbi za čisto in zdravo oko
lje začne oblikovati v otroštvu,
ko začnejo otroci skozi proces
socializacije v družinskem
okolju in kasneje v okolju svo
jih vrstnikov v vrtcu in šoli raz
vijati odnos do okolja.
Za trajnostno naravnano
družbo prihodnosti se je tako
treba osredotočati predvsem
na mlade in jih ozaveščati in
vzgajati v odgovorne člane
družbe z razvito okoljsko eti
ko in čutom za okolje.
Z mladimi različnih starosti,
vse od vrtca pa do srednjih
šol, se srečujemo v različnih
oblikah, pri čemer sledimo
naslednjim temeljnim ciljem:
– razvoj ustreznih stališč in
vrednot, potrebnih za varo
vanje okolja,
– spoznavanje pomena traj
nostnega (sonaravnega) ra
zvoja,
–
razvijanje dinamičnih las
tnosti (iniciativnost, samo
stojnost) in zmožnosti za ak
cije, ki uveljavljajo trajnostni
(sonaravni) način življenja,
– zavedanje posledic njihove
ga ravnanja v zvezi z varova
njem okolja za prihodnost.

BLAŽ RAČIČ,
ŽUPAN

Službeno stanovanje
postalo neprofitno

Vsebine in oblike ozavešča
nja so prilagojene posame
znim starostnim skupinam
otrok in mladostnikov. Po šo
lah in vrtcih izvajamo tekmo
vanja, predavanja, delavnice,
vodene oglede objektov, ki so
v našem upravljanju, skupin
ske pogovore z diskusijo in
druge oblike ozaveščanja, vse
s ciljem in željo pravilnega ra
zumevanja različnih okolje
varstvenih tematik.
Zlasti smo ponosni na projekt
Zbiranje odpadnega jedilne
ga olja iz gospodinjstev, ki že
tretje leto poteka v šestih ob
činah Zgornje Gorenjske. V
gospodinjstvih namreč nasta
ne precej odpadnega jedilne
ga olja, ki se žal prepogosto
znajde v naravi, kanalizaciji ali
na kompostu, čeprav je upo
rabljeno jedilno olje še vedno
uporabno. Iz enega litra odpa
dnega olja nastane kar devet
decilitrov biodizla ali pa prido
bimo 1000 litrov bioplina, iz
katerega pridobimo dve kilo
vatni uri električne energije.
Ta, na videz nepomemben
odpadek v primeru, da je od
vržen v sistem za odvajanje
odpadnih voda, lahko povzro
či veliko materialno škodo in v
skrajnem primeru tudi nede
lovanje sistema.

razpise za oddajo službenih
stanovanj, ki so v lasti Občine Jesenice, v najem. Zato
pa je toliko več potreb po neprofitnih stanovanjih, zato
bo omenjeno stanovanje oddano v najem po prednostni
listi prosilcev za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem. Občina Jesenice je sicer lastnica 256 stanovanj,
in sicer po novem 253 neprofitnih in treh službenih.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Drugo cev predora Karavanke bo gradilo turško podjetje
Cengiz Insaat. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano na pogajanjih na Darsu. Uradnih informacij z
Darsa o tem, koliko milijonov evrov je vredna sprejeta
ponudba, sicer še ni, kajti
sklep o izbiri izvajalca še ni
pravnomočen. Ko ga bodo
vročili vsem trem ponudnikom, imajo ti potem osem
dni časa za (še zadnjo) pritožbo. Poleg Cengiza sta
bila k pogajanjem povabljena še konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški
Yapi Merkezi ter konzorcij
podjetij Implenia Avstrija,
Implenia Švica in CGP
Novo mesto.
Na Darsu upajo, da bodo
pogodbo z izvajalcem podpisali po novem letu. Glede
na vremenske razmere bi
stroji na gradbišču zabrneli
najkasneje marca, dela naj
bi trajala pet let, čeprav je
vodstvo turškega Cengiza
javno zatrdilo, da bodo dela
zaključili leto prej in s tem
nadoknadili zamudo, ki je
zaradi številnih pritožb nastala na slovenski strani.
Na avstrijski strani je izva-

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Nemalokrat so otroci tisti, ki
odrasle opozarjajo na prija
znejši odnos do okolja. Mno
gi starši povedo, da so pogo
sto otroci tisti, ki jih doma
vztrajno opozarjajo na loče
vanje odpadkov in na to,

kako in kam naj odvržejo
smeti, ker se tega naučijo v
vrtcu ali šoli, zato bomo
okoljsko izobraževanje in
ozaveščanje nadaljevali tudi
v prihodnje.
Pripravila: Maja Kržišnik

Želimo vam veliko dobrega in da bi vas
vse vaše poti vodile k sreči.

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Ines Dvoršak (predsednica),
Urša Peternel, Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.

Jeseniške novice, št. 19/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 101, ki je izšel 20. decembra 2019.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Naj bo leto 2020 vaše leto!
V letu 2020 vam želimo 12 mesecev sreče / 52 tednov zdravja / 366 dni uspehov.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice, mnenja
Rešimo Vox!
Tole je zapis o pevskem zboru,
za katerega ste mogoče slišali,
lahko ste o njem brali, mogoče
ste ga slišali v živo, nemara
ste v njem celo peli. Ali pa
zdajle prvič slišite zanj. To je
mešani pevski zbor Vox Carniola. Sama v njem pojem od
vsega začetka in sem trenutno
njegova najstarejša članica,
zato se kančku sentimentalnosti ne bom mogla popolnoma izogniti.
Zbor je nastal pred enaindvajsetimi leti na Jesenicah, takrat
z imenom Vox Carniolus.
Njegov prvi dirigent – in hkrati pobudnik njegovega nastanka – je bil Primož Kerštanj.
Začela se je zgodba, ki je Jesenice spet postavila na zborovski zemljevid Slovenije, kot je
bilo v medijih rado zapisano.
Sledili so nastopi, gostovanja,
sodelovanja, festivali, tekmovanja, revije. In številne vaje.
Redne tedenske in naporne,
intenzivne pred kakim večjim,
pomembnejšim nastopom.
Predlani, po odhodu dirigentke, je zboru grozilo, da bo razpadel, saj novega dirigenta še
nismo imeli. Zdaj dirigenta
imamo, a nove sezone vseeno
ne moremo začeti. Zakaj? Ker
nam je zmanjkalo osnovne
sestavine: pevcev. Predvsem
moških glasov.
Ko smo se septembra zbrali na
prvi vaji, smo se morali soočiti
z dejstvom, da je zbor zapustilo šest pevk in pevcev. Odhodi
so v zborih in podobnih sestavih pač realnost: pevci se preselijo, odidejo na šolanje v drug
kraj, začnejo sodelovanje z
drugimi zbori, prenehajo
zaradi življenjskih dogodkov
ali bolezni, se naveličajo ali pa
imajo druge bolj ali manj
razumljive razloge. Če je zasedba po glasovih uravnotežena
in če zbor kljub odhodom pridobi nekaj novih pevcev, se
delo brez težav nadaljuje.
Letos, kljub temu da smo se pri
novačenju novih pevk in pevcev angažirali prav vsi, žal ni
tako. Vprašali smo vse, ki jih
poznamo in za katere menimo, da bi lahko peli v zboru.
Večina vprašanih nima časa,
ima že druge dejavnosti, se
trenutno ne vidijo v tem …
Tako pač je in na to nimamo
vpliva. Verjamemo in celo
zatrdno vemo, da je med
vami, bralci, mnogo takih, ki
smo vas vprašali, pa ste rekli:
»Neee, ne morem peti pri vas,
ker ste predobri …« In zakaj
smo po vašem mnenju tako
presneto dobri? Mogoče zato,
ker smo v zboru sami čudežni,
nadpovprečni, pevsko nadarjeni, glasbeno izobraženi pevci
ali kako drugače izjemni posamezniki? Ne! Čisto navadni
smrtniki smo, ki se morajo vsega naučiti s trdim delom!
Tako kot vsi! Pogoji, da zbor
postane »dober«, so veliko bolj
preprosti, čeprav res ne vedno
udobni: dobri smo, ker nam ni
škoda tri ure na teden (in
občasno kakšno več) posvetiti
vajam. Ker nam vaje pomenijo več kot petkove večerne
zabave. Ker en ali dva konca

tedna na sezono posvetimo
intenzivnim vajam. Ker lep,
sončen majski dan preživimo
na snemanju, zaprti v mrzli
cerkvi. Ker včasih zbor postavimo pred družino. Dobri
smo, ker želimo biti! Žene nas
ponos ob dobro izvedeni skladbi, žene nas pripadnost skupini, in najpomembnejše, žene
nas ljubezen do petja. V petje
smo pripravljeni vložiti ne le
svoj čas, ampak del sebe. In,
čisto potiho, takole med nami:
sploh nismo vedno dobri. Se
zgodi, da kapitalno zavozimo. Navsezadnje smo samo
ljudje. Zato: Če ste kdaj razmišljali, da bi peli pri nas –
zberite tisti košček poguma,
prebijte led, naprej gre samo
od sebe. Nobenih čudežnih
sposobnosti ne potrebujete.
Samo veselje do petja (no, in
kanček posluha), vse ostalo je
potem mala malica. Trdno
verjamemo, da nam boste
pisali. Še je čas, da rešimo
Vox.
Maja Baš

Spoštovani!
V zadnjem času občina,
župan in njegova uprava spodbuja občane Jesenic k bolj
zdravemu načinu življenja. V
tednu mobilnosti so posebno
pozornost namenili trajnostni
mobilnosti, vožnji z avtobusom in temu, da se odpravimo
po Jesenicah peš ali s kolesom.
Ko pa v času uradnih ur prideš na Občino Jesenice, so žal
vsi parkirni prostori zasedeni
in lahko parkiraš samo še pri
trgovini Lidl. Sprašujem se, ali
se zaposleni na občini res pripeljejo v službo vsak s svojim
avtomobilom?
Opozoriti pa želim na poseben primer, na katerega ne
znajo odgovoriti na Oddelku
za okolje in prostor Občine
Jesenice, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste,
odgovorni vodja projekta PNG
Ljubljana, izvajalec del ureditve R2 – 452/0386 Hrušica–
Javornik pa dela po projektu.
Gre namreč za prenovo Ceste
maršala Tita od križišča pri
Zdravstvenem domu do križišča pri SKB banki. Zanimalo
me je samo, kaj pomenijo prekinjene črte ob robu vozišča.
Prepričan sem bil, da je to
kolesarska steza, ki si jo že
dolgo želimo skozi naše mesto.
Poznam tudi nekaj kolesarjev
ki so že dobili plačilni nalog,
ker se niso skozi Jesenice peljali po kolesarski stezi, ki pa je
žal ob avtocesti.
Prilagam fotografije, kjer se
lahko vidi, da prekinjenih črt
kar naenkrat ni več, medtem
ko je pločnik širok vsaj dva
metra in bi še vedno bilo dovolj
prostora za tako imenovano
kolesarsko stezo. Če pa ta pot
ni namenjena kolesarjem, bi
predlagal, da to odgovorni z
ustreznim prometnim znakom tudi označijo. O neustrezni poglobitvi pločnikov pa
kdaj drugič!
Zahvaljujem se vam za pisni
odgovor!
Daniel Dvoršak

Občina ima proračun
Na decembrski seji občinskega sveta so občinski svetniki soglasno potrdili proračun za leto 2020.
Urša Peternel
Občina Jesenice bo v novo
leto vstopila s sprejetim proračunom za leto 2020. Na
decembrski seji občinskega
sveta so ga soglasno potrdili
jeseniški občinski svetniki.
Prihodki in prejemki bodo
znašali 23,3 milijona evrov,
odhodki in izdatki pa so
načrtovani v skupni višini
27,2 milijona evrov. Razliko
bodo pokrili s preostankom
sredstev na računu in z
zadolževanjem v višini 1,9
milijona evrov. Med večjimi
projekti bodo obnova objekta Ruardova graščina (2,1
milijona), Poslovna cona
Jesenice – 2. faza (1,1 milijona), Poslovna cona Jesenice
– širitev in rekonstrukcija
prometne infrastrukture
(0,8 milijona), izgradnja
kanalizacije Lipce – čistilna
naprava (0,7 milijona),
modernizacija cest (0,7
milijona), energetska sanacija strehe in fasade na OŠ
Tone Čufar (0,7 milijona)
ter projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina
Jesenice (0,7 milijona).
Zadolžitev v višini 1,9 milijona evrov je predvidena za
nadaljevanje izvedbe investicije v Ruardovo graščino,
dokončanje energetske
sanacije strehe in fasade na
OŠ Toneta Čufarja ter za
zagotavljanje lastnih sredstev pri financiranju projektov, ki bodo sofinancirani iz
evropskih sredstev.

Za zdaj brez dviga cen
Najbolj pereča točka dnevnega reda pa je bilo predlagano povišanje cen komunalnih storitev. Javno
komunalno podjetje Jeko je
predlagalo spremembo cen
gospodarskih javnih služb
odvajanja odpadne vode,
zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo (pri štiričlanski družini bi to pomenilo dobrih deset evrov na
mesec več na položnici).
Predlagalo je tudi potrditev
cene 24-urne dežurne
pogrebne službe in spremembo cen storitev pokopališke dejavnosti. Nobenega od omenjenih predlogov

Zadnja letošnja seja občinskega sveta je bila tudi najdaljša, trajala je več kot šest ur.

