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Jesenice že imajo 
proračun
Občina Jesenice je dobila
proračun za leto 2011 - na
sredini seji občinskega sveta
so ga potrdili jeseniški ob-
činski svetniki.

Kako je nastala pesem
Sveta noč
Zgodovinski nastanek pesmi
Stille Nacht - Sveta noč.

Horoskop za leto 2011
Kaj prinaša horoskop za leto
2011 posameznim zname-
njem?
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Urša Peternel

Silvestrovanje na Čufarje-
vem trgu bo letos potekalo v
ogrevanem šotoru (ta na trgu
že stoji). Kot je povedal Sa-
mir Sula iz Tea-ter bara, jim
je lani močno ponagajal dež,
zato so se letos odločili za (si-
cer drag) najem šotora, tako
da bodo vsi koncerti lahko
potekali neodvisno od vre-
mena. Silvestrovanje se bo
začelo ob 21. uri, ob polnoči
pripravljajo ognjemet, zaba-
va pa bo trajala do druge ure
zjutraj. Igrala bo skupina
Lajf, ki bo zabavala z raznoli-
ko glasbo za vse okuse. Že ju-
tri, v soboto, bo v šotoru kon-
cert zasedbe 80's band, ki ig-
rajo glasbo osemdesetih let.
Organizator prazničnih do-
godkov na Čufarjevem trgu
je Tea-ter bar ob sodelovanju
Občine Jesenice.
Letos bo prvič silvestrovanje
tudi v Kolpernu na Stari
Savi. Organizira ga Gornje-
savski muzej Jesenice, zače-
lo se bo ob 20. uri. Do 4. ure
zjutraj bodo obiskovalci lah-
ko uživali ob narodno-
zabavnih ritmih in plesni
glasbi Gorenjskega kvinteta.
Za ceno 45 evrov bodo dobili
silvestrski meni z aperiti-
vom, hladno predjedjo, juho,
glavno jedjo, solato, sladico,
kavo, penino ob polnoči ter
piščančjo obaro. Kot je pove-
dala direktorica Irena Lačen
Benedičič iz Gornjesavskega

muzeja Jesenice, imajo še
proste mize in se je še mogo-
če prijaviti. Po besedah Irene
Lačen Benedičič tudi na ta
način želijo še bolj oživiti ob-
jekt Kolpern, ki se je že do-
slej izkazal kot odličen pros-
tor za pripravo zasebnih
praznovanj, kot so poroke,
rojstni dnevi, obletnice, pa
tudi seminarjev, srečanj, za-
sedanj, celo plesnih tečajev.
"Gre za nov prostor, ki poča-
si pridobiva prepoznavnost
in se uveljavlja kot objekt z
dokaj visoko ravnijo opreme,
ponudbe ... Nadejamo se, da
ga bomo v prihodnjem letu

še bolj napolnili z različnimi
dogodki," je povedala Irena
Lačen Benedičič.
Tako kot vsako leto pa bo del
silvestrskega večera mogoče
preživeti tudi v Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice. Ob
20. uri se bo začela silvestr-
ska predstava, letos je to
stand up komedija XXL bej-
be, ki bo trajala slabi dve uri,
po koncu pa bodo vsi obis-
kovalci lahko spili kozarček
šampanjca in nazdravili no-
vemu letu. Kot je povedala
direktorica gledališča Bran-
ka Smole, je obisk silvestr-
ske predstave vsako leto zelo

dober, predstava je ponavadi
že vnaprej razprodana. Ve-
čina obiskovalcev se po
predstavi preseli na prosto,
na Čufarjev trg, kjer potem
pričakajo novo leto. Mnogi
abonenti so težko pričakova-
li tudi napovedani decembr-
ski koncert Arsena Dediča,
Eve Sršen in Aleksandra
Mežka v okviru glasbenega
abonmaja. Zaradi zdravstve-
nih težav Arsena Dediča so
ga morali nadomestiti s pri-
reditvijo Talenti po talentih,
omenjeni koncert treh glas-
benih legend pa so prestavi-
li v mesec maj.

Naj bo leto 2011 polno sreče!
Prehod v novo leto bodo Jeseničanke in Jeseničani lahko pričakali na Čufarjevem trgu, na predstavi v
Gledališču Toneta Čufarja, prvič pa bo silvestrovanje potekalo tudi v banketni dvorani Kolperna.

Kako so na Murovi
včasih živeli
V brošuri so zbrali dvain-
dvajset zgodb, ki slikovito
ponazarjajo življenje predni-
kov na Murovi.

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak
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Na Čufarjevem trgu so letos prvič postavili ogrevan šotor, v katerem potekajo vse
praznične prireditve. I Foto: Janez Pipan

Jeseničanka 
v dunajski operi
Monika Bohinec, mlada jeseniška
mezzosopranistka, je dobila mesto
solistke v eni največjih opernih hiš
na svetu: v Dunajski državni operi. 
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Srečanje 
sedemdesetletnikov
V Kolpernu je potekalo srečanje tistih
Jeseničank in Jeseničanov, ki so bili 
rojeni leta 1940. 
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Občankam in občanom občine Jesenice 
želim skupaj z zaposlenimi v občinski upravi, 

članicami in člani občinskega sveta občine Jesenice 
ter predsednicami in predsedniki svetov 

krajevnih skupnosti 
vesele božične praznike ter 

zdravja, uspehov in sreče v novem letu.

Novoletne želje skrite so sanje,
novoletne želje majhne so tajne,
naj postanejo hrepenenje in smeh,
sreča naj najde pot do vseh!

Vaš župan Tomaž Tom Mencinger 
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Urša Peternel

Proračun Občine Jesenice za
leto 2011 bo na prihodkovni
strani znašal 25,7 milijona ev-
rov, na odhodkovni pa 31,2
milijona evrov. Proračunski
primanjkljaj v višini 5,5 mili-
jona evrov bodo pokrili z
ostankom sredstev iz leta
2010 in z zadolžitvijo v višini
1,9 milijona evrov. 

V prvi obravnavi so občinski
svetniki na predlog proraču-
na podali več predlogov in do
vseh se je župan opredelil.
Med drugim so dodatno za-
gotovili 210 tisoč evrov za za-
menjavo oken na stavbi
osnovne šole Prežihovega
Voranca. Za humanitarne
projekte so namenili dodat-
nih deset tisoč evrov, dodat-
nih 120 tisoč evrov za postavi-

tev novih mobilnih hišic v le-
tovišču Pinea, za vzdrževanje
in obratovanje novega dela
Športne dvorane Podmežakla
dodatnih dvajset tisoč evrov.
Za spodbujanje kmetijstva so
namenili dodatnih pet tisoč
evrov, dodatnih petdeset tisoč
evrov pa za ureditev parkiriš-
ča na nekdanjem mini golfu
nasproti železniške postaje.
Za Razvojni center Jesenice v

skladu z novim poslovnim
načrtom namenjajo dodatnih
23 tisoč evrov.
Do povečanja sredstev na
nekaterih postavkah je pri-
šlo zaradi zamika del - pri
investiciji v Športno halo
Podmežakla, v komunalno
infrastrukturo v sklopu pro-
jekta Fiprom in pri gradnji
in vzdrževanju gospodarske
javne infrastrukture. 

Jesenice že imajo proračun
Občina Jesenice je dobila proračun za leto 2011 - na sredini seji so ga potrdili občinski svetniki.
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"Decembra vsi delamo ne-
kakšne obračune, zaključke
leta, ki se izteka, obenem pa
že snujemo načrte za pri-
hodnje leto. To je tudi čas
srečanj, sprejemov, predno-
voletnih prireditev in
zabav," pravi župan Tomaž
Tom Mencinger. Na Jeseni-
cah je tudi letos v tem pred-
prazničnem času organizi-
ranih veliko prireditev za
vse generacije, od najmlaj-
ših prek srednje generacije
do najstarejših. Različni do-
godki se vrstijo že vse od 17.
decembra naprej. "Osred-
nje prizorišče je tudi letos,
tako kot že nekaj let, Trg
Toneta Čufarja, letošnja no-
vost pa je ogrevan šotor, ki
sprejme tisoč ljudi, na silves-

trovo pa bodo stranice odpr-
li, tako da bo na prizorišču
prostora še za več ljudi," je
povedal župan. Organizator
prazničnega dogajanja,
imenovanega Veseli decem-
ber 2010, je tudi letos Tea-
ter bar, ki se je po župano-
vih besedah že doslej izka-
zal kot dober in zaupanja
vreden organizator. Soorga-
nizator decembrskih prired-

itev na Čufarjevem trgu pa
je Občina Jesenice.
V kopici prednovoletnih do-
godkov je župan posebej
omenil enega: 27. decembra
v Kolpernu pripravlja tradi-
cionalni prednovoletni spre-

jem za gospodarstvenike,
kulturnike, politike in dru-
ge, ki soustvarjajo razvoj Je-
senic. Prejšnja leta je spre-
jem potekal v Kosovi grašči-
ni, kjer pa so vsako leto ugo-
tavljali, da je prostor kar pre-
majhen za vse, ki pridejo na
sprejem. Tako so lani prvič
sprejem organizirali v ban-
ketni dvorani Kolperna, tam
pa bo potekal tudi letos.

Županov kotiček

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger bo - tako
kot vsako leto - tudi letos novoletne praznike
preživel na Jesenicah, v krogu družine in 
najožjih prijateljev. Na silvestrovo bo tik pred
polnočjo nagovoril občane, ki bodo silvestrovali
na Čufarjevem trgu, in jim zaželel vse dobro 
v letu 2011. 

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci, 
članice in člani Občinskega sveta občine Jesenice
občankam in občanom čestitajo 
ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in
enotnosti - 26. decembru.

Naj bodo 

prihajajoči prazniki 

polni topline in veselja, 

leto 2011

pa naj vam prinese 

obilo sreče in zadovoljstva.

Plinstal center, Ul. Mirka Vadnova 2, 4000 Kranj, telefon: 04 201 78 00, 
odprto vsak dan od 7. do 19. ure, sobota od 7. do 13. ure

● INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA CENTRALNO OGREVANJE ● ELEKTROMATERIAL
● VODOVODNE INŠTALACIJE  ● BELA TEHNIKA
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Drago Polak, direktor druž-
be Savske elektrarne, je pre-
tekli petek županu Tomažu
Tomu Mencingerju izročil
ček v vrednosti deset tisoč
evrov. Tudi v družbi Savske
elektrarne so se namreč od-
ločili, da ob koncu leta del
sredstev, ki bi jih sicer na-
menili za poslovna darila,
podarijo v dobrodelne na-
mene. Letos so izbrali obči-
no Jesenice. S podarjenimi
sredstvi bo občina obnovila
okna v vrtcu na Tavčarjevi
cesti na Jesenicah. "Počaš-
čen sem, da so se v Savskih
elektrarnah odločili, da sred-
stva namenijo za energetsko
sanacijo vrtca na Plavžu, ki
smo ga jeseni, potem ko se
je v nove prostore preselila

Ljudska univerza, razširili
in tako zagotoviti varstvo za
vse otroke, ki so jih starši že-
leli vpisati v vrtec," je ob tem

dejal župan Tomaž Tom
Mencinger in poudaril, da
bo občina še naprej posebno
pozornost posvečala ener-

getski sanaciji objektov.
Tako že v prihodnjem letu
načrtujejo menjavo strehe
in fasade v šoli na Koroški
Beli ter menjavo oken na OŠ
Prežihov Voranc.
Zadovoljna je bila tudi rav-
nateljica Vzgojno varstvene
organizacije Jesenice Zden-
ka Kovač. Kot je povedala,
bodo denar porabili za me-
njavo oken na južni stani
stavbe, kjer so igralnice. Kot
je ob tej priložnosti povedal
direktor družbe Savske elek-
trarne Drago Polak, se v
podjetju zavedajo pomena
zmanjševanja porabe ener-
gije z energetskimi sanacija-
mi javnih objektov. "Prav
zato je politika družbe, da
donacije usmerja v zvečanje
energetske učinkovitosti in
humanitarne namene."

Deset tisočakov za nova okna
Družba Savske elektrarne je Občini Jesenice podarila deset tisoč evrov za energetsko sanacijo vrtca
na Tavčarjevi cesti na Jesenicah.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in ravnateljica VVO
Zdenka Kovač sta v petek od direktorja Savskih Elektrarn
Draga Polaka prevzela donacijo za obnovo oken v vrtcu.
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Ekipa, ki ureja sankaško progo.

Ana Hartman

Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske je pred krat-
kim v Kranju najbolj zasluž-
nim članicam podelilo sta-
novska priznanja srebrni
znak 2010. Med štirimi do-
bitnicami so kar tri iz občine
Jesenice: medicinska sestra
Dragica Jensterle, zaposlena
v Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje, višja medicinska ses-
tra Alenka Rostohar, ki dela
v Zdravstvenem domu Jese-
nice, in diplomirana medi-
cinska sestra Jana Lavtižar,
zaposlena v Splošni bolniš-
nici Jesenice.
"Priznanje je pohvala za dol-
goletno delo, ki ga jemljem z
vso odgovornostjo in skrb-
nostjo. V Psihiatrični bolniš-
nici Begunje delam že 37 let,
a so vsa ta leta minila izjem-
no hitro, saj mi je to delo zelo
pri srcu, s sodelavci se dobro
razumem," je povedala Dra-
gica Jensterle, ki prihaja z
Blejske Dobrave. Njeno po-
dročje je izvajanje psihiatrič-
ne zdravstvene nege na in-
tenzivnih in odprtih oddel-
kih, kar od nje zahteva obilo
potrpežljivosti, razumevanja
in prijaznosti do bolnikov,
njena velika priljubljenost
med njimi pa dokazuje, da so
te lastnosti pri njej izražene v
polni meri. Znanje in izkuš-
nje prenaša na mlajšo gene-

racijo. Aktivno je delovala v
sindikatu medicinskih se-
ster, v okviru civilne zaščite
je bila odgovorna za prvo po-
moč. Aktivno je sodelovala
tudi pri organizaciji kultur-
nih in športnih aktivnosti,
namenjenih bolnikom in za-
poslenim.
Jeseničanka Alenka Rosto-
har je v Zdravstvenem
domu Jesenice zaposlena 34
let: "To delo me izpopolnju-
je, priznanje pa mi dokazu-
je, da sem delala dobro in da
moram tako tudi nadaljeva-
ti." Vseskozi je bila patro-
nažna medicinska sestra, od
leta 2001 je vodja Patronaž-
ne službe. Delo v patronaži
jo veseli, za človeka v stiski
vedno najde čas. Poleg red-
nega dela v patronaži je že

več kot dvajset let koordina-
torka in strokovna sodelavka
v Šoli za starše, dvanajst let
pa deluje tudi v metadonski
ambulanti. Delo z odvisniki
poteka zunaj rednega delov-
nega časa, od nje pa zahteva
veliko znanja, potrpežljivo-
sti in truda. Obseg njenega
dela je zelo raznolik, zato ve-
liko časa, tudi prostega, po-
rabi za strokovno izpopol-
njevanje.
Jana Lavtižar v jeseniški bol-
nišnici dela petnajst let. Za-
radi izredne strokovnosti,
profesionalnosti in organi-
zacijskih sposobnosti je bila
pred dvema letoma imeno-
vana za glavno sestro na ki-
rurškem oddelku. "Naše
delo je vsako leto bolj napor-
no. Vse več je nalog in doku-

mentiranja, bolniki so vse
bolj zahtevni, tako da se je
treba kar poglobiti in razvi-
jati ob njih," pove diplomi-
rana medicinska sestra z Je-
senic. Pridobila je široko do-
datno znanje s področja ki-
rurške zdravstvene nege,
njena ožja specialnost pa je
delo s pacienti s črevesno
stomo. Nenehno skrbi za
strokovno rast in nadgraje-
vanje znanja, ki ga prenaša
na mlajše kolegice v bolniš-
nici, študente zdravstvene
nege in medicine ter dijake
srednje zdravstvene šole,
predava pa tudi na seminar-
jih in kongresih. V bolnišni-
ci deluje v več projektnih ti-
mih za izboljšanje kakovosti
in varnosti na področju celos-
tne oskrbe pacientov.

Nagrajene medicinske sestre
Srebrne znake so prejele tudi Alenka Rostohar in Jana Lavtižar z Jesenic ter Dragica Jensterle z Blejske
Dobrave.