Župan Blaž Račič je predlagal amandma k
proračunu, po katerem bi si občinski svetniki
znižali sejnine za petino, s sedanjih 253 evrov
bruto na približno 200 evrov. Tako bi letna
sredstva za sejnine z zdajšnjih 85 tisoč evrov
znižali na 68 tisoč evrov, razliko v višini 17 tisoč
evrov pa bi namenili za podporo hokeju. Kot je
dejal župan, so zneski sejnin v jeseniški občini
med višjimi v primerjavi z nekaterimi podobno
velikimi slovenskimi občinami, znižanje pa bi
bilo politično sporočilo občanom, da občinski
svetniki pred osebne interese znajo postaviti
interes celotne lokalne skupnosti. Po burni
razpravi občinski svetniki županovega
amandmaja niso podprli, češ da dodatnih 17
tisoč evrov ne bo rešilo jeseniškega hokeja, da
mora dodatna sredstva zagotoviti vodstvo kluba
in da je Občina Jesenice že doslej izkoristila vse
legalne možnosti za pomoč društvu.
svetniki niso sprejeli. Se je
pa seje poleg direktorja podjetja Jeko Uroša Bučarja
udeležilo tudi pet zaposlenih z vodjo sindikata podjetja Jeko na čelu. Sprememba cen je namreč povezana
tudi z načrtovanim dvigom
plač v javnem komunalnem
podjetju. Po pojasnilu Uroša Bučarja morajo v skladu
z zakonom uskladiti minimalne plače, kar pa bi v
podjetju porušilo plačna
razmerja. Zato so v podjetju
predlagali linearno zvišanje
plač vsem zaposlenim, kar
bi na letni ravni pomenilo

237 tisoč evrov več denarja
za plače. Občinski svetniki
so v burni razpravi menili,
naj zvišanje plač pokrije javno komunalno podjetje iz
dobička. "Nesprejemljivo je,
da je tukaj na seji sindikat
in pričakuje od nas, bomo
za njihove plače zvišali cene
na račun občanov," je med
drugim menil eden od
občinskih svetnikov Jure
Krašovec. Spremembe cen
tako niso potrdili.
So pa potrdili Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o
zbiranju in prevozu komu-

nalnih odpadkov v občini
Jesenice. Sprememba se
nanaša na predvideno uvedbo poglobljenih ekoloških
otokov.

OPPN Partizan
Na seji so se seznanili tudi
s predlogom Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)
Partizan v ponovni prvi
obravnavi. Ko bo odlok
sprejet (predvidoma konec
prihodnjega leta), bo med
drugim omogočil gradnjo
dveh večstanovanjskih objektov na tem območju. Novo
zgrajenih 46 stanovanj bo
Stanovanjski sklad Republike Slovenije namenil za
neprofitni najem. Več o
tem bomo objavili v naslednji številki.

Letni programi in merila
Na seji so obravnavali tudi
predlog Letnega programa
športa v občini Jesenice za
leto 2020, predlog Letnega
programa kulture v občini
Jesenice za leto 2020, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice
za leto 2020 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih
organizacij v občini Jesenice
za leto 2020. Predlogi vseh
letnih programov so bili
sprejeti. Sprejet je bil tudi
predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v
občini Jesenice.

Za zdaj le nujna sanacija bazena
Urša Peternel
Čeprav so na Občini Jesenice
prvotno načrtovali, da bodo v
proračunu za prihodnje leto
zagotovili denar za izvedbo
projektnega natečaja za
obnovo bazena Ukova, je
zdaj prišlo do spremembe.
Glede na pobude, dane na
občinskem svetu ob prvi
obravnavi proračuna, so se
odločili, da se bodo aktivnosti

za pridobitev projektne dokumentacije izvajale v letih
2020 in 2021. Še vedno pa so
v proračunu za leto 2020
ohranili sredstva za sanacijo
bazenske školjke ter za izdelavo potrebnih študij izvedljivosti investicije oziroma presoj vplivov investicije (na
okolje ...). Kot so pojasnili v
občinski upravi, se je investicijski projekt obnove bazena
Ukova začel v letu 2018 z

aktivnostmi za izdelavo idejne zasnove. Lani so odkupili
nepremičnine ob kopališču,
to je nekdanji objekt transformatorske postaje, ki
bodo namenjene za potrebe
ureditve območja kopališča.
"Predvidene aktivnosti v zvezi z izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije se terminsko zamaknejo, tako da
se v letu 2020 (upoštevajoč
poročila Zavoda za šport

Jesenice o stanju in finančnem poslovanju kopališča
Ukova za pretekla obdobja,
iz katerih so razvidni prihodki in stroški objekta) predvideva izdelava potrebnih študij izvedljivosti investicije.
Aktivnosti v zvezi s pridobitvijo projektne dokumentacije pa se bodo izvajale tudi v
letu 2021. Izvedba ureditvenih del se predvidi v prihodnjih letih," so pojasnili.
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Krajevne novice

V prihodnje tudi
sirene za alarmiranje

Priprave na Kulturno mavrico 2020
Kulturna mavrica Jesenic je že nekaj let ena od osrednjih
kulturnih prireditev v občini Jesenice. Namenjena je predstavitvi plesov, glasbe, petja in običajev različnih narodov in
narodnosti, ki sobivajo v mestu. Doslej se je zvrstilo trinajst
prireditev, vsako leto v prvi polovici junija. Priprave na štirinajsto Kulturno mavrico prihodnje leto so se tokrat začele
prej kot običajno, predvsem z namenom, da se uskladijo
termini sodelujočih skupin in pretehtajo nekatere organizacijske dileme. Na sestanku glavnega organizatorja, Mladinskega centra Jesenice, sodelujočih kulturnih društev in Zveze kulturnih društev Jesenice pri županu občine Jesenice
Blažu Račiču so se strinjali, da bo prireditev tudi prihodnje
leto enodnevna, predlagani datum je 6. junij. Do sedaj sta
bili lokaciji dve, trg na Stari Savi in športna dvorana. Vsaka
ima svojo prednost in tudi kakšno pomanjkljivost, tako da
bodo skušali najti čim bolj optimalno rešitev. Program bo
obsegal sprevod vseh sodelujočih skupin po jeseniških ulicah in osrednjo prireditev. Dosedanje nastope skupin različnih narodov in narodnosti bodo na predlog Občine Jesenice
in župana Blaža Račiča še razširili. Na Kulturno mavrico
bodo povabili tudi kulturne skupine iz pobratenih mest Nagold v Nemčiji in Podklošter na Koroškem.

Krajanom Koroške Bele so predstavili ugotovitve in ukrepe na plazovih Čikla in Urbas ter strugi
potoka Bela. V prihodnje bodo vzpostavili še sistem alarmiranja v primeru sprožitve plazov.
Andraž Sodja

Na seji Sveta KS Plavž o komunali in igriščih
Na novembrski seji Sveta jeseniške Krajevne skupnosti
Plavž je najprej direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj predstavil izvajanje komunalnega plana v
letošnjem letu in program za prihodnje leto. Dogovorili so
se, da se pripravi pregled potrebnih komunalnih del za leto
2020 in se uskladi s strokovnimi službami Občine Jesenice.
V nadaljevanju seje so opozorili na prepočasno izvajanje
programa urejanja otroških igrišč. Po načrtu bi morala biti
zgrajena že tri. Leta 2018 so najprej odprli igrišče Pika, sedaj
pa se zatika pri drugem igrišča Biba. Poleg tega so ponovno
opozorili na problematiko parkirnih mest.
Predstavitve se je udeležilo okrog sto krajanov Koroške Bele.

Božičkov poštni avtobus
Jesenice je obiskal Božičkov poštni avtobus. Ustavil se je na
Čufarjevem trgu, otroci pa so pripravili pisma Božičku in v
njih napisali, kaj nematerialnega si želijo v letu, ki prihaja.
Božiček bo vsem odgovoril in jim po pošti poslal mini darilce, so obljubili poštar Pavli in poštni palčki.

Vodja uprave za zaščito in
reševanje v Kranju Robert
Skrinjar je predstavil še načrte za vzpostavitev sistema
alarmiranja s poteznimi
sprožilci in sirenami za javno alarmiranje za območje
Koroške Bele, za katerega pa
še ni zagotovljeno financiranje s strani države. Alarm
bo v prihodnje krajane Koroške Bele opozoril na morebitno sprožitev plazov.
Kot so na vprašanja nekaterih zaskrbljenih krajanov

Enajsti Nočni pohod ob
polni luni na Španov vrh
Urša Peternel
V petek, 10. januarja, bo potekal tradicionalni, tokrat že
enajsti Nočni pohod ob polni luni na Španov vrh. Start
pohoda bo na spodnji postaji žičnice ob 18. uri, zbor
udeležencev je petnajst minut prej. Ob polni luni bo
pohodnike pot vodila po
smučišču do zgornje postaje
žičnice. Na koncu pohoda
ob 19. uri bodo na vrhu
smučišča podelili priznanja
ob zaključku akcije Osvaja-

mesnin bogati na{o
Tradicija izdelovanja suhih
mesnine pomenijo bolj{e
kulinari~no ponudbo. Suhe
in prispevajo k razvoju
ovrednotenje pra{i~jega mesa
ij in podjetni{tva.
dopolnilnih dejavnosti kmet
, ki `elijo obogatiti svoja
Knjiga je namenjena vsem
vi mesa ter izdelovanju
prakti~na znanja o pripra
i
Potreben je premik v smer
klobas, salam in `elodcev.
pogojev su{enja/zorenja
urejanja su{ilnic in izbolj{anja
tveganost proizvodnje,
mesnin. Cilj je zmanj{ati
ati tr`no uspe{nost.
izbolj{ati kakovost ter pove~

lec Španovega vrha 2019.
Od 1. januarja dalje 2020 pa
bo potekala že nova akcija za
leto 2020. Dobitniki priznanj bodo objavljeni na
K
spletni Z strani
Zavoda za
šport Jesenice najkasneje 7.
januarja 2020. Prijave niso
potrebne, startnine ni, vsak
pohodnik bo prejel čaj. Priporočljivo je, da imajo udeleženci čelne svetilke, pohodne palice ter dobro obutev,
lahko tudi dereze. Organizator pohoda je Zavod za šport
Jesenice.
978 961 203 463 4
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www.jesenice.si

Občina Jesenice išče vzdrževalca 17 otroških igrišč. Redno
vzdrževanje obsega preglede, manjša popravila, barvanje,
košnjo, skrb za klopi ter čistočo in urejenost javnih površin.
Pogodba z vzdrževalcem bo sklenjena za obdobje enega
leta. Zainteresirani lahko več informacij dobijo na tel. 04 586
93 36 oziroma na e-naslovu manca.miko@jesenice.si.
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Vzpostavitev alarmiranja

Vzdrževanje otroških igrišč v letu 2020

S TANISL AV R EN^ELJ

in `elodcev

Z ukrepi na vodotokih pa se
aktivnosti, povezane s plazovi, niso končale, temveč je v
tem času potekala obsežna
raziskava problematičnih
območij v Karavankah, kjer
so strokovnjaki Geološkega
zavoda Slovenije skupaj s
podjetjem Geolink vzpostavili tudi obsežen in napreden sistem nadzora premikov obeh najnevarnejših
plazov. Kot je pojasnila Tina
Peternel z Geološkega zavoda, so pri tem ugotovili, da
je v celotnem zaledju identificiranih več kot dvajset aktivnih zemeljskih plazov in
podorov, v ospredje so postavili potrebo po ureditvi
najnujnejših zaščitnih ukrepov pred klasičnimi hudourniškimi dogodki in vzpostavitvi dodatnega nadzora in
spremljanja premikov ter
nadzora v realnem času ter

odgovorili strokovnjaki, razloga za strah ni. Na plazovih so tudi v letošnjem deževnem novembru beležili
premike, a za zdaj ne gre za
nevarne premike. Tako ocenjujejo, da neposredne grožnje trenutno ni, vseeno pa
so predvideni ukrepi pomembni za zagotovitev večjega občutka varnosti krajanov Koroške Bele. Krajani so
poudarili, da še vedno tudi
ni urejen evakuacijski načrt
oziroma niso vzpostavljena
varna območja, kamor bi se
v skrajnem primeru lahko
zatekli na varno. Poveljnik
štaba Civilne zaščite Občine
Jesenice Igor Arh je pojasnil, da gre pri tem za del
celotnega načrta ukrepanja,
ki je že v pripravi. Med krajani je bilo še nekaj pomislekov, a večina jih je z izvedenimi ukrepi zadovoljna. Pričakujejo pa, da se aktivnosti
ne bodo ustavile oziroma da
po dokončanju ukrepov ne
bo zmanjkalo denarja za njihovo vzdrževanje.

IZDELOVANJE klobas, salam

Sistem nadzora premikov

tudi potrebo po dodatnih
raziskavah celotnega območja, ki so ga geološko ocenili
za problematičnega.
Grega Bahun iz Geolinka je
predstavil tudi napredne sisteme nadzora premikov in
vremenskih razmer na plazu z vzpostavljenima dvema
nadzornima postajama na
plazovih Čikla in Urbas, s
katerima v realnem času
zbirajo podatke o dogajanju
na plazovih.

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev
Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

prostorov. Vrednost vseh
izvedenih ukrepov pa znaša
608 tisoč evrov."

Cena: 16 EUR

V osnovni šoli na Koroški
Beli so pristojni okoli sto
zbranim krajanom predstavili do sedaj izvedene ukrepe na plazovih Čikla in Urbas, druge ugotovitve z nestabilnega pobočja Karavank, sisteme nadzora in
ugotovitve, ki so jih zbrali
geologi Geološkega zavoda
Slovenije ter načrte občine,
štaba civilne zaščite, uprave
za zaščito in reševanje ter
drugih.
Občane je v uvodu pozdravil župan Blaž Račič, ki je
poudaril pomembnost
obravnavane teme: "V zadnjih letih je bilo veliko postorjenega, ta problematika
pa je tudi ena od prioritet
občine Jesenice. Aktivnosti
so namenjene zagotovitvi
večje varnosti za prebivalce
Koroške Bele."
Aleš Klabus z vodno-gospodarskega podjetja VGP
Kranj je predstavil ukrepe,
izvedene na hudourniku
Bela v letih 2018 in 2019:
"Izvedena so bila obsežna
vzdrževalna in investicijsko-vzdrževalna dela skozi
in nad naseljem Koroška
Bela. V celoti je bila sanirana in dopolnjena obstoječa,
stara regulacija Bele skozi
naselje v skupni dolžini
650 metrov. Struga je bila
očiščena, sanirani in dopolnjeni so bili obrežni zidovi,
28 ustalitvenih pragov in
pregrad, nad naseljem pri
vodohranu je bila sanirana
ter povišana obstoječa zaplavna pregrada. Na vrhu
hudourniškega vršaja sta
bili zgrajeni dve novi zaplavni pregradi, do pregrad
zgrajena nova dovozna cesta, ki bo v prihodnje služila za vzdrževanje ter za odvoz materiala iz zaplavnih

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

Cena knjige je

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

12
EUR
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Kultura
Slikarska razstava Stanke Pogačnik
V razstavnem salonu Viktorja Gregorača v Kulturnem domu
na Slovenskem Javorniku so v decembru pripravili slikarsko
razstavo avtorice Stanke Pogačnik iz Zabreznice. Po upokojitvi si je za svoj konjiček izbrala slikanje, predvsem rada
upodablja živali. Da bi se v slikarski umetnosti bolj izpolnila,
obiskuje slikarsko šolo akademske slikarke Brine Torkar.
Pod njenim strokovnim in pedagoškim vodstvom se je lotila
tudi bolj zahtevnejših tehnik. Ustvarila je več kolažnih abstraktnih slik, in kot je Brina Torkar zapisala v spremni besedi za razstavo, v njih našla izredno originalen samoizraz.

Jeseničanka v Parizu
Devetnajstega novembra je minilo sto let od rojstva akademske slikarke Marjance Dakskofler
Savinšek, Jeseničanke, ki je večino življenja preživela v Franciji. Umrla je lani v 99. letu starosti,
pokopana pa je v skupni grobnici pariških Slovencev v Châtillonu blizu Pariza.
Urša Peternel
Z muzejskim večerom ob
stoti obletnici njenega rojstva so se na Jesenicah konec
novembra poklonili spominu na akademsko slikarko
Marjanco Dakskofler Savinšek, Jeseničanko, ki je večino življenja preživela v Parizu. V Sloveniji manj znana
umetnica je bila rojena 19.
novembra 1919 na Jesenicah, umrla pa je 25. februarja lani v 99. letu starosti.

Muzejsko-likovna
razstava
Stanka Pogačnik rada upodablja predvsem živali.

Drugo mesto violinistke Julije
Učenka violine na Glasbeni šoli Jesenice Eva Kramar je na
Tekmovanju Leona Pfeiferja, ki je namenjeno mladim violinistom, dosegla izvrstno drugo mesto. Njena mentorica je
Natalija Šimunović, korepetitorka pa Julija Zadravec. Tekmovanje je potekalo na Konservatoriju za glasbo in balet v
Ljubljani.

Kot je povedal kustos Aljaž
Pogačnik iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, želijo
delo Dakskofler Savinškove postaviti tudi v slovenski
umetnostni prostor. Tako
so začeli evidentirati njena
likovna dela po zasebnih
zbirkah, najprej na Jesenicah, nato pa tudi širše, saj
je ogromno del v tujini, v
javnih in predvsem zasebnih zbirkah v Franciji, Italiji, Nemčiji, Argentini,
Avstriji, ZDA, Kanadi,
Angliji, na Japonskem ...
Umetnica je nekaj likovnih
del in dokumentarnega
gradiva zapustila tudi Gornjesavskemu muzeju Jesenice, ki ga bodo predstavili
v okviru muzejsko-likovne
razstave, predvidoma februarja prihodnje leto.

V Franciji končala dve
likovni akademiji

Julija Zadravec, Eva Kramar in Natalija Šimunović

A kdo je sploh bila Marjanca Dakskofler Savinšek?
Rodila se je na Jesenicah,
kjer je obiskovala osnovno
šolo, nato se je izobraževala v zavodu šolskih sester
de Notre Dame v Šmihelu
pri Novem mestu. Po končanem šolanju je sprejela

Kustos Aljaž Pogačnik iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, v ozadju avtoportret Marjance
Dakskofler Savinšek / Foto: Gorazd Kavčič
tajniško službo v Kranjski
industrijski družbi na Jesenicah. Po drugi svetovni
vojni se je želela vpisati na
likovno akademijo v Ljubljani, kamor pa ni bila
sprejeta, saj da ni odgovarjala takratnim ideološkim
zahtevam. Zato se je leta
1951 odselila v Francijo,
najprej v Nancy, nato pa v
Pariz, kjer je dokončala dve
likovni akademiji. Za njo je
prišel v Pariz tudi njen
soprog, zobni zdravnik Slavko Savinšek. Uredila sta si
življenje v pariškem predmestju Vincennes.

Skromna in kritična do
lastnega ustvarjanja
Kot je ob njeni smrti zapisala Verena Koršič, je Pariz
Savinškovo prevzel zaradi
izredno živahnega umetniškega vrenja, vsestranske
kulturne ponudbe in svetovljanske širine.

"Slavna pariška šola, ki je
združevala umetnike z različnih koncev sveta in različnih slogovnih posebnosti, jo
je navdihovala, a tudi postavljala pred stalno preverjanje lastnih zmožnosti in iskanje izvirnih slikarskih rešitev. Po dolgih letih študija in
urjenja v različnih slikarskih
tehnikah, od risbe s svinčnikom, ogljem in tušem do
akvarela, tempere, gvaša in
olja, je leta 1961 dozorela
tudi njena prva razstava v
galeriji Tonalité v Parizu in
doživela pomemben uspeh.
Sicer pa je bila Savinškova
zelo skromna in kritična do
lastnega ustvarjanja. Vztrajno je ponavljala, da slika iz
lastne potrebe in je razstave
ne zanimajo. Za nekaj nad
deset osebnih in nekoliko
številnejših skupinskih razstav je zaslužen predvsem
njen soprog, ki jo je spodbujal in prevzemal vse organi-

zacijske podrobnosti. Kljub
majhnemu številu razstav
so njena dela spoznali v
ZDA, Kanadi, Argentini in
evropskih državah, zamejski
rojaki v Gorici, le v Sloveniji
še ni doživela razstave," je
zapisala Koršičeva.

Zadnji dom v grobnici
pariških Slovencev
Dakskofler Savinškova se je
v Parizu vključila v delo
Društva Slovencev, z izvirnimi risbami opremljala društveni list Korenine in pariški
slovenski skupnosti podarila
več del.
"Zaradi živahnega značaja,
izredne kulturne širine,
dobrote, smisla za pravičnost in resnico je bila povsod priljubljena. Svoj zadnji
dom je dobila ob svojem
možu v skupni grobnici
pariških Slovencev v Châtillonu blizu Pariza," je zapisala Koršičeva.

Novoletni koncerti,
silvestrska predstava ...

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Urša Peternel

srečno 2020

31. DEC. 2019, ob 20.00
Prodaja vstopnic: tajništvo od pon. do pet. od 8. do 13. ure, info: 04/583 31 00.

V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice v teh
decembrskih dneh potekajo različni božično-novoletni koncerti in ostali dogodki. V torek so tako oder
napolnili dijaki Gimnazije
Jesenice na tradicionalnem
Božično-novoletnem koncertu, pred koncertom je
potekal tudi dobrodelni
bazar. Sinoči je potekal
tudi Božično-novoletni
koncert Glasbene šole
Jesenice.
Nekaj dogodkov se bo zvrstilo še v prihodnjih dneh. V

Jutri, v soboto, 21. decembra, si bo ob 19.30 v
Prešernovem gledališču Kranj mogoče ogledati
večkrat nagrajeno uspešnico Petelinji zajtrk, ki
je nastala v koprodukciji Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice in Šentjakobskega gledališča
Ljubljana.
nedeljo bo še zadnja letošnja Vaša – naša matineja, v
goste prihaja gledališče
Kukuc s predstavo Pod prazničnim dežnikom.
V sklopu glasbenega abonmaja bo v petek, 27. decembra, Novoletni koncert
Pihalnega orkestra Jesenice

- Kranjska Gora (v dvorani
Kina Železar).
Na silvestrovo pa bodo na
odru jeseniškega gledališča
gostili glasbeno komedijo
Lada Bizovičarja in Jureta
Karasa Predstava za vsako
priložnost, začela se bo ob
20. uri.
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Šport

Ob jubileju strelcev
Strelsko društvo Triglav Javornik - Koroška Bela je letos praznovalo sedemdesetletnico delovanja.
Pavel Jezeršek, 74-letnik s Kočne na Poljanah, je član že šestdeset let, od tega 22 let predsednik.
Matjaž Klemenc

kar bo vsekakor pripomoglo
k še boljši kakovosti treningov z zračnim orožjem.

Kdaj ste se prvič srečali s
Strelskim društvom Triglav
Javornik - Koroška Bela?
Po Blejski Dobravi sem
osnovno šolo nadaljeval na
Koroški Beli. Tam so imeli
strelski krožek. Veliko otrok
ga je obiskovalo in leta 1957,
ko sem hodil v peti razred
osnovne šole, sem se jim
tudi jaz pridružil. Dobro mi
je šlo in hitro sem bil priključen Strelskemu društvu
Triglav Javornik - Koroška
Bela. Član društva sem ostal
do danes.
V teh letih ste bili na različnih tekmovanjih. Koliko ste
zdaj na njih še sami aktivni?
Ne tekmujem več tako pogosto kot včasih. Vseeno se
rad udeležim veteranskih
tekem. Tekmujem tudi na
tekmovanjih, kjer se merijo
upokojenci in invalidi.
Ste tudi predsednik društva.
Koliko časa že?
Funkcijo sem sprejel, saj je
bilo rečeno, da bom predsednik le začasno. Na koncu
se je »nekaj časa« podaljšalo
na 22 let. Če se spominjam
začetkov, je bilo lažje kot danes. Danes je, da dobiš sredstva, potrebne veliko birokracije.
Kako društvo pridobiva
sredstva za normalno delovanje?
Največ financ dobimo od
Občine Jesenice. Žal se ta
sredstva zmanjšujejo. Ima-

Kako je s treningi z malokalibrsko puško?
Imeli smo dve lokaciji, a žal
obe izgubili. Nekaj časa smo
bili gosti Strelskega društva
Radovljica v Mošnjah. Sedaj
imamo strelišče v kamnolomu. Pogoji sicer niso tako
dobri v Mošnjah, a smo tudi
s tistim, kar imamo, zadovoljni.

Pavel Jezeršek
mo nekaj sponzorjev in donatorjev. Tukaj ne smem
pozabiti sredstev staršev.
Društvu vsak evro pride še
kako prav.
Ste zadovoljni s članstvom?
Je dovolj zanimanja mladih
za to zanimivo športno panogo?
V preteklosti je bilo članstvo
zelo številno. V zadnjem
času se je število članov malce zmanjšalo. Vesel sem, da
imamo veliko otrok. Imamo
pa problem, slišim, da se to
dogaja tudi v drugih klubih,
da je osip v obdobju, ko gredo iz osnovne v srednjo šolo
in zamenjajo okolje. Na
koncu osnovne šole so že
dobri strelci in je res škoda,
da prenehajo.

Ste zadovoljni z rezultati, ki
jih vaši tekmovalci dosegajo
v slovenskem merilu?
Z rezultati sem zadovoljen.
Najmlajši so tretji med ekipami. Dobre so tudi starejše
kategorije, saj imamo kar
nekaj stopničk z državnega
prvenstva. V najstarejši, v
članski kategoriji, tekmujemo v 1. B-ligi. V lanskem
letu smo bili v 1. A-ligi. Čeprav med člani tekmujemo z
enim članom in dvema mladincema, včasih pomaga
tudi kadet, dobro nastopamo
v 1. B-ligi. Klub mladosti verjamem, da bomo spet med
najboljšimi. Ob 70-letnici
društva smo od Fundacije za
šport in Občine Jesenice dobili še štiri elektronske tarče,
zdaj jih imamo skupno šest,

Letos je pomembno leto za
Strelsko društvo Triglav Javornik - Koroška Bela.
Res je. Letos je društvo praznovalo 70-letnico delovanja. Pripravili smo prireditev, na kateri so dobili priznanja zaslužni člani društva, starejši člani, najboljši
aktivni tekmovalci ter zaslužni sponzorji in donatorji.
Pripravili smo tudi razstavo
s fotografijami od samega
začetka do današnjih dni.
Kaj društvu manjka, da bi
naredilo še korak naprej?
Želim si dve stvari: da bi
mlade sile prevzele društvo
in da bi bilo spet boljše sodelovanje z okoliškimi osnovnimi šolami. Iz krožkov, ki so
bili po teh šolah, smo v svoje
vrste dobili kopico perspektivnih strelcev. Zahvalil bi se
trenerjema Anžetu Bernotu
in Melvenu Babači za njun
trud. Ne smem pozabiti tudi
velike pomoči staršev, predvsem pri prevozih na tekme.
Brez njih bi bilo vse še veliko
težje.

Danes zvečer z Olimpijo
V goste prihaja najzanimivejši nasprotnik v letošnji sezoni, magnet za gledalce, že sedemdeset let
večni tekmec – ljubljanska Olimpija.
Matjaž Klemenc
Na drugi daljši tekmovalni
odmor, tokrat zaradi reprezentančne akcije selekcije
U20, hokejisti HDD SIJ
Acroni Jesenice niso odšli z
nasmeškom. Zadnji dve tekmi pred odmorom, obe v
gosteh, so končali z ničlo na
točkovnem saldu.
Z ekipo Rittner so izgubili s
4 : 1, s Fasso pa s 5 : 2. Po
odmoru so v torek gostili
drugo ekipo Salzburga. Z
njimi so se pomerili v obdobju, ko so pet tekem od šestih, nadaljevali v podaljšku
oziroma v kazenskih strelih.
Zanimivo, da so edino dodatno točko osvojili le proti
Salzburgu. Salzburžani so
imeli tako kot Jeseničani odmor. Nanj so šli Avstrijci
dobro razpoloženi, saj so v

zadnji tekmi s 7 : 3 nadigrali
Olimpijo. Jeseničani po torkovi tekmi z drugo ekipo
Salzburga ne morejo biti
najbolj zadovoljni. Vodili so
z 2 : 0 in 3 : 2, izenačujoči
zadetek na 3 : 3 (strelci za
HDD SIJ Acroni Jesenice so
bili Djumić, Tavželj, Hebar)
pa so prejeli le pičlih devet
sekund pred koncem rednega dela. Za piko na i so bili
spet poraženi v podaljšku.
»Žal smo ekipa, ki se uči izredno počasi. Vodimo in se
vodstva ustrašimo. Začeti
bomo morali verjeti vase. Fizično tekmo zdržimo, v glavi pač ne,« je bil po tekmi
vidno razočaran kapetan
Andrej Tavželj.
Danes bo v Dvorani Podmežakla spet vroče. V goste prihaja najzanimivejši nasprotnik v letošnji sezoni, ma-

gnet za gledalce, že sedemdeset let večni tekmec – ljubljanska Olimpija.
V treh letošnjih tekmah so
bili zeleni za Jeseničane nerešljiva uganka. Na Poletni
ligi na Bledu so zmagali s 4
: 1, v finalu Slovenskega pokala z 8 : 4, v prvi tekmi Alpske lige pa s 4 : 3 po kazenskih strelih. V celoti gledano
so bili Jeseničani boljši na
igrišču in bi si popolnoma
zaslužili zmago v rednem
delu. Velja omeniti, da so
Ljubljančani izenačili 21 sekund pred koncem tekme,
ko so zamenjali vratarja s
šestim igralcem, Jeseničani
pa so imeli enega igralca na
kazenski klopi. Ta tekma je
nazorno pokazala, da varovanci trenerja Mitje Šivica
lahko povsem enakovredno
parirajo Olimpiji. Seveda ob

pogoju, da skozi celotno srečanje igrajo zbrano tako v
obrambi kot v napadu.
Nocojšnje srečanje, začelo
se bo ob 19. uri, bo štelo
dvojno, za točke Alpske lige
in za točke v državnem prvenstvu. Z zmago bi si Jeseničani priigrali prvo mesto v
rednem delu.
V ponedeljek jih čaka še tekma s Celjem, a vse razen
zmage Jesenic bi bilo velikansko presenečenje.
Praznični dnevi so pred vrati, a za jeseniške hokejiste
ne bodo čisto brez skrbi. Poleg omenjenih tekem z
Olimpijo in Celjem jih do 2.
januarja čakajo še štiri tekme v Alpski ligi. Dve doma
(Kitzbühel 26. 12., Zell am
See 30. 12.) in dve tekmi v
gosteh (Pustertal 28. 12.,
Gardena 2. 1.).