Alenka Rostohar Jana Lavtižar Dragica Jensterle 
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
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V Savskih jamah urejajo sankaško progo 

Pri Sankaškem klubu Jesenice so se že lotili urejanja tekmo-
valne proge v Savskih jamah nad Jesenicami. Za uvod so z
neba dobili kar bogato pošiljko snega. Odvečnega so odstra-
nili, potem pa začeli polivati in utrjevati progo. Ob progi so
namestili varovalno ograjo, nekaj so je tudi obnovili. 
Progo urejajo skupaj s člani Sankaškega kluba Podljubelj. 15.
in 16. januarja prihodnje leto bodo člani klubov Jesenice in
Podljubelj skupni prireditelji glavne tekme sezone. To bo že
tradicionalni in uveljavljeni Celinski pokal z udeležbo sanka-
čev iz več evropskih držav. Poleg tega tekmovanja bodo izve-
dli še vsakoletni Jelovčanov memorial, v načrtu pa imajo še
nekaj drugih tekem. Po glavni januarski tekmi bo spodnji del
proge namenjen tudi ljubiteljem rekreativnega sankanja. J. R.
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Marjana Ahačič

Konec prejšnjega tedna so v
Splošni bolnišnici Jesenice
odprli prenovljene in na
novo opremljene prostore
centralne sterilizacije. Novi
prostori omogočajo boljši in
poenoten postopek steriliza-
cije na enem mestu in s
tem, kot poudarjajo v bolniš-
nici, zagotavljajo še večjo
varnost bolnikov. Nova cen-
tralna sterilizacija, za katero
je tristo tisoč evrov prispeva-
lo Ministrstvo za zdravje,
drugo pa Splošna bolnišnica
Jesenice, bo po zagotovilih
strokovne direktorice San-
dre Tušar ena najmodernej-
ših v Sloveniji. "Za našo bol-
nišnico je to zelo velika pri-
dobitev, ki smo jo pripravlja-
li dolga desetletja, pravza-
prav vse odkar je bila leta
1989 zgrajena prva central-
na sterilizacija. Od takrat
naprej je namreč živa ideja o
sterilizacijskem postopku
vseh inštrumentov in vsega
sanitetnega materiala na
enem mestu. Zadovoljni
smo, da imamo centralno
sterilizacijo, ki je zgrajena

po najnovejših evropskih
standardih, vključno z nad-
tlakom v prostorih, ki omo-
goča doseganje aseptičnih
delovnih razmer. V novi ste-
rilizaciji imamo nameščeno
moderno opremo z moni-

torji, ki omogoča sterilizaci-
jo vsega sanitetnega materi-
ala in instrumentov ter var-
no delo za zaposlene, saj jim
ni treba rokovati z umaza-
nim materialom," je še pou-
darila.

Novi prostori v kleti glavne
stavbe bolnišnice obsegajo
129 kvadratnih metrov, kar
je neprimerljivo več od do-
sedanjih 62 kvadratnih me-
trov, v njih pa bo delalo de-
set srednjih in dve diplomi-
rani medicinski sestri. V
Splošni bolnišnici Jesenice
ocenjujejo, da bodo z novim
načinom dela v centralni
sterilizaciji samo pri testih
sterilnosti, potrebnih za za-
gotavljanje kakovosti, pri-
hranili tudi do sto tisoč ev-
rov letno. 
Investicija v obnovo central-
ne sterilizacije je del prizade-
vanj za razširitev in obnovo
prostorov bolnišnice - stavbe
so namreč stare več kot se-
demdeset let, vsebina dela
pa se je v zadnjih letih sko-
kovito povečala. Kot še pou-
darjajo v bolnišnici, sedanja
obnova sterilizacije pomeni
nujen vmesni ukrep za zago-
tavljanje kakovosti in varno-
sti ter opravljanje vedno več-
jega programa operacij. Za
nadaljnji razvoj bolnišnice
pa je nujen prizidek, ki ga
načrtujejo na prostoru seda-
njega parkirišča. 

Prenovljena sterilizacija
Nova centralna sterilizacija Splošne bolnišnice Jesenice je ena najmodernejših v Sloveniji.

Nove prostore sta na slovesnosti odprli Nataša Zakrajšek,
"srce sterilizacije", kot jo je poimenovala Zdenka Kramar,
pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, in 
nekdanja glavna medicinska sestra SB Jesenice Olga Blažič.
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Avrelij Ravnik, 
energetski svetovalec

Če sistem ogreval ni predi-
menzioniran in je toplotna
izolacija nezadostna, se ne
more vgraditi kondenzacij-
skega kotla.
Proizvajalci radiatorjev v ta-
belah danes podajajo naziv-
no moč za sistem ogrevanja
90/70 stopinj Celzija in za
sistem ogrevne vode 70/55
stopinj Celzija in celo 55/45
stopinj Celzija. Ti sistemi
imajo primerno nazivno
moč ogreval za kondenzacij-
sko tehniko.

Kaj svetujemo?
Brez posveta s strokovnja-
kom v staro zgradbo, ki ni
toplotno izolirana in z ob-
stoječim sistemom ogreval,

odsvetujemo vgradnjo kon-
denzacijskega kotla. Izkori-
stek kotla pada z naraščajo-
čo temperaturo ogrevanja,
največji je pri sistemu
40/30 stopinj Celzija. Če
ogrevamo z režimom 70-
75/60 stopinj Celzija, je iz-
koristek nižji od stotih od-
stotkov. Če je nekoliko višje,
pa je enak nizkotemperatur-
nemu kotlu. V staro grad-
njo, če ni dodatno sanirana
in toplotno zaščitena, ne pri-
poročamo vgradnje konden-
zacijskega kotla.
Zato: kondenzacijska tehni-
ka da, toda ne povsod. Izva-
jalci del jo ponujajo, ker je
najdražja in imajo rabat od
proizvajalca. Izkoristek je
samo, če izpolnjujete pogo-
je, drugače ni obljubljenega.
Zato se pred nakupom po-
svetujte s strokovnjakom,
lahko tudi z energetskim
svetovalcem. 

(Konec)

ENERGETSKI NASVET

Kurilne naprave za 
varčno ogrevanje hiš

Igrače za bolne otroke

Predsednik Lions kluba Brnik Gregor Makuc je v četrtek
predstojniku pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Je-
senice Petru Najdenovu izročil 65 igrač, ki jih je Lions klub
ob koncu leta namenil za bolne otroke. Donacija, vredna
1500 evrov, je del večje, v kateri so devetdeset igrač poleg
otroškega oddelka SB Jesenice dobili tudi v varnih hišah v
Ljubljani in v Novem mestu. Donatorjem so se za podarjene
igrače poleg otrok zahvalili tudi direktor SB Jesenice Igor
Horvat, strokovna direktorica Sandra Tušar in pomočnica
direktorja za področje zdravstvene nege Zdenka Kramar in
glavna medicinska sestra na otroškem oddelku. M. A.

Otroci, ki morajo ostati v bolnišnici, so še posebej veseli 
podarjenih igrač. I Foto: Gorazd Kavčič

Kako izboljšati 
ekonomski položaj 
slovenskega kmeta

Na letošnjem posvetu kmetij-
ske svetovalne službe v Portoro-
žu 6. in 7. decembra 2010 smo
med drugim poslušali tudi zani-
mivo temo: kako izboljšati eko-
nomski položaj slovenskega
kmeta. Splošna gospodarska kri-
za se kaže - kot povsod - tudi v
kmetijstvu. Ker smo v prelomnih
letih, ko se pripravljajo tudi novi
programski dokumenti za obdo-
bje 2014-2020, oblikuje spreme-
njena kmetijska politika, bi bilo
morda zanimivo, kaj smo nove-
ga izvedeli. 

Razlogi za slab ekonomski
položaj so splošna gospodarska
kriza - cene stroškov so se precej
bolj povečale kot cene kmetijskih
proizvodov, slabša konkurenč-
nost slovenskega kmetijstva,
kmetijstvo je tudi sicer manj do-
nosna panoga, premalo javne
zavesti o potrebnosti domačega
kmetijstva ... Mag. Oblakova je
povedala nekaj osnovnih pravil
za izboljšanje ekonomskega po-
ložaja na kmetijah, in sicer: zni-
žati stroške na kmetiji z novo
dodano vrednostjo produktov s
kmetij, s koriščenjem vseh mož-
nih javnih sredstev (državne
podpore, občinski razpisi, povr-
nitev trošarine, pavšalno davčno
nadomestilo oz. vodenje knjig
kot davčni zavezanec, prijava
investicij na kmetijah in zniža-
nje davka ...), z novimi oblika-
mi trženja ... 

Potrebujemo izobražene kme-
te. Danes je sedemdeset odstot-
kov kmetov z osnovno oziroma
poklicno šolo. Le štiri odstotke go-
spodarjev je mlajših od 35 let. V
Sloveniji vsak kmet kmetuje na
zemljiščih, ki imajo omejitve
(vodovarstveno območje, območ-
je Natura 2000 ...).

Povprečna velikost slovenske
kmetije se dviga in znaša 6,3 ha
obdelovalne zemlje in 6 ha goz-
da, povprečno redi 5,4 glav velike
živine. Zemljišča se koncentrira-
jo na večjih kmetijah. Število
kmetij še vedno pada. Vedno več
je vlog za državne podpore, kjer
kmetija ne redi živali, kar na
daljši rok pomeni opustitev te de-
javnosti. V letu 2010 je zabeleži-
ti močan padec obdelanih kme-
tijskih zemljišč (okrog dvajset ti-
soč hektarjev v celi Sloveniji). To

je na račun opuščanja obdelave,
saj sedemdeset odstotkov površin
leži na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje, pa
tudi na račun spremembe na-
membnosti - oziroma pozidave
najboljših kmetijskih zemljišč.
Le 4,4 odstotka vseh slovenskih
kmetij (3250) ima registrirano
dopolnilno dejavnost. Vendar se
bodo slovenske kmetije, ki bodo
želele preživeti, morale znajti.
Potrebno bo vodenje raznih evi-
denc o stroških, o prihodku, da
bomo lahko tudi sklepali, kako
stroške nižati in kako večati pri-
hodek. Nižanje stroškov prinaša
npr.: povečan obseg proizvodnje,
ustrezni tehnološki ukrepi, večja
intenzivnost, zložbe kmetijske
obdelovalne zemlje, strojni krož-
ki. O slednjih je treba še posebej
razmisliti. Mag. Dolenšek - spe-
cialist za kmetijsko tehniko, pra-
vi, da se nakup traktorja splača
šele pri opravljenih petstotih
urah letno, sicer je ceneje kot
traktor kupiti storitev prek stroj-
nega krožka. Tudi po novi zako-
nodaji bodo dejavnosti prek stroj-
nih krožkov lahko potekale.
Stroške je mogoče znižati tudi z
gradnjo cenejših hlevov, prodajo
proizvodov z višjo dodano vred-
nostjo (prodaja s kmetij, predela-
va, turizem, izobraževanje na
kmetiji, v govedoreji npr. proda-
ja razsekanega mesa na kose in
pakiranje), paša je najcenejši vir
prehrane prežvekovalcev, ponu-
janje storitev meščanom (konje-
reja), zmanjševanje omejitev pri
gospodarjenju ... Tudi slovenske-
ga potrošnika bo treba ozavesti-
ti, da bo kupoval domačo hrano.
Za razne namene je možna le
registracija sezonske dejavnosti.
Treba bo uporabiti tudi sodobne
poti reklamiranja in prodaje -
internetne poti. Še vedno - ali
vedno bolj - velja, da je lažje pri-
delati kot prodati!

Država ne sme prepustiti
kmetijstva prostemu trgu! Naša
država se je začela zavedati ges-
la: zagotovimo si hrano za jutri,
saj smo kar skrb zbujajoče nizko
samooskrbni - z vrtninami dese-
todstotno, s pšenico 45-odstotno,
s koruzo, ki je je največ videti na
naših njivah, le 55-odstotno. Po
letu 2014 - je bilo rečeno v Porto-
rožu - naj zato kmetijska politi-
ka (državne podpore) ne bi bila
bistveno okrnjena, saj je tudi na-
loga kmetijstva bistveno večja kot
le proizvodnja hrane.

Tilka Klinar, 
Kmetijska 

svetovalna služba

Spoštovane 
Jeseničanke in 
Jeseničani!

Organizacija ZB NOB Jese-
nice bi vam rada predstavila eno
od pomembnih nalog v letu
2011. Dobro vemo, da so na
temo o NOB pisali in ustvarjali
zagotovo najvidnejši slovenski
pesniki in pisatelji, slikarji, ki-
parji, komponisti, itd. Prav zato
si je naša borčevska organizacija
zadala nalogo, da postavi doprs-
ni spomenik najvidnejšemu jese-
niškemu liriku in partizanske-
mu pesniku Mihi Marjanu Kli-
narju. K tem nas zavezuje dej-
stvo, da je Miha Klinar napisal
prvo slovensko umetno pesem po
napadu nacistične Nemčije in
fašistične Italije na Jugoslavijo.
Prva njegova je slovenska upor-
niška pesem Sredi noči, ki jo je
datiral s 7. aprilom 1941. Na vso
to uporno pesniško aktivnost
smo Jeseničani lahko ponosni,
saj je to storil komaj 19-letni Slo-
venec in Jeseničan Miha Klinar
in tako postal "prvak" med upor-
niškimi pesniki v okupirani do-
movini. Prav to dejstvo nas še
posebej zavezuje, da se mu od-
dolžimo s tem, da ga uveljavimo
v jeseniškem kulturnem prosto-
ru. Vse napisano govori o tem,
da Jesenice niso samo železar-
stvo ali hokej, temveč tudi mesto
kulture in znanja.

V pesmih po letu 1945., ko je
živel in dihal z domačini in nji-
hovimi problemi, se je s toplimi
besedami dotaknil in opisal svo-
jo navezanost in ljubezen do
malega človeka:

"Rad imam krčme,
stare jeseniške krčme.
Rad imam stare
jeseniške ljudi.
Z njimi potujem
skozi njihove zgodbe,
zapisane v gube
in razorane dlani."
Zato se obračamo na vse naše

občane, da se mu vsi skupaj za-
hvalimo in oddolžimo z doprs-
nim kipom, kjerkoli bi že stal.
Tako bomo tudi vsej slovenski
kulturni javnosti dokazali, da
znamo ceniti svoje someščane, še
posebej tiste, ki so nas bodrili v
času najhujše narodove preiz-
kušnje v času od 1941. do 1945.
leta.

Ta zapis je hkrati tudi nago-
vor in poziv vsem domačinom -
Jeseničankam in Jeseničanom,
da to akcijo podprete. S tem ni-
sem nameraval ocenjevati njego-
vega opusa, saj bi moral sicer

omeniti še njegovo prozo in zgo-
dovinske zapise, ki so bili objav-
ljeni v Kovinarju in v samostoj-
nih izdajah. Namen teh vrstic
pa je, naj poudarim še enkrat,
preprosto ta, da to idejo uresniči-
mo, saj je svoji dolini in mestu
"simfoniji dela, dimnikov in že-
leznih ognjev" ostal zvest do pre-
zgodnjega konca. Rojen je bil
namreč 1922. leta, umrl pa je
leta 1983, star komaj 61 let. Sko-
raj trideset let po njegovi smrti pa
bi se že spodobilo, da mu posta-
vimo doprsni kip. Odkrili naj bi
ga ob 70. obletnici Osvobodilne
fronte ali pa ob Spominskem
dnevu Občine Jesenice 1. avgu-
sta 2011.

Vse, ki ste pripravljeni uresni-
čiti to zamisel, prosim, da svojo
finančno podporo nakažete na
račun ZB NOB Jesenice, števil-
ka 0700 0000 0142 680 pri Go-
renjski banki s številko sklica:
9008.

Bratko Škrlj

Naš Franc Košir

Koroška Bela je v svoji zgodo-
vini predstavljala dom številnim
zaslužnim krajanom. Med nji-
mi pomembno mesto zavzema
tudi legendarni trobentač An-
sambla bratov Avsenik Franc
Košir, ki je bil rojen v naši vasi 1.
oktobra 1931. Blani smo na to
izjemno ponosni. Nepozabni so
Koširjevi nastopi z Avseniki
doma in v tujini, nepozabne nje-
gove šale in skeči, ki so sprožali
salve smeha, nepozabna župa-
novanja na Smuku za svinjsko
glavo, kdo se ne spomni Prelepe
Gorenjske, ki jo je zaigral po vsa-
ki hokejski zmagi nad tekmeci iz
Ljubljane, njegove dobre volje,
optimizma. Skratka bil je naj-
boljši možen ambasador Koro-
ške Bele in Jesenic, za katerega
smo vedno s ponosom rekli: "Ta
je pa naš!" Žal je svojo bogato
življenjsko pot prezgodaj zaklju-
čil 19. decembra 1991. Letos tako
mineva 19 let od njegove smrti in
prav je, da se ob tej priložnosti
nanj zopet spomnimo. Še pose-
bej pa bi bilo dobro zaznamova-
ti dvajseto obletnico njegove smr-
ti, ki bo prihodnje leto. Ob pred-
hodnem soglasju svojcev bi pobu-
do morala prevzeti Občina Jese-
nice in KS Javornik-Koroška
Bela. "Naš Košir" si je to nedvo-
mno zaslužil. Ne pozabimo ga.

Robert Sušanj, 
Koroška Bela

Prejeli smo

TE
LE

S
AT

 d
.o

.o
. 