Sprejem za svetovnega
prvaka Jakoba Šimnica
Urša Peternel
Župan Blaž Račič je sprejel
vrhunskega mladega športnika, Jeseničana Jakoba Šimnica, ki je na svetovnem
prvenstvu v kikboksu v turški Antalyi osvojil zlato medaljo v disciplini kick-light
v kategoriji do 57 kilogramov. "Intenzivne priprave
sem začel že relativno zgodaj, poleti, krona vsega po
so bili sami treningi med
trajanjem prvenstva, saj sva
s trenerjem Sanelom Ljutičem, ki je tako moj reprezentančni kot klubski trener, vsak dan naredila posebno pripravo in trening
za naslednjega nasprotnika," je povedal 23-letni
športnik.
Župan Račič je ob tem poudaril, da je vsak tak dosežek

posameznikov izredno pomemben za celotno lokalno
skupnost, saj na ta način raste ponos, ki ga čutijo Jeseničani, na ta način pa skupnost postaja bolj močna in
povezana.
Jakob je sicer član Športnega centra Gepard iz Ljubljane, s tem športom pa je povezan že 13 let. Poleg napornih treningov je tudi uspešen študent, je tik pred zaključkom študija na Fakulteti za logistiko. "Ni pomembno, kaj počnete – ali
je to šport, glasba ali kaj
tretjega –, pomembno je, da
se z nečim ukvarjate. Na ta
način se človek navadi discipline in reda, hkrati pa razvije svoje talente. In z vztrajnostjo pridejo tudi rezultati," je ob tem položil na srce
mlajšim generacijam.

Župan Blaž Račič je sprejel svetovnega prvaka Jakoba
Šimnica.

Karate
Božični turnir v karateju Kimon 2019
V Ljubljani je potekal božični karate turnir Kimon 2019, ki so
se ga udeležili tudi trije tekmovalci Karate klub MI-KI. Mitja
Dobovišek je osvojil zlato in srebro, Sergej Dobovišek zlato,
Tea Debeljak pa srebro in bron.

Kegljanje
Pred odmorom še en poraz
Pred odmorom so jeseniški kegljači SIJ Acroni gostovali pri
ekipi Brest in izgubili z 8 : 0. Na lestvici 1. B-lige so na zadnjem mestu brez osvojene točke.

Košarka
Štiri zaporedne zmage
Po porazu v petem kolu proti Calcitu so košarkarji Enosa
Jesenice v tretji ligi center zabeležili štiri zmage. V osmem
kolu so doma z 89 : 58 premagali ekipo Krvavec Meteor. Niz
so nadaljevali v Ljubljani, ko so s 86 : 71 premagali Cedevito
Olimpijo. Na vrhu lestvice je Litija s 17 točkami. Jeseničani
so na drugem mestu z le točko zaostanka.
Odbojka

Pred odmorom še z Ankaranom II
Jutrišnja tekma v gosteh proti ekipi Ankaran II bo za odbojkarice Mlade Jesenice zadnja v letošnjem letu v tretji slovenski ligi – zahod. V dosedanjih desetih tekmah so štirikrat
zmagale s popolnim izkupičkom (Kostak Elmont 3 : 0, GEN-I Volley II 3 : 0, Krim III 3 : 1, Okna Nagode Logatec 3 : 0),
premagale Koper II s 3 : 2, dvakrat izgubile po petih nizih
(TPV Volley Novo mesto II 3 : 2, Triglav II 3 : 2) in trikrat
izgubile brez osvojene točke (Ankaran II 3 : 0, Bled 3 : 0,
Triglav II 3 : 0). Na vrhu lestvice je Ankaran II z dvajsetimi
točkami. Mlade Jesenice so pete s 16 točkami.
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Pacienti Zdravstvenega doma Jesenice se po
novem registrirajo na vrstomatu in dobijo listek o
tem, kateri v čakalni vrsti so. V čakalnicah so
ekrani, kjer pacienti lahko spremljajo stanje
čakalne vrste.
Urša Peternel
V Zdravstvenem domu Jesenice so uvedli novost, s katero želijo omogočiti hitrejšo
in učinkovitejšo obravnavo
pacientov in hkrati razbremeniti medicinske sestre v
ambulantah. Gre za vrstomat, ki stoji v avli, pacienti
pa se ob prihodu v zdravstveni dom na njem elektronsko registrirajo.

lanto, v čakalnicah posameznih ambulant pa so ekrani,
kjer pacient lahko spremlja
stanje čakalne vrste.
»Za elektronsko registracijo
pacientov in uvrstitev v
čakalno vrsto v ustrezni
ambulanti pa je nujno, da je
pacient že predhodno naročen v ambulanti. V primeru,
da ni naročen, mu ta izpiše,
da se mora zglasiti na sprejemnem pultu v avli, kjer ga

Vrstomat stoji v avli zdravstvenega doma, uporaba pa je
povsem enostavna.
Kot so pojasnili, je uporaba
popolnoma enostavna: pacient v režo vstavi kartico in
sledi navodilom na vrstomatu, ta pa mu na ekranu in s
tiskanim listkom sporoči,
kateri pacient v čakalni vrsti
je. Vrstomat je namreč povezan z naročilno knjigo, ki jo
vodijo medicinske sestre po
ambulantah, kar pomeni, da
vrstomat pacienta avtomatsko uvrsti v ustrezno ambu-

sestra napoti v ustrezno
ambulanto njegovega izbranega zdravnika,« so pojasnili v Zdravstvenem domu
Jesenice.
Za zdaj je vrstomat možno
uporabljati za splošne
ambulante družinske medicine in dispanzer za žene, v
kratkem pa uporabo načrtujejo tudi za otroški in šolski
dispanzer ter pulmološko-alergološko ambulanto.

Pred vami je
kuharska knjižica,
ki bo vaši domišljiji
dala prosto pot!
Sirove poslastice v
obliki sonca, šopki
rož iz surove
zelenjave,
vulkanski krompirji
in čokoladne torte,
… Izbirate lahko
med 50 recepti,
ki vas bodo korak
za korakom vodili
do kulinaričnih
poslastic.
Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami,
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
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
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Bo medicinskih sester
zmanjkalo?
Na Srednji šoli Jesenice opozarjajo, da se vse manj mladih zanima za poklic medicinske sestre. V treh
letih se je vpis zmanjšal kar za četrtino. Bo medicinskih sester v nekaj letih zmanjkalo?
Urša Peternel
Edina gorenjska srednja
šola, ki izobražuje za poklic
medicinske sestre, je Srednja šola Jesenice. A zanimanja med mladimi je vse
manj, opozarja ravnateljica
Monika Lotrič. Še pred tremi leti se je v prvi letnik vpisalo 80 dijakov, letos samo
še 60. To je kar četrtina
manj, za nameček je med
njimi večina deklet, v prvem
letniku imajo tako le šest
fantov. Prav zaradi manjšega vpisa so na šoli tudi izgubili en oddelek, namesto
treh razpišejo le še dva. In
če šolanje vsako leto zaključi
50 dijakov, se jih le četrtina
zaposli v zdravstvu, kar tri
četrtine pa jih nadaljuje
šolanje na višjih in visokih
šolah. A od teh jih kar polovica kmalu odneha in se
zaposli – mnogi v Avstriji in
Nemčiji, veliko pa tudi izven
zdravstva ...

Več od »menjavanja
plenic«
Vse to so podatki, zaradi
katerih bi nas moralo skrbeti, opozarja Lotričeva. Na
šoli so zato pripravili okroglo mizo z naslovom Upad
zanimanja za poklic medicinske sestre – dejavniki,
vzroki in možne rešitve. Na
njej so sodelovali predstavniki jeseniške bolnišnice,
fakultete za zdravstvo, doma
starostnikov, svetovalni
delavci osnovnih šol. Med
drugim so ugotavljali, da je
poklic medicinske sestre v
javnosti premalo cenjen.
Sanela Pivač, v. d. dekanje
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je omenila raziskavo, po kateri mladi srednjo medicinsko sestro vidijo
kot tisto, ki neguje pacienta
in je podrejena zdravniku.
Po mnenju Pivačeve je
poklic v resnici veliko več od
»menjavanja plenic«. Medicinska sestra potrebuje širo-

Foto: Gorazd Kavčič

V zdravstvenem
domu je vrstomat

Na Srednji šoli Jesenice nameravajo poskrbeti za boljšo promocijo poklica medicinske
sestre in pokazati, da so dobra šola in da se lahko pohvalijo tudi z diamantnimi maturanti.
ka znanja in veščine, mora
znati pristopiti k pacientu,
ustrezno komunicirati ...
Zelo pomembna je tudi
možnost napredovanja,
Pivačeva je sama najprej
zaključila srednjo zdravstveno šolo, zatem pa diplomirala, opravila magisterij, zdaj
pa zaključuje celo doktorat.

Prosti čas, dobro plačilo
Mojca Strgar Ravnik, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Jesenice, je povedala,
da je raziskava pokazala, da
medicinske sestre zapuščajo
bolnišnico zaradi slabega
plačila, organizacije dela,
odnosov in deloma tudi
zaradi nespoštovanja poklica. Zaradi pomanjkanja
medicinskih sester je že pol
leta zaprt eden od oddelkov,
je povedala, obenem pa
dodala, da se je trend odhodov vendarle ustavil in da na
razpise dobivajo kar nekaj
prijav.
V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja pa imajo
več težav s pomanjkanjem
bolničarjev-negovalcev, tega

Niso pa mogli mimo dejstva, da je stavba
Srednje šole Jesenice zelo dotrajana in
neprivlačna. Zato marsikateri devetošolec reče:
»Saj bi šel na zdravstveno šolo, ampak ne na
ŽIC!« Ravnateljica je ob tem dejala, da se je že
obljubljena celovita obnova šole žal ponovno
zamaknila, država jih je obvestila o obnovi po
fazah, in to v prihodnjih letih. Lotričeva pa kljub
temu računa, da bi vsaj s prenovo fasade
poskrbeli za bolj prijazen videz šole, kar bo
morda vendarle privabilo kakšnega dijaka več ...
programa na Jesenicah ni
več, mladi pa se ne odločajo
za šolanje v Ljubljani. Pri
srednjih medicinskih sestrah nimajo toliko težav,
najbrž tudi zaradi bolj prijaznega delovnika, saj delajo
le dopoldne in popoldne,
ponoči pa le dvakrat ali trikrat na mesec, čemur sledijo dva ali trije prosti dnevi.
Prav prosti čas in dobro plačilo sta po besedah ravnateljice Lotričeve zelo pomembna dejavnika pri odločanju
mladih za poklic. Poleg tega
so mlade generacije drugač-

ne, ni jim težko oditi na
bolje plačano delo v tujino,
na šoli izdajo vsako leto več
potrdil o opravljenem praktičnem pouku, ki jih mladi
potrebujejo za delo v Avstriji
ali Nemčiji.
Da je poklicu medicinske
sestre treba vrniti ugled,
poskrbeti za boljše plačilo in
tudi za pravo promocijo
med mladimi, so se strinjali
udeleženci. Ob sedanjem
trendu se namreč v nekaj
letih lahko zgodi, da bo
medicinskih sester enostavno zmanjkalo ...