JE
S

E
N

IC
E

, 
C

E
S

TA
 T

AL
C

E
V 

2
0

, 
JE

S
E

N
IC

E



Jeseniške novice, petek, 24. decembra 2010

Krajevna skupnost
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C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

pon. - pet.: 8. -15. ure
sreda: 8.-18. ure

Šivanje po meri 
in popravila
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FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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Voščimo vam 
vesele božične praznike     

ter veselo, zdravo 
in srečno novo leto 

2011!
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, tel.: 04/5832-663

Vesele praznike 
in vso srečo v novem letu 

vam želi vaša

www.optika-mesec.com

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

Adventno dogajanje v Planini pod Golico
Advent je predbožični čas, ki pomeni pričakovanje. Najlep-
še je praznike pričakati v lepo okrašenem okolju. Že sama
izdelava okraskov prispeva k tistim pravim prazničnim ob-
čutkom. Da je pričakovanje še lepše, pa poskrbi še prijetno
druženje. V Planini pod Golico vse to združujejo že peto
leto. Tudi letos so tako v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
Jesenice konec novembra pripravili adventni delavnici izde-
lave čestitk in adventnih venčkov. Tako čestitke kot venčke
so lahko udeleženci izdelovali dva dneva, čestitke pod 
budnim očesom Romana Savinška, izdelavo venčkov pa je
vodila Brigita Križman. Delavnici sta zaradi obnove gasilne-
ga doma potekali v Štefelinovi hiši, ki se je za vse zainteresi-
rane izkazala za kar malo premajhno. In kot pravi Helena
Razingar iz Sveta KS Planina pod Golico, tudi sneg ni oviral
udeležencev delavnice adventnih venčkov, saj jih je bilo tudi
drugi dan več kot dvajset. M. S.
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Janko Rabič

Dobro razpoložena in z na
novo urejeno frizuro je naj-
starejša Jeseničanka Kristi-
na Tarman v svoji hiši v
Podmežakli 16. decembra
preživljala 101. rojstni dan.
Minil je v običajnem vsakda-
nu skupaj z najstarejšim si-
nom Otonom, ki se je letos s
Hrušice preselil k njej in
skrbi zanjo. "Od stotega
rojstnega dne je čas hitro
minil. Nič posebnega ni
bilo. Počutim se različno,
včasih je bolje, včasih slabše,
malo me daje revma. Da bi
bilo le zdravje," nam je za-
upala, ko smo potrkali na
njena vrata. Sin Oton je do-
dal: "V tem hudem mrazu je
mama predvsem na toplem
v hiši, sicer pa gre tudi še
ven. Sama še poskrbi zase,
jaz ji kuham in postorim
ostalo." Prav na 101. rojstni
je dobila tudi obisk iz svoje
krajevne skupnosti Podme-

žakla. Čestitke najstarejši
krajanki je izrekla predsedni-
ca sveta KS Marina Kalan.

Kristina je v klepetu dejala, da
se vedno rada udeležuje de-
cembrskega srečanja za sta-

rejše. Tokrat pa se ni najbolje
počutila, pa tudi zaradi hude-
ga mraza je bila raje doma. 

Zaokrožila 101. leto življenja

Slavljenka Kristina Tarman s predsednico KS Podmežakla Marino Kalan in sinom Otonom

Starejšim srečanja veliko pomenijo 
Člani svetov treh krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka,
Staneta Bokala in Cirila Tavčarja na Plavžu na Jesenicah vsako
leto v decembru več pozornosti namenijo starejšim prebival-
cem. Za vse, ki so dopolnili osemdeset let in več, pripravijo
srečanje z obdaritvijo, ki je že tradicionalno vedno v Osnovni
šoli Toneta Čufarja. V vseh treh krajevnih skupnostih živi več
kot tristo krajanov, ki so presegli omenjeno življenjsko
prelomnico. Odziv na srečanje je vedno dober, letos so jih
gostili okoli sto. Čestitke in želje po dobrem zdravju v letu
2011 so vsem izrekle predsednice svetov krajevnih skupnosti
Vera Pintar (tudi kot podžupanja v imenu občine Jesenice) ter
Ana Marija Korošec in Mili Ilenič. Pridružila se jim je tudi rav-
nateljica šole Branka Ščap. Vsakoletna srečanja vedno znova
dokazujejo, da so starejši ljudje veseli takšne pozornosti. To
je tudi priložnost, da se za nekaj ur umaknejo izmed štirih
sten domov in stanovanj ter pokramljajo s svojimi znanci.
Letos jim je popoldan popestril Jernej Arh z domačimi vižami,
ki jih je izvabljal iz harmonike. J. R.

Srečanje starejših iz KS Podmežakla
V krajevni skupnosti Podmežakla se vsako leto v decembru
krajani, starejši od sedemdeset let, srečajo v prostorih Kul-
turno športnega društva Bošnjakov Biser. Člani sveta kra-
jevne skupnosti vedno poskrbijo za nekaj razvedrilnega pro-
grama in za darila. Letos so jim zaplesali člani Folklorne
skupine Golica, Melita Jelen je spet zapela nekaj lepih pes-
mi ob spremljavi harmonikarice Marjane Komel, Darka Re-
bolj pa jim je povedala pesem Urška od Andreja Rozmana
Roze. V imenu sveta krajevne skupnosti jih je pozdravila in
jim izrekla voščilo ob novem letu 2011 predsednica Marina
Kalan. Pridružil se ji je tudi župan Tomaž Tom Mencinger,
ki je predstavil tudi načrte Občine Jesenice na območju
omenjene krajevne skupnosti. V krajevni skupnosti
Podmežakla živi več kot 140 prebivalcev, ki so dopolnili
sedemdeset let in več. Letos se je srečanja udeležila prib-
ližno polovica. Vse, ki se zaradi bolezni ali drugih vzrokov
srečanja niso mogli udeležiti, pa bodo člani sveta obiskali
doma in jih obdarili. J. R.
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Urša Peternel

Kako so na Murovi včasih
živeli je naslov najnovejše
brošure, ki je nastala na
študijskem krožku v orga-
nizaciji Ljudske univerze
Jesenice in v sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem
Jesenice in Občinsko knjiž-
nico Jesenice. To je že sed-
ma tovrstna publikacija, s
katerimi želijo ohranjati
kulturno dediščino na prav
poseben način, z zapisova-

njem spominov domači-
nov. Kot je povedala Polona
Knific iz Ljudske univerze
Jesenice, so k sodelovanju
povabili ljudi, ki jih zanima
dediščina Jesenic z okolico,
oziroma vse, ki radi obujajo
spomine in so želeli svoje
zgodbe iz preteklosti deliti
z drugimi in tako poskrbeti,
da zgodovina ne bi utonila v
pozabo. "V program se je
vključilo sedemnajst ljudi,
večinoma prebivalcev Mu-

rove in Kosove ulice ter tudi
nekaj takih, ki sedaj živijo
drugje, vendar so njihove
korenine na Murovi," je po-
vedala Polona Knific. Osno-
vali so študijski krožek, v
sklopu katerega so pripravi-
li več srečanj v Kosovi graš-
čini, poleg tega pa so izvedli
tudi terensko delo. Obiskali
so nekaj starejših prebival-
cev, ki imajo bogato zaklad-
nico spominov na življenje
na Murovi včasih. Tako so
zbrali dvaindvajset zgodb,

ki slikovito ponazarjajo živ-
ljenje prednikov na Murovi,
ter jih združili v brošuri. To
so natisnili v tisoč izvodih
in je brezplačno na voljo
občanom Jesenic. 
Mentorice študijskega krož-
ka so bile Polona Knific z
Ljudske univerze Jesenice,
Zdenka Torkar Tahir iz
Gornjesavskega muzeja Je-
senice in Nataša Kokošinek
iz Občinske knjižnice Jese-
nice.

Kako so na Murovi včasih živeli
V brošuri so zbrali dvaindvajset zgodb, ki slikovito ponazarjajo življenje prednikov na Murovi.

Obisk dedka Mraza pri Muzejskem društvu
Člane Muzejskega društva Jesenice je obiskal dedek Mraz,
in to na prednovoletnem družabnem srečanju, ki so ga imeli
po predstavitvi brošure Kako so na Murovi včasih živeli.
Društvo ima kar 189 članov in redno prirejajo predavanja in
strokovne izlete. J. P.

Skupinska pregledna razstava likovnih del 
V prihajajočem letu 16. februarja bo minilo 65 let neprekinje-
nega delovanja likovnega kluba DOLIK - dolinskih likovnikov
pri Kulturnem društvu Svoboda Tone Čufar Jesenice. To je
bil prvi primer organiziranega druženja slikarjev samorast-
nikov v Sloveniji. Poleg likovnega izpopolnjevanja in druže-
nja slikarjev v likovnih tečajih, skupinskega slikanja v naravi,
udeležbe v likovnih kolonijah po Sloveniji so v svoj program
uvrstili redno organizacijo likovnih razstav na Jesenicah, ki
so se jim pridružile tudi fotografske, etnografske in druge
razstave. Do trenutne razstave so DOLIK-ovci po podatkih
Joža Varla ljubiteljsko organizirali in izvedli 1014 razstav, ki
si jih je ogledalo skoraj sedemsto tisoč obiskovalcev. Tokrat
je na ogled razstava likovnih del 22 slikark in slikarjev. Raz-
stavljajo Franc Berce, Boleslav Čeru, Natalija Erlah, Marta
Gašperlin, Janko Gašperlin, Edo Gregorič, Jože Horvat, Jaka
Kobal, Vesna Sanja Koser, Zlato Lipovšček, Slava Mlakar,
Ana Mikuž Višnar, Anton Modrijan, Janko Mohorič, Jože Pri-
stavc, Marta Robič, Draga Soklič, Edo Vahič, Toni Vogrinčič,
Marija Volarič, Marjan Židanek in Marjeta Žohar. J. P.

Koncert v okviru Glasbene mladine Slovenije
V Kosovi graščini so v okviru jubilejne, 20. sezone koncert-
nega cikla mladih Glasbene mladine Slovenije koncertirali
mladi glasbeni umetniki Izidor Kokovnik (harmonika) in Air-
string duo Luka Železnik (flavta) in Uroš Barič (kitara). Kon-
certi so bili oziroma še bodo v Sežani, Kranju, Ljubljani, Ce-
lju in na Jesenicah. Virtuoz na harmoniki Izidor Kokovnik je
zaigral tako glasbena dela starih mojstrov kakor sodobnih
skladateljev, ki so bila prava poslastica za ljubitelje resne
glasbe. Podobna izrazita virtuoza sta tudi druga dva nasto-
pajoča glasbenika: Uroš Barič in Luka Železnik. Več kot dve
polni uri glasbenih užitkov so sicer maloštevilni poslušalci v
avli Kosove graščine nagradili z dolgimi aplavzi. J. P.

Doslej so v sklopu študijskih krožkov pripravili
že šest brošur: Kako so na Jesenicah včasih 
jedli?; Po 2. svetovni vojni pa smo jedli takole;
Kako so na Jesenicah včasih živeli?; Kako so v
Planini pod Golico včasih živeli?; Kako so 
v vaseh pod Golico včasih živeli?; Kako so na
Blejski Dobravi včasih živeli?

Pri pripravi brošure je sodelovalo 21 avtorjev, objavljenih
pa je 24 prispevkov. Na sliki je ena od avtoric Andreja 
Svetina, ki je napisala prispevek Življenje pri Šadrniku in
Stroju. / Foto: Janez Pipan

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Štirje letni časi skozi
ustvarjalnost učencev

V razstavnem prostoru kul-
turnega doma na Sloven-
skem Javorniku je na ogled
razstava z naslovom Štirje
letni časi. Na ogled so izdel-
ki, ki so jih ustvarili učenci iz
Osnovne šole Poldeta Stra-
žišarja in njihovi mentorji. 
Z njimi so ponazorili vse
štiri letne čase J. P.
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Matjaž Klemenc

Kaj je bil glavni razlog, da si
se začela ukvarjati s teni-
som?
"Že kot majhna deklica
sem se rada igrala z žogo.
Pri petih letih so me starši
vpisali na tenis, saj je teni-
ško igrišče zelo blizu naše
hiše, in sem začela. Že v za-
četku mi je bilo všeč in v
tem športu vztrajam še da-
nes. Poizkusila sem tudi s
karatejem, a vse je ostalo le
pri enem treningu."

Kdo so bili do sedaj tvoji tre-
nerji?
"Začela sem pri Teniškem
klubu Jesenice pri Mateju
Poljanšku. Sedaj treniram v
klubu Top Ten Mojstrana
pri Bogdanu Janšu. Gre za
priznanega trenerja. Naj
omenim, da sta pod njego-
vim vodstvom trenirali se-
stri Zec-Peškerič."

Vrnila si se z Bahamov.
Kako je prišlo do tega, da si
se udeležila tako uglednega
turnirja?
"Turnirja na Bahamih sem
se udeležila zaradi dobrih
rezultatov na treh turnirjih
Nike v Mariboru, Portorožu
in v Kranju. Osvojila sem
največ točk, kar mi je pri-
neslo uvrstitev na ta presti-
žen turnir. V Mariboru sem
izgubila v četrtfinalu, v Por-
torožu in Kranju pa sem 
izgubila v finalu."

Kako si sama videla turnir?
"Na turnirju so nastopili ig-
ralci iz 32 držav. Sama sem
nastopila v kategoriji U12.
Iz Slovenije nisem bila edi-
na udeleženka. Pri dečkih
do 12 let je nastopil Grega
Kokalj iz Litije, pri deklicah

do 14 let je nastopila Lara
Vovk iz Stražišča, pri deč-
kih do 14 let pa je nastopil
Maks Tekavec iz Ljubljane.
Žal sem že v prvem kolu
naletela na šesto nosilko
Viktorijo Kuzmovo iz Slo-
vaške in srečanje izgubila.
Igrala sem še v tolažilni
skupini, kjer sem zabeležila
zmago in poraz. Premagala
sem Milagros Montero iz
Argentine, nato pa izgubila
z Avstralko Kimberly Bi-
rrell. Vsi tekmovalci, ki smo
nastopili na tem turnirju,
smo dobili polno torbo teni-
ške opreme, predvsem teni-
ška oblačila in copate."

Si pred tem že nastopala zu-
naj Slovenije?
"Nastopila sem na Hrva-
škem, v Čakovcu in v Uma-
gu. V Umagu sem izgubila
v 2. kolu kvalifikacij, v kate-
goriji U14 v Čakovcu pa
sem izgubila v 3. kolu."

Ti ustreza igranje v dvojicah?
"Podobno kot posamezno
tudi v igri dvojic uživam.
Težko bi se odločila, kaj
raje igram."

Kakšna je konkurenca v Slo-
veniji v tvoji kategoriji?
"Konkurenca v moji kate-
goriji je dokaj močna. Vse-
eno bi v ospredje postavila
tri igralke: Saško Klaneček
in Zalo Dovnik, obe priha-
jata iz ŽTK Maribor, in
Hano Mraz iz kranjskega
Triglava."

Koliko časa na teden posve-
čaš tenisu?
"Treniram štiri do petkrat
tedensko po dobro uro in
pol. Največ pozornosti se
posveča vzdržljivosti in obe-
ma osnovnima teniškima

udarcema: forhendu in be-
kendu."

Imaš kaj treme?
"Niti ne, zanimivo pa je, da
veliko težje igram proti
mlajšim tekmovalkam."

Nastopaš tudi v starejši kon-
kurenci?
"Igrala sem tudi v kategoriji
U14, posebej pa bi omenila
finale v Kamniku, ki sem ga
izgubila proti Celjanki Ani
Oparenovič."

Kaj imaš za svoj največji us-
peh do sedaj?
"Tukaj bi omenila igranje na
Nike Jounior Touru na Baha-
mih in dva slovenska master-
sa. Lani v Kopru sem bila
druga, letos v Litiji pa tretja."

Kako usklajuješ tenis s
šolo?

"V šoli mi gredo na roko.
Sedaj za Bahame, ko sem
bila odsotna 14 dni, smo
morali dati prošnjo. Zaradi
eno- ali dvodnevne odsotno-
sti mi ne delajo problemov."

Kaj misliš, da moraš v svoji
igri še popraviti?
"Delati moram predvsem
na forhendu."

Želje v tenisu v prihodnosti?
”Želim si osvojiti vse štiri tur-
nirje za Grand Slam. V bliž-
nji prihodnosti si želim še
enkrat uvrstiti na turnir Nike.
Rada bi se zahvalila starše-
ma, ki me pri tem absolutno
podpirata, in vsem drugim,
ki mi pomagajo na moji teni-
ški poti. Tukaj gre posebna
zahvala trenerju Bogdanu
Janši, saj sem pod njegovim
vodstvom v zadnjih treh letih
zelo napredovala."

Na turnirju na Bahamih
Z uvrstitvijo na Nike Junior Tour, ki je bil letos na Bahamih, je dvanajstletna teniška igralka 
Nika Kozar z Jesenic dosegla velik uspeh in lepo popotnico za naprej.

Velike tiskane črke, trda vezava, 20 strani.

Cena: 9,90 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.: 

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

Tistega čudovitega jutra so se prebivalci nekega mesta

prebudili v pravljično jutro; minulo noč je mesto prekril

sneg. Še najbolj so se tega razveselili otroci in se igrivo 

zapodili na sneg delat snežake. A skupina otrok, ki niso

poznali ljubezni, je razdrla snežake. Toda na pravljično

božično jutro se je spet vse uredilo ...

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.is

Nova, praktična

kuharica z recepti za

štruklje in 60 slastnih

nadevov. Peke potic

po receptih Andreja

Goljata pa se lahko

lotijo tudi začetniki.