Plezalci v Kranju in Šenčurju
Matjaž Klemenc
Za zaključek državnega
prvenstva so se športni plezalci merili v Kranju, in
sicer v težavnosti in balvanih. Jeseniške plezalke so
dosegle nekaj uvrstitev med
deseterico. V težavnosti v
kategoriji mlajše cicibanke
U12 je bila 6. Liza Babič, 10.
pa Špela Fliser. V kategoriji
mlajše deklice U14 je bila 5.
Tinka Rakar. V kategoriji

starejše deklice U15 je bila
10. Mija Šimnic. V skupni
uvrstitvi sedmih tekem so
jeseniške plezalke dosegle
tri uvrstitve med deset: v
kategoriji cicibanke U12 je
bila 6. Liza Babič, v kategoriji mlajše deklice U14 4.
Tinka Rakar, v kategoriji starejše deklice U6 pa 10. Mija
Šimnic. Malce slabše so se
odrezale na balvanih. V Kranju so dosegle dve uvrstitvi
med deseterico. Cicibanke

U12: 8. Liza Babič, starejše
deklice U16: 9. Mija Šimnic. V skupni razvrstitvi štirih tekem je bila med cicibankami U12 Liza Babič
deseta. Isto mesto je med
starejšimi deklicami U16
pripadlo Miji Šimnic.
V Šenčurju na tekmi Zahodne lige v težavnosti pa so
Jeseničani dosegli kar nekaj
stopničk in drugih uvrstitev
med deseterico. Pobliže si
poglejmo njihove uvrstitve

po kategorijah. Mlajše cicibani: 6. Maj Travnik; starejše cicibanke: 6. Liza Babič,
9. Špela Fliser; starejši cicibani: 1. Rene Kokalj; mlajše
deklice: 1. Tinka Rakar; starejše deklice: 1. Rosa Rekar;
starejši dečki: 10. Maj
Savorgnani; kadetinje: 1.
Mija Šimnic, 2. Neža Babič,
6. Amadeja Lavtižar Vernik, 7. Maša Božič; kadeti:
2. Emil Dautovič, 4. Miha
Torkar.
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Koncert učiteljev
z glasbenim voščilom
Na oder so znova stopili učitelji Glasbene šole Jesenice. Glasbenega voščila v obliki Bolera je bila
deležna dolgoletna čistilka Alenka Gruškovnjak.
Urša Peternel
Zadnji novembrski četrtek
je v Glasbeni šoli Jesenice
potekal čisto poseben abonmajski koncert – na oder
so stopili učitelji šole na tradicionalnem Koncertu učiteljev. To je vsako leto eden

najbolj priljubljenih koncertov in poslušalci vselej do
zadnjega kotička napolnijo
dvorano Lorenz.
Koncert se je začel v temi,
dokler ni obiskovalcev s
prvo točko zbudil pikolo ob
spremljavi budilke … Sledil
je Bolero, med katerim so

učitelji drug za drugim napolnjevali oder, ob koncu
pa se jim je na odru s tamburinom pridružila tudi
dolgoletna čistilka Alenka
Gruškovnjak. Prav njej so
posvetili tokratni Bolero
kot glasbeno voščilo in se ji
na ta način zahvalili za

njen trud in potrpljenje z
več kot tridesetimi učitelji
šole. Prvič so Bolero kot
točko presenečenja izvedli
marca ob podelitvi občinske plakete ravnateljici
Glasbene šole Jesenice
Martini Valant, tokrat pa je
bilo presenečenje namenje-

no Alenki Gruškovnjak.
Sledile so raznolike točke,
od klasike do ljudske in zabavne glasbe, s katero so
koncert tudi sklenili.
V šestnajstih glasbenih točkah so nastopili Karin Vrhnjak Močnik, Boštjan Gradišek, Štefan Starc, Barbara
Einfalt, Monika Korbar,
Klavdija Jarc Bezlaj, Natalija
Šimunović, Arslan Hamidullin, Drejc Pogačnik, Simon Kranjčan Fojkar, Eva
Jelenc Drozg, Gašper Breznik, Saša Golob, Zilhad
Džananović, Andreja Geržina, Leto Križanič Žorž, Leon
Šmid, Godalni kvartet Qua-

Učitelji so s koncertom znova navdušili. / Foto: Sašo Valjavec

Todosja Lazarov: učenje kot
vseživljenjski izziv
Janko Rabič

Ko sem izvedel za njegovo
življenjsko zgodbo, nisem
dosti razmišljal. Spoznati jo
mora širša javnost, predvsem zato, ker je resnično
lahko za vzor, kaj je moč narediti z izjemno voljo, vztrajnostjo, tudi premagovanjem
preprek. Todosja Lazarov,
67-letnik z Jesenic, je bil
pred nedavnim, ob šestdesetem jubileju Ljudske univerze Jesenice, izbran za naj
učečega se posameznika. Ta
ustanova je postala kar njegov drugi dom, odkar je leta
1983 prestopil njen prag. Ko
pripoveduje, mu iskreno iz
dna srca in duše vrejo spomini, ki so po svoje lepi, pa
tudi z grenkim priokusom.
Rojen je bil v vasi Polaki v
občini Kočani v nekdanji
Makedoniji, sedaj Severni
Makedoniji. »Spomnim se,
da sem imel že kot otrok veliko željo po učenju. V prvem razredu osnovne šole
sem dobil priznanje kot najboljši učenec in to me je še
bolj spodbudilo. Vedoželjnost me je čisto prevzela.
Vendar nisem imel razumevanja pri starših, da grem po
štirih razredih naprej v šolo v
Kočane. Do tja je bilo štiri
ure peš. Po pravih borbah in
ob pomoči drugih mi je vendarle uspelo, da sem končal

Eno glasbeno točko, Ravelov Bolero, so posvetili posebni
uslužbenki šole Alenki Gruškovnjak, ki so jo v šali
poimenovali "vodja oddelka sesala in pometala" ...

osemletno šolanje. Bil sem
edini iz prvega razreda, ki
sem šel naprej na šolanje.
Vedno sem tudi rad pomagal
drugim pri učenju. Želel
sem naprej v gimnazijo, hotel sem študirati za zdravnika. Pa na vojaško šolo sem se
vpisal, pa spet ni bilo posluha doma. Večkrat sem prosil
in moledoval, želje so preraščale že kar v odkrito jezo.«
Po odsluženem vojaškem
roku je v pot v lepšo prihodnost našel z odhodom v
Slovenijo, na Jesenice. »Vse
je bilo zame nekaj novega,
jezika nisem poznal. Zaposlil sem se v Železarni, na
elektropeči v jeklarni. Tam
je že delal moj brat in je bilo
lažje. Ker sem kazal veliko
zanimanje za vse, sem lahko takoj opravil tečaj za žerjavovodjo, potem so me predlagali za šolanje za delovodjo. Pa nisem sprejel, vleklo me je drugam. Vpisal
sem se na Ljudsko univerzo
Jesenice in ob delu zaključil
štiriletni program ekonomski tehnik in si pridobil peto
stopnjo izobrazbe. Ni bilo
lahko – delo na tri izmene,
družina ... Potem sem se odločil še za nadaljnji študij na
ekonomski fakulteti, kjer
sem naredil en letnik, nato
pa žal odnehal.«

V Železarni je napredoval
na boljše delovno mesto in
po štiridesetih letih dela dočakal upokojitev. Vendar
želja po usvajanju novih
znanj pri njem ni nikoli
usahnila. Ljudska univerza
Jesenice je omogočala spekter možnosti. Obiskoval je
tečaje slovenskega jezika,
opravil začetni tečaj nemškega jezika. Leta 2006 se
je vključil v projekt Mladi
učijo starejše. Po upokojitvi
leta 2011 je imel na voljo
več časa. Bil je med prvimi,
ki so se vpisali v Univerzo
za starejše. Od takrat je
med najbolj zavzetimi pri
obiskovanju predavanj, študijskih krožkov. Za letošnjo
novo knjižico Kako so se na
Jesenicah včasih zabavali je
zapisal spomine na zabavno prireditev.
Seveda se je ob jubileju
Ljudske univerze Jesenice
priznanja nadvse razveselil.
»Počutim se kot mladostnik.
Od nekdaj sem radoveden,
vse me zanima, vse bi rad
videl, spoznal. To mi vse ves
čas omogoča Ljudska univerza Jesenice. Odlično se
počutim, so dobri predavatelji, vodstvo kolektiva, sošolci, vedno se nekaj dogaja, je
pozitivna energija. Vsa predavanja so mi všeč, ne glede

Ustvarjalci

časa

tro Arcos (Anita Pampulha,
Špela Oder, Francisco Ferreira Pampulha, Klara Pahor), Monika Toman, Saša
Golob, Manca Bratkič, Diana Šimbera, Katarina Šimbera, Julija Zadravec, Miloš
Jovanič in Alenka Gruškovnjak.
Za organizacijo koncerta sta
poskrbeli Natalija Šimunović in Julija Zadravec.
"Veseli smo bili do zadnjega
kotička polne dvorane poslušalcev, ki so z navdušenjem sledili koncertu," je po
koncertu povedala pomočnica ravnateljice Klavdija Jarc
Bezlaj.

(21.

del)

Todosja Lazarov s priznanjem za naj učečega se
posameznika Ljudske univerze Jesenice.
natemo – zdravje, šport, kulturna dediščina, geografija
...«
Todosja je v Sloveniji spoznal Mitro, rojakinjo iz Makedonije. Poročena sta 45 let
in imata hčerko Jagodo ter
sina Daliborja. Svojo domovino ves čas nosi v srcu, bil
je med ustanovitelji Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice. »Resno smo zastavili delo in
uspeh ni izostal. Bil sem
plesalec, vodil sem folklorno
skupino. Posebno rad se

spominjam uspeha, ko je
bila skupina najboljša na gorenjskem srečanju folklornih skupin, dobro se je odrezala tudi na državnem nivoju.« Pa se je kot priseljenec
kdaj počutil neprijetno, zapostavljenega? »Imel sem to
srečo, da sem vedno srečal
le dobre ljudi, ki se med seboj razumemo. To je veliko
vredno.« V Makedonijo k
svojim sorodnikom se rad
vrača. Leta 2011 je obiskal
domačo vas, kjer je začel hoditi v šolo.
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Mladi
Slovenski zajtrk in čebele
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice so se pridružili akciji tradicionalni slovenski zajtrk in otroci so tako pri
malici jedli domačo hrano: med, maslo, mleko, kruh in
jabolka. Zapeli so tudi pesem Ansambla Lojzeta Slaka Čebelar, tako kot učenci na številnih drugih šolah in v vrtcih po
Sloveniji. Posladkali so se tudi z medenjaki, ki so jih spekli
učitelji podaljšanega bivanja. Učitelji so se sicer ves teden z
učenci pogovarjali o pomenu zajtrka, o lokalno pridelani
hrani in o čebelah.

Učenci so zapeli pesem Čebelar.

Bogat program praznične prireditve na Osnovni
šoli Toneta Čufarja
V Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so za letošnji tradicionalni božično-novoletni koncert spet pripravili bogat
glasbeni in plesni program. Starše učencev in druge prebivalce mesta so v polni dvorani s pestrim izborom pesmi
navdušili mladinski pevski zbor, otroški pevski zbor Zvezdice in najmlajši šolski pevski zbor Slavčki. Prav najmlajši so
bili deležni najbolj iskrenega aplavza. Čeprav so šele dobro
začeli s pevskimi vajami, so lepo in pogumno zapeli. Program so popestrile pevke Učiteljskega pevskega zbora Mavrica. Z več točkami so se predstavile šolske plesne skupine,
ki jih vodi Zehra Biščević. Na klavirju sta pevce spremljala
Primož Kerštanj in Primož Mirtič Dolenec. Celotni program
koncerta je potekal pod vodstvom Mojce Čebulj, ki tudi vodi
vse šolske zbore.

Recept za dobro voljo
Prvi petek v decembru so učenci in zaposleni Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v domačem
Gledališču Toneta Čufarja pripravili novoletno prireditev. Naslovili so jo Recept za dobro voljo.
Maša Likosar
Katere sestavine so potrebne
za zagotovljeno dobro voljo,
so obiskovalcem novoletne
prireditve zaupali učenci od
prvega do devetega razreda
in učenci posebnega programa. Nastopili in sodelovali
so prav vsi, ki znanje pridobivajo v OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice. Pripravili so
tudi praznični šolski bazar z
izdelki, ki so jih naredili
sami, od čestitk in obeskov
do marmelad in mazil.
Tokrat so jim pomagali še
starši, ki so spekli piškote in
po končani prireditvi poskrbeli za pogostitev vseh obiskovalcev. Na bazarju zbrana
sredstva bodo namenili šolskemu skladu, ki je namenjen financiranju nadstandardnega programa, del
bodo porabili za nakup dvigala. "Vložimo veliko energije in dva meseca intenzivnih priprav. Otroci so bili
zelo zavzeti in so radi sodelovali, zato je prireditev
uspela," je pojasnila vodja
organizacijskega odbora prireditve Veronika Repinc
Bajrič. Trinajst točk – plesnih, pevskih, igranih – je
povezovala rdeča nit, in
sicer omenjeni recept s sestavinami za dobro voljo.
"Potrebujemo dva litra nežne osnove, polovico nariba-

Praznični bazar OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice / Foto: Tina Dokl
nega korenja, ščepec cimeta
za vonj po božiču, dva do tri
debele šale, štiri medvedje
dlake, tri vesele viže, pol
jogurtovega lončka modrih
besed, 25 dekagramov dosežkov, en odgriznjen repek,
noževo konico pekočega
feferona, koš moke in eno
govejo kocko," so povedali
učenci.
Zbrane obiskovalce sta
nagovorila tudi jeseniški
župan Blaž Račič in ravnateljica Aleksandra Valančič.
"Vsako leto z nestrpnostjo
pričakujem novoletno prire-

ditev in še nikoli nisem bila
razočarana, vedno me ganejo do solz," je dejala ravnateljica in dodala nekaj modrih
besed: "Novo leto je čas, ko
se spominjamo vsega za
nazaj in načrtujemo nekaj
novega. Je tudi čas, ko se
lahko zahvalimo vsem in
vsakemu posebej." Zaupala
nam je tudi svoj recept za
dobro voljo. "Najprej vzemi
dvanajst mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, zavisti in strahu, vsak mesec
razdeli na približno trideset
enakih delov, tako da bo

skupaj zneslo eno leto. Vsak
dan posebej pripravi tako,
da vzameš en del pridnosti
ter dva dela dobre volje in
humorja. Vsemu temu
dodaj tri žlice optimizma,
čajno žlico strpnosti, zrnce
poguma in ščepec taktnosti.
Dobljeno maso dobro pregneti, pusti vzhajati ravno
pravi časa, bogato prelij z
ljubeznijo in srčnostjo. Pripravljeno jed okrasi s šopkom drobnih pozornosti in
jo vsak dan serviraj v globokih krožnikih z vedrino in
nasmehom," je pojasnila.

Obiskovalce so navdušili mladi pevci šolskih pevskih
zborov.

Plesno-športni dan na Koroški Beli
Na Osnovni šoli Koroška Bela so praznovali dan šole. Pripravili so plesno-športni dan in učenci so se pod vodstvom
plesnih učiteljev naučili plesa, ki so ga zatem predstavili na
nastopu. Najprej so nastopili prvošolci in se s tem še uradno pridružili šolski skupnosti. Dogodka se je udeležil tudi
nekdanji učenec šole, uspešni športnik Dejan Pavlović. "Pridružil se nam je, da bi nam bil za zgled. Povedal je, da vsak
lahko doseže svoj cilj, če se zanj trudi in trdo dela," sta
povedali devetošolki Nina Alibašić in Zoja Beg. Zatem pa je
ravnatelj Rok Pekolj od zaposlenih iz SIJ Acroni prejel ček v
vrednosti 906 evrov. Zaposleni so tekli na Ljubljanskem
maratonu in na ta način zbirali denar v dobrodelne namene.

Zaposleni iz SIJ Acroni so podarili donacijo domači
osnovni šoli.