Nepogrešljivi 

napotki 

za dobro testo, 

predstavljenih 

je 50 nadevov 

za potice, 

vse do 

sodobnih 

koktajl potic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Knjiga obsega 260 strani, ima mehke platnice, povezane 

s špiralo. Redna cena 12,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite 

na Gorenjskem glasu, je cena le 9,90 EUR + poštnina
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Nika Kozar, dvanajstletna igralka tenisa z Jesenic

Matjaž Klemenc

Vikend štirinajst dni nazaj
je bil hokejsko zanimiv,
tako na ledeni ploskvi kot ob
njej. Jeseničani so odigrali
dve pomembni tekmi: večni
derbi v Tivoliju z ljubljan-
sko Olimpijo, dva dni kas-
neje, v nedeljo, pa so doma
gostili vodilno ekipo lige
EBEL, celovški KAC. Nede-
lja je postregla tudi z dogod-
ki ob ledeni ploskvi. Sedanji
športni direktor Hokejskega
kluba Acroni Jesenice Zvo-
ne Šuvak je podal odstopno
izjavo, sprememba pa je
bila tudi na mestu reprezen-
tančnega selektorja. Hokej-
ska zveza je odločila, da do-
sedanjega selektorja Johna
Harringtona zamenjajo z
Matjažem Kopitarjem. V sa-
mostojni Sloveniji smo s
Kopitarjem dobili desetega
selektorja izbrane vrste.
Vrnimo se k dogodkom na
ledeni ploskvi. Pred 433.
večnim derbijem je bilo veli-
ko pričakovanj tako med ig-
ralci kot med navijači. Žal je
ostalo le pri željah. Prvih de-
set minut so bili "železarji"
še enakovredni, v nadaljeva-
nju pa je bila tekma v zado-
voljstvo privržencem ze-
leno-belih. Olimpija se je
borila, si pripravljala prilož-
nosti, na drugi strani pa v je-
seniški igri ni bilo nobenega
žara, nobene želje po uspe-
hu. Končna zmaga Olimpije
6 : 2 je bila več kot zasluže-
na, nikakor pa dobra popo-
tnica pred nedeljskim obra-
čunom proti celovškem
KAC-u. Letošnje igre naj-
uspešnejšega avstrijskega
hokejskega kolektiva vseka-
kor vzbujajo spoštovanje.
Zadnji poraz KAC-a v red-
nem delu sega v 4. kolo, ko
so v gosteh s 4 : 1 izgubili z
Linzom. Poraz v Ljubljani je

pustil posledice, kar se je
predvsem videlo pri mizer-
nem obisku. Kasneje se je
izkazalo, da so vsi tisti, ki so
se odločili, da si tekme ne
bodo ogledali v živo, storili
napako. Jeseničani so tokrat
prekosili sami sebe. Prika-
zali so všečno igro, borbeno,
nepopustljivo in kar je naj-
važnejše, prisotna je bila že-
lja po uspehu. V karavan-
škem derbiju ni bilo slabega
igralca v jeseniški vrsti. Do-
mača vrata je branil O' Keef,
ki je dobil priložnost pred
Soumalainenom. Razen pri
prvem zadetku je O' Keef
dobro opravil svoje delo.
Prvi del v ligi Slohokej je
končala tudi druga jeseni-
ška ekipa Mladi Jesenice.
Varovanci trenerja Marjana
Kozarja so se med desetimi
ekipami uvrstili na šesto
mesto. Ne smemo pozabiti,
da je glede na lansko sezono
ekipa močno spremenjena.
Na gorenjskem koncu sta
bili dejavni tudi dve repre-
zentančni selekciji, v obeh
pa je bilo kar nekaj igralcev
Acronija Jesenic in Mladih
Jesenic. Na Jesenicah je ig-
rala članska izbrana vrsta
pod vodstvom Matjaža Ko-
pitarja. V nasprotju s turnir-
jem v Belorusiji so tokrat ig-
rali odlično in premagali vse
tekmece. Z 2 : 0 so odpravi-
li Madžare, s 5 : 2 Norveško
in s 3 : 0 Avstrijo. Na Bledu
je reprezentanca U-20 na-
stopila v II. diviziji. Boljša je
bila od Hrvaške z 11 : 3, Lit-
ve z 10 : 3, Avstrije s 3 : 2 in
Kazahstana s 6 : 4. Žal so iz-
gubili odločilno tekmo za
vstop v skupino A: z 2 : 1 so
jih premagali Danci.
Ko boste brali te vrstice, bosta
za hokejisti Acronija Jesenic
še dve tekmi: gostovanje pri
Sapi in domača tekma z VSV.
V nedeljo gostujejo pri Linzu.

Niso še pozabili 
igrati hokeja
Zmaga proti celovškemu KAC-u je spet vrnila
nasmeh v Podmežaklo. Na tej tekmi so dokazali,
da se z borbeno igro in z željo po zmagi da
preskočiti marsikatera ovira.

Novoletni turnir juda v Celju

V Celju je potekal turnir juda, ki se točkuje za slovenski
pokal. Nastopilo je 247 tekmovalcev iz 25 slovenskih klubov,
tekmovanje pa je potekalo v kategorijah U15, U13 in U11.
Pobliže si oglejmo uvrstitve tekmovalcev judo sekcije Parti-
zan Jesenice. V kategoriji U13 je nastopila Bianca Stojkovič
Sovilj in bila v kategoriji do 44 kg druga. V kategoriji U11 so
nastopili trije jeseniški tekmovalci. Samo Simjanovski je v
kategoriji do 34 kg zasedel drugo mesto. Na drugo stop-
ničko se je povzpel tudi Benjamin Hatič v kategoriji do 46
kg. Elma Hatič je osvojila tretje mesto. M. K.

Zmaga doma, poraz v gosteh

V zadnjih dveh kolih so jeseniški košarkarji dosegli zmago
doma in poraz v gosteh. V 10. kolu so doma premagali Ping-
vine Šmartno z rezultatom 83 : 71. Jeseničani so skozi celo-
tno srečanje kontrolirali potek tekme. Drugače kot v 10. kolu
so bili v podrejenem položaju v 11. kolu, ko so gostovali pri
Kolpi Črnomelj in na koncu izgubili z rezultatom 97 : 81. Na
vrhu lestvice 2. Slovenske lige so Janče, ki so zbrale 20 točk.
Jesenice so v skupini štirih ekip, ki so zbrale 16 točk, na 7
mestu. Sledi odmor, saj je 12. kolo na sporedu šele 15. janu-
arja, ko bodo Jeseničani doma gostili ekipo Globus. M. K.
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Zanimivosti, razpis

Mag. Karmen Klobasa

Očarajte s pogledom. Očaraj-
te z dih jemajočimi in osup-
ljivo dramatičnimi trepalni-
cami. Pravijo namreč, da so
oči ogledalo duše. Dajte jim
priložnost, da se dokažejo ...
Nekoč so si ženske trepalni-
ce krasile z ogljem in jih vi-
hale z vročimi kleščami, da-
nes si jih barvajo z maskaro
in krasijo. Umetne trepalni-
ce so postale modni dodatek
dogodkov in večernih zabav.
Za decembrske zabave mo-
rajo biti nekaj posebnega.
Umetne trepalnice je prvi
uporabil ameriški filmski re-
žiser D. W. Griffith v svojem
igranem filmu. Naredil jih je
iz človeških las in gaze. Na
žalost jih je pozabil patenti-
rati. Hit so iz njih naredile
dive Marlene Dietrich, Joan
Crawford, Twiggy in Liza
Minelli, dokončno so se uve-
ljavile v šestdesetih letih. Da-
nes so nepogrešljiv lepotni
dodatek v svetu filma, foto-
grafije, mode in vse pogoste-
je tudi vsakdanji del ličenja.
Narejene so tako iz pravih
las, peres ali umetne mase.
Na voljo so v enem kosu, ki
ga prilepite tik ob liniji svojih
trepalnic, ali kot posamezni
čopki, ki ustvarijo videz go-
stote, kjer to želite. Pritrdite
jih s posebnim lepilom, ki
omogoči, da obstanejo tudi
več tednov. Pri izbiri barve,
oblike in dramatičnega učin-

ka ni meja. Kreativnost vsa-
ko leto predstavijo pri lepot-
ni hiši Shu Uemura z lansi-
ranjem posebne in omejene
serije trepalnic. Letos jih je
navdahnil praznični glamur.
Kratke ali dolge, pisane, per-
nate, posute s kristali naredi-
jo vaš pogled na svet skrivno-
sten in glamurozen. Nosite
jih za dodatek! In naj se ta
obvezno ujema z vašim sti-
lom. Klasične dame boste
verjetno posegale zgolj po
zgoščevanju trepalnic, po
vstavljenih čopkih. Nežne,
sofisticirane, boste ujele vod-
ne kapljice v obliki kristalov.
Avantgardne dame bo očara-
la pajkova mreža. Mehki ma-
rabujčki bodo za Lady Gaga
in njej podobne gospodične.
Bodite ustvarjalne, pomežik-
nite nenavadno!
Ker se beremo zadnjič v tem
letu, vam, dragi moji, želim,
da bi ostali v stiku s seboj, da
bi znali najti notranji mir, da
bi se znali nasmehniti, začu-
titi, kdaj je treba objeti, name-
sto se razjeziti, in kdaj je tre-
ba samo visoko dvigniti nogo
zato, da prestopimo ovire. 
Srečno 2011!

I. Priznanja občine Jesenice se podeljuje enkrat letno kot
posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe
na posameznih področjih. Vrsta priznanj občine Jesenice
je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljuje-
jo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolek-
tivom).

II. Priznanja občine Jesenice so:
- podelitev naziva častni občan občine Jesenice 

(podeli se največ en naziv);
- plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete).

1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice
Naziv častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Re-
publike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno
prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih po-
dročjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju
občine. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice ni
vezana na denarno nagrado.