Točke so naslovili po sestavinah, ki jih potrebujemo za
dobro voljo. / Foto: Tina Dokl

Ravnateljica Aleksandra Valančič je pomešala dobro voljo,
ki se je kuhala v loncu. / Foto: Tina Dokl

Princeza na odru
Urša Peternel
Mladinska sekcija Gledališča Aksa, ki deluje pod okriljem DPD Svoboda Javornik
- Koroška Bela, nocoj ob 17.
uri v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku uprizarja otroško igro Princeza.
Gre za veselo povest o žalostni princesi avtorja Frana
Miličinskega, režiser igre je
Franci Tušar, koreografinja
pa Malči Možina. Igrajo
učenci osnovnih šol iz Mojstrane, Koroške Bele in
Gorenje vasi.

Nastopajoči v predstavi / Foto: arhiv Gledališča Aksa
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Zanimivosti

Praznična srečanja
za starejše krajane

V dobrodelni akciji
sodelovali tudi hokejisti
Rdeči križ Jesenice je v sodelovanju s hokejisti
HDD SIJ Acroni zbral dodatnih šestnajst škatel
prehrambnih artiklov.
Andraž Sodja

Tudi letos se je izkazalo, da starejšim ta srečanja veliko pomenijo, so priložnost za sproščen klepet,
druženje, prijazno besedo, ki jo morda marsikdo sicer pogreša.

Hokejisti HDD SIJ Acroni
Jesenice so reprezentančni
odmor izkoristili za nekaj
dobrodelnih aktivnosti.
Tako so se pridružili akciji
območnega združenja Rdečega križa Jesenice in pomagali pri zbiranju paketov
hrane. Akcija je bila uspešna, saj so zbrali več kot 16
škatel različnih prehrambnih artiklov, predvsem takšnih, ki bodo tudi tistim
najbolj ogroženim polepšali
praznike. "Veseli smo, da
lahko pomagamo tistim, ki

Janko Rabič

Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.

Srečanje starejših KS Plavž ...
janki in tudi najstarejši v občini Jesenice Ivanki Gašperin, ki je letos dopolnila 101
leto. V KS Sava so letos zabeleži največji odziv na srečanje doslej, saj je bilo prisotnih več kot sto krajanov,
starejših od 75 let. Nekdanji

odbojkarski trener, pedagog
in častni občan občine Jesenice Viktor Krevsel je za srečanje pripravil hudomušno
pesmico. Prijetna srečanja,
polna domačnosti, so v okoliških krajih. Tako je bilo tudi
letos v KS Planina pod Goli-

co na srečanju starejših nad
sedemdeset let. Ob tej priložnosti se je predsednik sveta
KS Mitja Branc posebej zahvalil domačinu Janezu Tarmanu, ki desetletja zvesto
raziskuje in zbira dokumente o zgodovini kraja.
www.gorenjskiglas.si

V večini krajevnih skupnosti
v občini Jesenice v decembrskih dneh večjo pozornost
namenijo starejšim prebivalcem. Zanje pripravijo
srečanja s kulturnim in zabavnim programom ter obdaritvijo. Predsedniki svetov
krajevnih skupnosti izrečejo
voščila za novo leto, predvsem seveda po dobrem
zdravju, pridruži se jim tudi
župan Občine Jesenice Blaž
Račič. Tudi letos se je izkazalo, da starejšim ta srečanja veliko pomenijo, so priložnost za sproščen klepet,
druženje, prijazno besedo,
ki jo morda marsikdo sicer
pogreša. Starejši od sedemdeset, osemdeset in devetdeset let so še vedno pri močeh, veliko si jih čas krajša z
različnimi dejavnostmi.
V KS Plavž so posebno čestitko namenili najstarejši kra-

nas potrebujejo," so ob tem
poudarili hokejisti.
Sekretarka območnega
združenja Rdečega križa Jesenice Rina Beravs Zor pa je
dejala, da je zadovoljna z
zbranimi prispevki, ki jih
bodo razporedili med redne
pakete pomoči za najbolj
ogrožene. Predvsem jo je veselilo, da so bili med zbrano
pomočjo tokrat izdelki, ki si
jih najrevnejši težko privoščijo, zato se v imenu vseh
pomoči potrebnih na Rdečem križu Jesenice vsem, ki
so darovali, najlepše zahvaljujejo.

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige
je le 11,99 eur+poštnina.
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.

... in KS Planina pod Golico

... KS Sava ...

Renault ZOE
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Z dosegom do 395 km*

159
€/mesec
z 0,99 % obrestno mero

**

Prva najemnina 1.000 €
Doba najema 36 mesecev
Paket zimskih pnevmatik***
Električni skiro za prvih 50 kupcev ***
*Doseg vožnje po WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila). **Izračun je narejen na dan 13.11.2019. Cena vozila ZOE Z.E. LIFE R110 L z že upoštevanim
popustom, DDV ter maksimalno subvencijo Eko sklada v višini 7.500 € znaša 13.890 €. Mesečni najem za dobo 36 mesecev in skupno število 30.000 prevoženih kilometrov
upošteva prvo najemnino v višini 1.000 € in 35 mesečnih najemnin v višini 159 €. Cena najema vključuje najem vozila in baterije, ni pa vključeno vzdrževanje vozila, obvezno
ter kasko zavarovanje in ostale storitve. Ponudba velja v primeru istočasne sklenitve pogodbe o najemu baterije z RCI lizing d.o.o. in ni združljiva z drugimi promocijami
Renault financiranja. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje za vozilo in baterijo (največ 1 % odbitna franšiza),
ki vključuje tudi zavarovanje proti kraji. Pridržujemo si pravico do napak. ***Ob nakupu novega vozila prejmete tudi brezplačen paket zimskih pnevmatik. Prvih 50 kupcev
novega vozila bo ob nakupu brezplačno prejelo še električni skiro. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Vaš trgovec v Ljubljani
Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
AVTOHIŠA IN NJENO Jesenice,
URADNO IME
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Naslov trgovca v eni vrstici

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

renault.si

EUR

+ po

št ni n a

Knjiga Kuhajmo brez
glutena je kuharski
vodnik od nakupov
do receptov. V knjigi
boste našli napotke
za osnove kuhanja,
kakšna je idealna
kuhinjska shramba,
kje nakupujemo,
kako pripravljamo
jedi in najboljše
recepte 100% brez
glutena.
Preko 50 receptov
je razdeljeno na
kruh in peciva za
zajtrk, prigrizke,
predjedi in jedi ter
sladice.

Novi

Že za

11

99

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

1890
EUR
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Zanimivosti
Praznično potepanje
po Ljubljani
Urša Peternel
Z otroki in mladimi, ki na
Jesenicah obiskujejo dnevni
center Naj mladih ne vzgaja
ulica društva Žarek in njegove enote, so se odpravili
na praznično potepanje po
Ljubljani. Ogledali so si
Muzej iluzij, zatem pa so se
sprehodili po praznično
okrašeni Ljubljani, kjer so

se posladkali z vročo čokolado. Kot je povedala strokovna vodja programa Veronika
Šuštar, bo dnevni center na
Jesenicah med počitnicami
(od 24. decembra do 3. januarja, razen na praznične
dni) odprt od 8. do 14. ure.
Vabijo otroke in mlade, tudi
tiste, ki imajo v tem času
starše v službi in bi jim prav
prišla družba.

Obujali spomine na
železarske čase
Ob prazniku svete Barbare, zavetnice rudarjev, so v muzejski kompleks Stara Sava povabili nekdanje
železarje in druge, ki jih zanima železarska dediščina.
Janko Rabič
Letošnjo 150-letnico Kranjske
industrijske družbe so v Gornjesavskem muzeju Jesenice
zaokrožili s prijetnim dogodkom. Ob prazniku svete Barbare, zavetnice rudarjev, so v
muzejski kompleks Stara
Sava povabili nekdanje železarje ter druge prebivalce
mesta in okolice. Najprej jim
je kustos za železarstvo dr.
Marko Mugerli orisal zgodovino železarstva s poudarkom
na ustanovitvi in delovanju
Kranjske industrijske družbe.
Nato jih je popeljal na ogled
zbirke tehniške dediščine na
Stari Savi. Letos so jo s pomočjo Občine Jesenice in Ministrstva za kulturo dopolnili z
industrijskimi škarjami iz
nekdanje cevarne in profilarne ter ob vseh obnovljenih

Udeleženci, zlasti nekdanji železarji, so si ogledali železarsko dediščino Stare Save.
strojih namestili informacijske table. V nadaljevanju srečanja je direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice
Irena Lačen Benedičič predstavila muzejski kompleks
Stara Sava, ki je bil letos raz-

glašen za kulturni spomenik
državnega pomena. Seznanila jih je tudi z obnovo Ruardove graščine in programom, ki
ga pripravljajo v obnovljeni
stavbi. Sledila je projekcija filma Slovenske industrije jekla

Povezani napredujemo. Nad
predstavitvami in ogledom so
zadovoljstvo in pohvale posebej izrazili železarji, saj so se
s spomini vrnili v čase, ko so
delali v obratih nekdanje
Železarne.

Sprehod po vasi skozi otroške oči
Podmladek Turističnega društva Golica je pripravil predstavitveno zgibanko za obiskovalce Planine
pod Golico. V njej so opisane vse največje znamenitosti vasi.
Urša Peternel

Splača se biti naročnik

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si

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.

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

od Korlnovega rova, Kmečkega turizma Betel, gasilskega doma, cerkve Sv. križa,
Alp v malem, prostora Pod
skalco, Štefelinove hiše,
Kopišarjeve hiše, žičnice
Španov vrh, kmetije Smolej
- Uric do Koče na Golici.
Osrednja znamenitost pa so
seveda narcise. V zgibanki
so navedeni tudi kontakti

turističnih ponudnikov v
vasi. Kot je še povedal Miha
Smolej, so se s podmladkom
odpravili tudi na izlet v Ljubljano in si z lokalnim vodnikom ogledali znamenitosti,
za povrh pa so obiskali še
Muzej iluzij. Dejavnosti
društva sofinancira Občina
Jesenice preko razpisa za
turistične programe.

POČITNICE // od 2. do 7. februarja 2020

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

Podarite si

ODDIH v Termah Dobrna

Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih
sobah hotela Vita s štirimi zvezdicami.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa

Planina pod Golico je dobila
novo predstavitveno zgibanko, s katero bodo obiskovalci
lahko raziskali lepote in
zanimivosti vasi. Izdelali so
jo člani podmladka Turističnega društva (TD) Golica, ki
so poiskali in fotografirali
zanimive točke, nato pa so o

njihovem nastanku in zgodovini povprašali starejše. "V
skupini smo si razdelili delo
in tako so nastali opisi zanimivosti ter risbe. Tako je
nastala zgibanka – Sprehod
po vasi skozi otroške oči. Pri
izdelavi nam je pomagal Jaša
Kecman," je povedal predsednik TD Golica Miha Smolej. V zgibanki je opisana pot

Program vključuje:
 5-krat polpenzion
 1-krat posvet pri zdravniku,
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,
 1-krat parafinsko oblogo za roke,
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
 pester animacijski program.

10

Cena počitnic je 242 EUR.
Informacije in prijave:
telefon: 04/201 42 41,
e -pošta: narocnine@g-glas.si
ali osebno na Gorenjskem glasu ,
Nazorjeva ulica 1, Kranj.
Doplačila na osebo na dan:
turistična taksa:
2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion:
15,00 EUR
Ostala doplačila:
vstop v savno:
10,00 EUR
enkratna prijavnina:
1,50 EUR (obvezno)

EUR

V ceno je vključen prevoz do vašega doma.
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Božički po žičnici
do otrok
Člani Gorske reševalne službe Jesenice so tudi letos, že četrto leto zapored, razveselili otroke na
pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Kot Božički so se spustili po žičnici iz stavbe E do
vhoda bolnišnice, kjer so jih pričakali tudi otroci iz Vrtca Jesenice. Nato pa so peš odšli do
pediatričnega oddelka in najmlajšim pacientom razdelili darila.
Žičnico so napeljali od stavbe E do glavne bolnišnične
stavbe, po njej so se spustili štirje decembrski dobri možje.

Pred spustom po žičnici je štiri Božičke – Miha, Andreja,
Romana in Erika – pričakal v. d. direktorja Splošne
bolnišnice Jesenice Miran Rems.

Božičke so pričakali otroci Vrtca Jesenice, ki so za bolne
otroke na oddelku prinesli risbice in jim poslali zdravilne
objeme.

In še zadnja postaja Božičkov: pediatrični oddelek, kjer so
razveselili bolne otroke in jim razdelili risbice in darilca.

PETRA MAJDIČ JE OBISKALA
ŽELEZARJE

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

DO GAJANJ E NA GL AVNE M T R GU

V ponedeljek, 16. decembra, je jeseniške hokejiste po treningu pričakalo prav posebno presenečenje. Na pobudo generalnega pokrovitelja SIJ Acroni jih je obiskala ena izmed največjih
slovenskih športnih legend Petra Majdič. Namen obiska je bil predvsem v tem, da bi "železarjem" predstavila svojo zgodbo, kako je
uspela, čemu vse se je morala odreči, da bi dosegla svoj cilj, predvsem pa je mlado jeseniško
ekipo hotela motivirati pred prihajajočim hokejskim derbijem, ki bo v dvorani Podmežakla
odigran v petek, 20. decembra, ob 19. uri. Jeseniške hokejiste je njena zgodba zagotovo navdihnila, s pridobljenim znanjem, ki ga bodo
uporabili tudi na drugih področjih v življenju,
pa gredo novim ciljem in izzivom naproti.
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Zanimivosti
SUDOKU jn 19

Dunajski valček

Sudoku s končno rešitvijo

9 3 7
6 4
1
7
5 4
2
8 5
6
4 6

6 4
8

3
9

7
1

6

V pričakovanju novoletnega koncerta z Dunaja in valčka Na lepi modri Donavi sem dobila idejo za
sladico; z nakazanimi valovi v biskvitu in smetanovimi »glasbenimi« okraski na vrhu sladice.
Jelka Koselj

Maščoba za pekač: maslo in
kokosovo olje
Priprava biskvita: Jajca in
sladkor penasto umešamo.
Vmešamo še mleko in olje.
Na koncu počasi s kuhalnico vmešamo moko s pecilnim praškom. Pol mase vlijemo v pomaščen pekač, v
preostalo maso vmešamo
kakav in cimet. Temno
maso vlijemo vijugasto preko svetle mase v pekaču. Po
vrhu potresemo odcejene
višnje. Pečemo v prej ogreti
pečici pri 180 stopinah C cca
30 minut. Ohladimo.
Krema: Od 7 dl mleka odvzamemo 2 dl mleka in v tem
zmešamo praška za puding.
Ostalih 5 dl mleka zavremo,
odstavimo z ognja in vmešamo raztopljeni pudingov
prah in sladkorja. Spet postavimo na ogenj, počasi
kuhamo in vmes mešamo,
da se zmes zgosti. Odstavimo z ognja in ohladimo do
mlačnega. Takrat vmešamo
še maslo. Med ohlajanjem
kremo večkrat premešamo.

Sladica je v osnovi marmorni kolač z dodanimi vloženimi višnjami, vaniljevo kremo in glazuro. Sladico postrežemo po novoletnem
kosilu, ki je običajno sarma.
Jedi pa lahko že dan prej pripravimo, da koncert potem
v miru poslušamo.

5
9 6

1
5 7
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=R, 2=T, 3=N, 4=O, 5=P, 6=Š, 7=M, 8=I, 9=E), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je
TROBENTAČ.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je S FILMSKO GLASBO V NOVO LETO.
Sponzor križanke je PIHALNI ORKESTER JESENICE KRANJSKA GORA. Godbeniki vabijo na novoletni koncert, ki
bo v petek, 27. decembra, v Kinu Železar ob 19.30. Podarjajo
trikrat po dve vstopnici za koncert. Nagrajenke so: Fani
Brgant, Jesenice, Mimi Šanca, Globoko, in Marija Pajntar,
Blejska Dobrava. Vstopnice bodo prejele po pošti.

Za 12 kosov (pekač v pečici)
potrebujemo:
Biskvit: 6 jajc, 15 žlic sladkorja, 1 dl mleka, 2 dl olja, 15 žlic
moke, 1 pecilni prašek, 3 žlice
kakava, 1 žlička mletega cimeta in 7 dl vloženih višenj brez
koščic. Sok višenj shranimo.
Krema: 7 dl mleka, 2 vaniljeva pudinga, 5 žlic sladkorja, 1
vaniljev sladkor in 20 dag
razmehčanega masla
Temna glazura: 20 dag temne čokolade za kuhanje in 5
žlic olja
Okras: 2,5 dl sladke smetane
za stepanje, 1 trdilec za smetano, 1 kapljica modre jedilne
barve (po želji)

Temna glazura: Nalomljeno
čokolado in olje raztopimo v
vodni kopeli. Zavreti ne
sme. S to glazuro prelijemo
ohlajen kolač na pekaču.
Okras: Smetano stepemo s
trdilcem, jo damo v dresirno
vrečko. Po želji lahko prej
smetano pobarvamo nežno
modro.
Izdelava: Ohlajen biskvit
poškropimo z višnjevim

Sponzor križanke je Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice, telefon 04 583 31 00, e-pošta: gtc@
gledalisce-tc.si. V soboto, 25. januarja, ob 19.30 uri bo na ogled večkrat nagrajena uspešnica Petelinji zajtrk, ki je nastala v
koprodukciji s Šentjakobskim gledališčem Ljubljana. Izžrebanim nagrajencem bodo podarili štiri vstopnice za predstavo.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

UBRANOST,
UJEMANJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

TVEGANJE,
NEVARNOST

ANTON
ŽAKELJ

NOVICA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 30. decembra 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
JAPONSKA
NABIRALKA
BISEROV

10
POBOTANJE

VULKANSKA
GORA V
TOSKANI
ROMULOV
BRAT

IME PESNICE
MUSER

NIKO
ŠTRITOF

OKSID
(ZASTAR.)

MANJŠI OTOK

GRŠKI
OTOK V
PRESPANSKEM
JEZERU

ČLAN PREDSEDNIŠKEGA
ZBORA V
FEVDALNI
DOBI

ANDREJ
INKRET

PROVINCA
V SAUDSKI
ARABIJI

HRIB NAD
BEOGRADOM
PREMETENEC
(POGOV.)

17

PRISTANIŠČE
V ITALIJI

SLOVARČEK:

SLED UDAR
CA CEPINA
V LED
SPODNJI DEL
PROSTORA

IME TREH
PERGAMSKIH
KRALJEV
SREDINA
REALKE

13

KDOR KOGA
NAPADA
KEMIJSKI
ZNAK ZA
LANTAN

ZVONJENJE
ZVEČER V
ČAST MARIJI

NOVI SAD
MORSKA
TRAVA ZA
ŽIMNICE

VRTNO
SOČIVJE
MORSKI
GLAVONOŽCI

14

DRAGO
RONNER
SUŽENJ
V STARI
SPARTI

ORODJE ZA
REZKANJE
KDOR
PRODAJA
ČEBULO

PANIČNI DVIG
DENARJA V
BANKI
POMNILNIK
V RAČUNAL.

ZVIŠAN
TON F
ORODJE ZA
ODSTRANJE.
LUBJA

AMERIŠKA
DRŽAVA OB
MEHIŠKEM
ZALIVU
(AUSTIN)

6

PLETENA
KOŠARA Z
NERAVNIM
DNOM

2

JANEZ
HOČEVAR

7

DELAVEC V
LIVARNI

ILIRSKA
PROVINCA
NA
BALKANU

TIN
UJEVIĆ

IVO BAN
LETOVIŠČE
PRI
KOPRU

4

KALUP ZA
ULIVANJE
ČRK
ŠPANSKA
BIKOBORBA

IME NORVEŠKEGA
PISATELJA
DUUNA

GORLJIV PLIN
IZ KARBIDA
IN VODE
MAJHNEMU
MEDVEDU
PODOBEN
AMERIŠKI
SESALEC

ŽITNA
PLEVA

VEČJI
PODZEMNI
PROSTOR

PLOČEVINAST SOD ZA
TEKOČINE

12

MORSKA
OŽINA NA
DANSKEM

VABLJENI V
GLEDALIŠČE
T. ČUFARJA
TUDI V
LETU 2020
VOJAŠKI ČIN

TRPKO
RDEČE VINO
IZ TOSKANE

5

3

NAŠ
BIATLONNEC
(PETER,
R. 1985)

MAJHEN
OTROK, KI
NOSI HLAČE

OČKA

8

AMONIJEV
KLORID
VEČJA NEOSTRA SKALA V VODI

9

DEL DUHOVNIKOVE
OPRAVE

LEVA ROKA

VOZILO ZA
PREVOZ
POTNIKOV
ALI TOVORA

15

SOLNICA ZA
DIVJAČINO

UTELEŠENJE
BOŽANSTVA
V HINDUIZMU

VABLJENI
NA OGLED
PREDSTAVE
25.1.2020
19:30 V GTČ
KAKTUS

1

11

2

12

3

1

4

13

5

14

6

3

7

11

8

4

6

15

9

2

10

7

8

17

DVIGANJE
MORSKE
VODE

KRIŽPOT,
KRIŽPOTJE

IZ POD
PERESA
FERIJA
LAINŠČKA

sokom, čezenj enakomerno
prelijemo kremo, po vrhu
damo temno glazuro, razrežemo na 12 kosov ter rezine
okrasimo s simboli: notami,
notnim črtovjem v obliki
valov, violinskim ključem ...
Postrežemo in nazdravimo
z modrim napitkom (vodka,
modri liker Curacao in Sprite).
Srečno v novem letu 2020!

MANJŠA
ODPRTINA
V STENI
DENAR V
ROMUNIJI

ILKA
VAŠTE

SLOVENSKI
PEVEC
(KARLI)

3

KEMIJSKI
ZNAK ZA LITIJ

1

11

AL HASA: provinca v Saudski Arabiji, ATALOS: ime treh pergamskih kraljev, SKABIN: član zbora v fevdalni dobi, AFRIK: morska trava za žimnice,
MATRICA: kalup za ulivanje črk, SALMIAK: amonijev klorid, AMIKT: del duhovnikove oprave, DOKL: naš biatlonec (Peter)

GTČ

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 19 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 20. decembra 2019
do 17. januarja 2020
Petek, 20. december
Predavanje: Vplivi sladkorne bolezni na srce ter
prednovoletno srečanje Društva diabetikov Jesenice
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 16.30

Vesela igra o žalostni princesinji
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 17. uri

Sobota, 21. december
4. adventni večer, koncert Adventni navdih, Lara Tanšek in
Peter Avsenik
KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 18.45

Božično-novoletni koncert GLASBA JE ZVOK RADOSTI –
Godci SUHE HRUŠKE, Godba Cerklje, KPZ Mysterium Kranj
KULTURNI DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIKA NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU, ob 19. uri

Prednovoletno druženje članov in prijateljev društva KPŠHD
Vuk Karadžić; zabavni program z glasbeno skupino Nešo
bend
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, od 20. ure dalje

Nedelja, 22. december
POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM, predstava za otroke v
izvedbi KUKUC teatra in obisk Božička
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Torek, 24. december
Dobrodelni Božiček v Piceriji Domino na Jesenicah
PICERIJA DOMINO, od 12. ure dalje

Četrtek, 26. december
Tradicionalna prireditev Žegnanje konj
VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 10. uri

Javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice

V dvorani Kina Železar bo v petek, 27. decembra, tradicionalni novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska
Gora z gostjo Katayo.
Torek, 31. december
SILVESTROVANJE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV JESENICE
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 19. uri

PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, Lado Bizovičar
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 20. uri

Silvestrovanje na Jesenicah in vstop v novo leto 2020 z
županom Blažem Račičem
TRG TONETA ČUFARJA, od 22. ure dalje

Nedelja, 5. januar
PINGO PINGVIN, predstava za otroke v izvedbi gledališča
Enostavno prijatelji
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Četrtek, 9. januar 2020
ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje z
naslovom VSTOP V NOVO DESETLETJE – NAVIGACIJA DO
CILJEV; predava Tanja Antonič Svetina

Abonmajski koncert: violinistka Ana Julija Mlejnik

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri

Darila za mlečne zobke, lutkovna predstava za otroke
KULTURNI DOM DPD SVOBODA FRANCE MENCINGER JAVORNIK
- KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Tradicionalni novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora z gostjo Katayo
DVORANA KINA ŽELEZAR, ob 19.30

Sobota, 28. december
Nastop skupine GAJST'N BAND
TRG TONETA ČUFARJA, ob 17.30

Petek, 10. januar 2020
Nočni pohod ob polni luni na Španov vrh, zaključek akcije
Osvajalec Španovega vrha

TRG TONETA ČUFARJA, ob 19. uri

Nedelja, 29. december
Nastop plesne skupine THE POTION
TRG TONETA ČUFARJA, ob 16. uri

OBISK DEDKA MRAZA s čarodejem Tonijem
TRG TONETA ČUFARJA, ob 16.30

Koncert skupine GAJST'N BAND

N. Brgant, S. Dudič, G. Robič: FETIŠ NA PUTER, komična
drama
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

KOČNA – POLJANSKA BABA, ob 17. uri

Oder je vaš – nastop neuveljavljenih glasbenih skupin in
posameznikov
TRG TONETA ČUFARJA, od 18. do 20. ure

Koncert skupine ROCK PARTYZANI
TRG TONETA ČUFARJA, ob 20. uri

KNJIŽNICA HRUŠICA
prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 – Ustvarjalne delavnice
zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic z grofico
zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA,
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih ob 16. uri
Ustvarjalni četrtek ob 16. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
vsak torek ob 17. uri in vsak četrtek ob 16. uri:

Ponedeljek, 13. januar
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Jurij Zrnec: AVDICIJA, ultra smešna komedija

Sreda, 15. januar
Andrej Rozman - Roza: ROZINE ROZINCE ALI ZAKAJ SEM
ROZA? Večer humorja in odbitosti
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Četrtek, 16. januar 2020
Javni nastop tekmovalcev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak petek ob 10. uri

TRG TONETA ČUFARJA, ob 17.30

Ponedeljek, 30. december
Pohod z baklami na Poljansko babo

prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 – Družabne igre
zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00 – Ustvarjalne delavnice
zadnji torek v mesecu ob 16.00 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

PLANINA POD GOLICO, SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE, ob 18. uri

Sprevod športnikov z baklami in lučkami po Jesenicah

Koncert YUGONOSTALGICA

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
TRG TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Vsak ponedeljek v mesecu ob 16.30 – Angleške igralne urice
Vsak torek v mesecu ob 17.00 – Nemške igralne urice
Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 – Ure pravljic; pravljico prvi
četrtek v mesecu pripoveduje grofica
Zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 18.45 – Lepo je biti bralec
Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela
Zadnji petek v mesecu ob 17.00 – Berem s kužkom

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Petek, 27. december
Božična-novoletna drsalna revija Drsalnega kluba Jesenice z
naslovom CIRKUS

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska
liga v kegljanju
Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga
v odbojki
Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

tečaj HIP HOP, BREAK DANCE, POPPIN plesno ustvarjanje, info:
www.mc- jesenice.si
vsak petek ob 18. uri: MCJOGA vodena vadba z Ano Pirih – Obvezne
prijave na anapirih@gmail.com
FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA MLADE 0150 PORTRET, info: www.mc-jesenice.si
Vsaka druga sreda v mesecu ob 18. uri – STIK Jesenice – Podporna
skupina za LGTB osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

Drugi dogodki
ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER JESENICE
Vsaka zadnja sreda v mesecu: Skupina za samopomoč onkoloških
bolnikov, ZD Jesenice, kletna učilnica, ob 18. uri

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Do 19. januarja 2020, od torka do petka, med 10. do 12. ter 16. in 18.
uro: SOOČENJE RAZLIČNOSTI – Pregledna likovna razstava članov
Likovnega društva Kranj
Do 31. januarja 2020, v času javnih prireditev v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 92: UJETI POGLEDI, gostujoča regijska fotografska razstava

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: ogled razstave fotografij VIETNAM fotografa Nika Skerbiša, ki je na potepanju po Vietnamu v objektiv ujel apnenčaste osamelce, riževe terase in obraze staroselcev.
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horoskop 2020
OVEN 21. marca–21. aprila
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog; ustrezno znamenje 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
Pod pritiskom boste zbrani in ne boste se ustrašili novih zadolžitev. Našli boste pravo ravnotežje
med svojimi željami in zmožnostmi. Nič se vam ne bo zdelo prenaporno, saj boste imeli visoko
raven energije. Čustveno se boste v prvi polovici leta rahlo zaprli in se umaknili v ozadje. Ne boste
čutili potrebe po dokazovanju ali potrditvi. Sledili boste svojemu prepričanju in sami sebi boste
najboljši učitelj. Na službenem področju boste stopili iz svojih okvirjev in postali odločnejši. Ko se
boste postavili zase, boste popravili svoje mnenje o sebi. Sprememba, ki jo lahko pričakujete poleti,
vas bo zasula z delom. To vam ne bo predstavljalo težave, saj se bo stanje na vašem računu končno
premaknilo s speče točke. Proti koncu leta boste več časa namenili ljubezni in z njo povezani osebni sreči. Srečen datum: 16. julij, srečne številke: 2, 4, 12, 17, 20, 33, 35.

BIK 22. aprila–20. maja
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: jabolko, cipresa;
barva: rožnata, zelena; prednosti: samostojnost, impulzivnost; slabosti: vihravost, nepopustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Neradi boste prepustili svoje življenje naključjem, in če bo le dovolj časa, se boste pred vsako odločitvijo s kom posvetovali. Včasih bodo spremembe prišle tiho in nanje ne boste mogli kaj dosti
vplivati. Kar pa bo pravzaprav dobro, kajti če bi lahko kakorkoli vplivali, bi rajši pustili, da vse ostane tako, kot je. Spremembe bodo večinoma pozitivne in predstavljale bodo napredek, ki si ga v
bistvu želite. Presenečenja, na katera ne boste najbolj računali, bodo v največji meri prispevala k
temu, da se boste morali včasih prilagajati bolj, kot bi si želeli. Največ jih bo na osebni ravni. Na
sladke premike v ljubezni boste čakali najbolj vneto. Pravi trenutek boste ujeli že spomladi in nežni
trenutki si bodo sledili eden za drugim. Vzpon v karieri še ne bo bliskovit, a narejen bo velik korak
naprej. Srečni datumi: 8. januar, 2. julij, srečne številke: 7, 8, 10, 14, 33, 45, 25.

DVOJČKA 21. maja–21. junija
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; prednosti: človekoljubje, ljubeznivost; slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost;
značilna lastnost: odzivnost
Sprejemanje kompromisov bo nekaj, kar vam sprva ne bo preveč po godu. Po premisleku boste ugotovili, da vam prinaša mnogo prednosti, še zlasti v partnerstvu. Spoznali boste, da je največja sreča v tem,
da znamo druge ljudi narediti srečne, in tako kot vedno vam ne bo težko priskočiti na pomoč prijateljem. Mesec julij vas bo bogato obdaroval z denarjem. Z njim radodarni meseci pa ne bodo februar,
marec in april, ko si boste vzeli delovni premor. Na prvo mesto boste dali svoje počutje in z njim povezano oddaljitev od stresnega načina življenja. Predajali se boste novim doživetjem in kar nekaj dni, ki
jih boste preživeli na drugačen način, vam bo še dolgo ostalo v spominu. Za svoje zadovoljstvo ne
boste potrebovali materialnih stvari. Zamenjava družbe z ljudmi, s katerimi si delite enake modrosti, bo
izpopolnila vaše družabno življenje Srečen datum: 5. oktober, srečne številke: 2, 17, 22, 25, 29, 33, 35.

RAK 22. junija–22. julija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza; element: voda; vodilna planeta: Luna, 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
Čeprav bo vaš načrt za novo leto skrbno pripravljen, še preden se bo staro leto zaključilo, ne bo
vedno mogoče, da bi ga upoštevali. Aktivni na različnih področjih boste včasih skoraj ostali brez
prostega časa za svoje konjičke. Postavljeni boste v različne položaje in včasih bo od hitrosti vaše
reakcije odvisno veliko. Hitre reakcije vas bodo hitreje vodile do premikov. Ne boste se dolgočasili,
ravno nasprotno. Leto si boste zapomnili po mnogih spremembah. Ravnali se boste po trenutnem
razpoloženju in dobro izkoristili čas, ki vam bo v določenih trenutkih na razpolago. Ljubezen, ki vas
bo obkrožala, vas bo krepila in opogumljala. V njenem zavetju boste postajali močnejši in še samozavestnejši. Mesec marec vam bo uresničil skrito željo, zato bo vaše ljubezensko življenje še lepše
in pestrejše. Srečna datuma: 12. april. in 15. junij, srečne številke: 7, 14, 15, 20, 25, 30, 34.

LEV 23. julija–23. avgusta
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar; ustrezno znamenje 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, gospodovalnost; značilna lastnost: obilnost
Bolj kot karkoli drugega si boste v prvih mesecih želeli počitka in časa zase. Čeprav bo januar zaznamovan s spremembo na področju poslovnosti, boste ta del raje preskočili in ga preložili na mesec maj,
ko se mu boste posvetili z vso svojo pozornostjo. Družabno precej aktivni boste iz sklepanja novih
prijateljstev našli vzporednice tudi s poslovnim svetom. Izstopali boste po svoji iznajdljivosti. Sodelovanja z ljudmi bo v vašem poslu zopet veliko, in s tem si boste domači. Za prehod na boljši položaj
pa bo nujen dejavnik tudi nekaj pomoči v smislu usmeritve s strani oseb, ki so vam blizu. Z obnovitvijo svojega znanja boste potegnili največ iz svojega talenta. V ljubezni se boste prepustili dogajanju,
vajeti pa boste uspešno prevzeli v svoje roke poleti. Po vaših merilih se bodo odvijali romantično
preživeti dnevi že v maju. Srečni datumi: 3. marec, 22. avgust, srečne številke: 1, 2, 12, 15, 19, 21, 31.

DEVICA 24. avgusta–23. septembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter; kamen: ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; barva: zelena, temno rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost; slabosti: kritičnost;
značilna lastnost: natančnost
Prvi trije meseci vam bodo pisani na kožo in dovolili si boste biti to, kar ste. Tudi svojim sanjam
boste pustili nekaj več prostora in svobode. Z njihovo vizualizacijo si boste priskrbeli hitrejšo pot do
uresničitve. Čas, ki si ga boste znali pravilno razporediti, bo vedno na vaši strani. Največ si ga boste
vzeli za delo, ki vas ne bo bremenilo, pač pa veselilo in izpolnjevalo. Ob strani pa boste pustili nepotrebno obremenjevanje glede stvari, ki so postranskega pomena. Julija boste okrepili ljubezenske vezi
v odnosu. Glede končne odločitve v ljubezni pa v tem letu še ne boste povsem prepričani. Ugajala vam
bo pozornost in komplimenti, saj boste ob njih kar zaživeli. Ko ne boste čisto prepričani, kaj storiti,
boste izhajali iz sebe in svojih izkušenj. Ne boste se znašli pod vplivom drugih, čeprav bodo nasveti
kdaj tudi dobronamerni. Srečni datumi: 4. avgust, 7. september, srečne številke: 3, 5, 13, 17, 24, 27, 31.

TEHTNICA 24. septembra–23. oktobra
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; značilna lastnost: očarljivost
Med izbiranjem različnih poti, ki bi lahko vodile do svoje osebne potrditve, se ne boste pustili zmesti.
Točno boste vedeli, kakšen je vaš končni cilj in kaj je tisto, česar si v novem letu ne želite več. Strah
pred neuspehom vas ne bo omejeval. Bolj kot finančna varnost vam bosta pomembni osebna sreča in
duhovna rast. Poglobili se boste v svoje zamisli in jih udejanjili. Navdihovali boste s svojo iskrenostjo
in natančnostjo. Imeli boste dobre odnose z ljudmi in s svojim šarmom boste uspešni tudi pri krmarjenju v svojo smer na ljubezenskem področju. Potencialne simpatije bodo brez oklevanja hitro na vaši
strani. Usklajeni boste s svojimi predstavami na poslovnem področju, ki pa ga boste jemali bolj z
rezervo. A z novimi temelji, ki jih boste postavili, boste povsem pripravljeni na naslednje korake. Srečni datumi: 19. september, 25. september, srečne številke: 10, 11, 21, 23, 27, 32, 35.

ŠKORPIJON 24. oktobra–22. novembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi; ustrezno znamenje kitajskega 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
V prvih tednih na novo začetega leta se boste že začeli spraševati, kako bi se v tem letu lahko bolj
izpostavili. Pretirano načrtovanje v tej smeri ne bo potrebno. Spontano boste stopili v nov svet, ki
se vam bo odprl, ko boste najmanj pričakovali. Stali boste za svojimi prepričanji, najbolj pa boste
verjeli v to, da prav nič ni nemogoče. Svojemu dobremu počutju boste namenili proste dni v poletnih mesecih. Z novimi smernicami na tem področju boste poskrbeli za zdravo in lepo telo. Zaostrili boste svoja pričakovanja in iz sebe iztisnili največ, kar lahko. Od tam naprej bo šla vaša pot samo
še navzgor. Odmik od vrveža vam bo prijal jeseni in v samoti boste lažje našli pot do sebe. Na
čustvenem področju boste prestavili v višjo prestavo in vstopili skorajda v pravljični svet, ki ga do
sedaj še niste poznali. Srečni datumi: 12. januar, 30. marec, srečne številke: 3, 13, 15, 25, 30, 31, 32.

STRELEC 23. novembra–21. decembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven; ustrezno znamenje kitajskega 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; značilna lastnost: optimizem
Da bi hitreje dosegli tisto, kar ste si zadali, boste želeli preskočiti več kot le nekaj stopnic. Zavedanje,
da je za nekatere stvari bolje, da se zgodijo postopoma, vas bo razsvetlilo spomladi. Posledice nepremišljene poteze vas bodo spremljale skoraj ves mesec. Vsak nov uspeh bo vodil k naslednjemu, a še
vedno boste s težavo delovali v počasnem tempu. Pozitivna stvar tega bo, da boste poskrbeli čisto za
vse, kar ste v prejšnjem letu prelagali na kasneje. Pri vsej svoji hitrosti pa ne smete pozabiti na natančnost, ki vam je včasih zmanjka. Preživeli boste prav poseben dopust, ki se ga boste z veseljem še
spominjali. Družabnemu življenju, ki ga boste celo obogatili, boste pripisovali večji pomen. Finance
bodo ugodne v avgustu in septembru. Ljubezen, nežna in vseobsegajoča, pa vas ne bo niti za hip
spustila izpred oči. Srečen datum: 19. maj, srečne številke: 9, 10, 13, 15, 20, 21, 31.

KOZOROG 22. decembra–20. januarja
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; značilna lastnost: neomajnost
Čeprav boste v februarju in marcu bolj zasanjani kot resnično motivirali, boste našli svoje razloge
za uresničitev svojih sanj že v aprilu. Dogodek, ki vam bo na pozitiven način prekrižal načrte, vas
bo presenetil, kot vas že dolgo časa ni nič presenetilo. Z njim bodo povezane nove poti v vašem
življenju, ki jih doslej še niste izkusili. Veliko bo stvari, ki jih boste doživeli čisto prvič. Spremembe,
ki jih lahko pričakujete glede službe, bodo za vas predstavljale odlično priložnost za premike naprej.
Nikakor pa se ne smete ustrašiti, saj bi s tem močno zavirali osebni napredek, ki ga vendarle potrebujete. V splošnem boste zadovoljni. Najljubši del leta vam bodo predstavljali zadnji meseci, v
katerih boste našli čas zase. Vključevali se boste v družbo in tudi sami večkrat prevzeli organizacijo.
Srečni datumi: 23. oktober, 18. februar, srečne številke: 7, 8, 18, 20, 23, 27, 34.

VODNAR 21. januarja–19. februarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica; ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: tiger; element: zrak; vodilni planet: Uran, Saturn, Venera; kamen: akvamarin, granit; kovina: aluminij; drevo: češnja in vsa ostala sadna drevesa; barva:
turkizna; prednosti: prizadevnost, neodvisnost; slabosti: površnost, nestanovitnost; značilna lastnost: prijateljstvo
Prevladujoči lastnosti bosta predvidevanje vnaprej in vztrajanje pri samostojnem delu. Pomembno
pa vam bo tudi mnenje v očeh drugih ljudi, zato se boste vedno dobro pripravili na svojo priložnost.
Tudi tokrat boste svoj mir našli v naravi in stres vam bo stežka prišel do živega. Najpomembnejše
prelomnice v poslovnem smislu boste sicer že sami predvideli, a največ dogovarjanja in prilagajanja lahko pričakujete od oktobra do decembra. Sramežljivost na čustvenem področju bo nepotrebna, a vendar boste svoje občutke rajši zadrževali v sebi. V močni želji, da bi prišli na svoj račun, pa
boste v toplejšem obdobju pripravljeni razodeti, kaj si želite in kaj vas ovira pri uresničevanju sanj.
Še sami boste presenečeni nad svojim preobratom. Prehajali boste iz stanja mirovanja v akcijsko
dogajanje. Srečni datumi: 1. avgust, 6. december, srečne številke: 8, 15, 17, 21, 26, 29, 31.

RIBI 20. februarja–20. marca
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak; ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: mačka; element: voda; vodilni planet: Neptun, Jupiter; kamen: brezbarvni mesečev kamen, biser; kovina: platina; drevo: vrba, breza; barva: morsko
zelena; prednosti: domišljija, sočutnost; slabosti: neodločnost, popustljivost;
značilna lastnost: sočutje
Ko se boste v določenih situacijah preprosto odmaknili, si boste naredili največjo uslugo. Nemirno
okolje ne bo rojevalo najbolj pozitivnih rezultatov. Dejanja, ki bi jih izvedli v nepremišljenem stanju
in ne da bi o vsem skupaj premislili, bi utegnili obžalovati. Finančno stanje bo stanovitno, saj bodo
vaše poslovne ideje vedno našle pot do cilja. Proti izboljšavam v poslu vas bo pripeljalo sodelovanje s podobno mislečimi, saj se boste v timskem duhu lažje upirali neuspehu. Finančna neodvisnost prihaja aprila. Tudi ljubezen bo na vaši strani. Kljub temu da bo prihajalo do nesoglasij zaradi
nasprotujočih si mnenj, se boste vedno prebrisano oddolžili. Ostali pa boste neposredni in v določenih pogledih nepopustljivi. Svojih atributov se boste še kako dobro zavedali. Srečni datumi: 15.
maj, 29. avgust, 13. november, srečne številke: 2, 4, 6, 11, 12, 23, 33.