2.Plaketa občine Jesenice
Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in
se podeljuje:

Državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe 
na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospo-
darskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi
znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za
razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo
in širšo skupnost.

Plaketo občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat 
najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, 
navedenih v 1 odstavku tega besedila. 

III. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti pobudi:
Pobuda za priznanje mora vsebovati poleg osnovnih in osebnih
podatkov o posamezniku ali kolektivu tudi utemeljitev pobude, v
kateri mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandida-
ta/kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje
I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odlo-
ka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja
občine Jesenice.

IV. V utemeljitvi posameznih pobud mora biti navedeno, za
katero priznanje je pobuda vložena.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska
priznanja je:
Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v
zaprti ovojnici na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, "Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja" do vključno petka,
21. januarja 2011, do 12.00.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena "Ne odpiraj - 
priznanja občine Jesenice v letu 2010". Zapečatena ovojnica 
se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice,
na Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).
Odpiranje ovojnic bo v torek, 25. januarja 2011, ob 16. uri v 
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje).
Nepravočasne, nepravilno označene ovojnice in vsebinsko 
pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla.

Priznanja občine Jesenice v letu 2011 bo podelil župan občine
Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika
občine Jesenice 20. marca 2011.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja:

Vera PINTAR
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OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice in 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov
za priznanja občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE JESENICE V LETU 2011

Prijateljska druženja na delavnicah

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru Točke vseživ-
ljenjskega učenja dvakrat mesečno organizira zanimive 
in poučne brezplačne delavnice. Udeleženci so pohvalili 
zlasti delavnice Metoda Čufarja, ki temeljijo na osebni rasti
in izboljšanju telesnega in psihičnega počutja. Predavatelji
skupaj z udeleženci delijo svoje izkušnje in znanje, kako iz-
boljšati kakovost življenja, medosebne odnose, kako prepo-
znati v sebi svoje poslanstvo, skrite potenciale, kako doseči
ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem, kako
graditi na lastnih prednostih ... Udeleženci delavnic so ob-
čani občin Zgornje Gorenjske, ki redno obiskujejo delav-
nice, na katerih so pridobili veliko znanja in sklenili veliko
prijateljstev. E. A.

Prednovoletno srečanje rekreativcev 
in športnikov

V prostorih Društva upokojencev Jesenice so pripravili
družabno srečanje športnikov in rekreativcev, članov društ-
va. Janez Komelj je med drugim orisal dejavnost v letu, ki
odhaja, in programe za prihodnje leto, pripravili pa so še 
zanimivo predavanje Alojzija Babiča, ki je v sliki in besedi
orisal peš hojo po znameniti romarski relaciji Camino Com-
postela v Španiji. J. P.

Izkoristite strokovne 
dosežke v svoj prid in 
stopite na praznično 
prizorišče z najlepšimi
očmi. Modni dodatek, ki je
tako poseben, 
kot ste posebne ve. 

Umetne trepalnice naj se
stilsko in barvno navezujejo

na vašo garderobo. 

Praznični pomežik
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Tjaša Rotar

Krepitev duha in telesa
pozimi (2. del) 

Mnogi so smučali samo za re-
kreacijo in zabavo, otroci na-
vadno kar na doma narejenih
smučeh, veliko pa se jih je tudi
udeleževalo raznih tekem v
smučanju in teku na smučeh,
tako na lokalni kot na višjih
ravneh. Ti so bili v glavnem
vključeni v društva (Atletski
športni klub Gorenjec, Turi-
stovski klub Skala, Svoboda in
smučarski klub Bratstvo), ki
so prirejala tekmovanja in
imela svoje smučarske terene -
na Črnem vrhu, Rožci in Pu-
stem rovtu, Svoboda pa smu-

čarsko kočo na Ravnah na
Mežakli. Ker smučarji niso
mogli postati profesionalci, so
tudi najboljši za trening mo-
rali izkoristiti vsak prost tre-
nutek, ki jim je ostal po delu
(v glavnem v železarni), pred-
vsem pa seveda nedelje. Po
uspehih na pomembnih tek-
mah so društva za najbolj
uspešne člane tekmovalce pri-
rejala slavnostne sprejeme. 
Na Bratstvenih skakalnicah v
Kurji vasi (16-metrska in 25-
metrska) je mladina vadila
smučarske skoke, bolj za zaba-
vo ali pa tudi kar zares.
Na Jesenicah je bilo precej pri-
ljubljeno drsanje. Že okrog

leta 1900 "so v Hrenovici pri
... Lukmanovi vili naredili le-
deno ploskev z električno raz-
svetljavo za uradnike KID,
kjer so se drsali tudi učitelji in
kak delavski otrok, če je imel
svetle kromaste drsalke, kar pa
je bila prava redkost, zakaj
otroci delavcev so imeli doma
narejene železne, s katerimi so
bili v Hrenovici nezaželeni.
Na ledu so večkrat prirejali
plese, za katere je igrala tovar-
niška godba". Delavski otroci
so tako navadno le opazovali
drsalce na lepem, "romantič-
nem" drsališču. Sami so drsa-
li na naravnih drsališčih, ko-
nec 30. let pa tudi na urejenih

drsališčih za Jelenom in na
dvorišču Sokolskega doma. 
Podmežaklo so si stari Korošci
pripravili ledeno progo za
"ajnšicanje" - kegljanje na
ledu. Mladina je pod vod-
stvom Karla Vergleza tu priče-
la trenirati hokej na ledu. To
so bili začetki jeseniškega ho-
keja, ki je kmalu dobil prostor
na drsališču na nogometnem
igrišču Bratstva.
Mladina se je rada hodila tudi
sankat na bližnje strmine.
Priljubljena so bila sankališča
okrog Svetega Križa. Najpo-
gumnejši so se sankali s Črne-
ga vrha. Sankači so si pogosto
oddahnili v kaki gostilni. 

Tako so v hotelu Belcijan pro-
dali tudi po sedemsto čajev na
večer. "Ljudje so se z Jesenic
prihajali sankat. V hotel so se
prišli ogret in "privezat dušo".
Sanke sta medtem pazila dva
uslužbenca. Sankali so se sko-
zi Golo peč, naredili nekaj ko-
rakov do vrha Žbatnakovega
polja, se spustili navzdol do
Čufarja na Jesenicah, potem
pa šli zopet nazaj."
"Tu se je zbiralo in družilo
staro in mlado. Ko so sankači
prišli do Jerce, so v gostilni spi-
li čaj ali šilce močnega, nato
pa se spustili v dolino. Posebno
ob polni luni je bilo veliko sme-
ha in veselja."

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (36. del)

Janko Rabič

Voditeljica Albina Seršen je
tokrat gostila prav zanimivo
druščino. To so bili decem-
brski dobri možje Miklavž,
Božiček in dedek Mraz.
Osrednji sogovornik je bil je-
seniški župnik Andrej Oj-
strež. Najprej je predstavil
prvega decembrskega moža
Miklavža. Bil je krščanski
svetnik, znan je bil po svoji
darežljivosti. V nadaljevanju
pogovora se je vrnil v svojo
mladost in povedal, kako so
pri njih pričakovali darila od
Miklavža. Zvečer so nastavili
krožnike in hitro odšli spat.
Spregovoril je tudi o božiču -

predvsem kot toplem družin-
skem prazniku, ki povezuje
ljudi. Andrej Ojstrež je za-

tem odgovarjal na vprašanja,
zakaj se je odločil za duhov-
niški poklic, povedal je, da

rad opravlja delo v sedanji
župniji na Jesenicah. 
Večer je bil poln prijetnih
presenečenj za obiskovalce.
Vsi dobri decembrski možje
so tudi zares prišli na obisk in
vsem prinesli različna darila.
Miklavž je s seboj pripeljal
tudi parkeljne. Tudi petja ni
manjkalo. Marjana Komel je
s spremljavo harmonike po-
skrbela, da so vsi lahko zapeli
božično pesem Sveta noč. 
Predsednik Društva upoko-
jencev Jesenice Boris Bre-
gant se je voditeljici Albini
Seršen in vsem letošnjim go-
stom zahvalil za pomemben
prispevek pri bogatitvi dru-
žabnega življenja v domu.

Dobri možje
razveselili z darili 
Pri Društvu upokojencev Jesenice so letošnja mesečna srečanja z znanimi osebnostmi v ponedeljek,
13. decembra, zaokrožili v prazničnem razpoloženju.

Janko Rabič

Pri Zvezi društev prijateljev
mladine Jesenice so tudi le-
tos poskrbeli za obiske ded-
ka Mraza s spremstvom v
vseh vrtcih v občinah Jeseni-
ce in Kranjska Gora. Tokrat
je program s pesmijo in ple-
som pripravila skupina
učencev podružnične šole
Blejska Dobrava pod vod-
stvom mentoric Jane Lavti-
žar in Tine Kramar. Dedek
Mraz je v vsem namenil ve-
liko prijaznih besed in jim
izročil darila. 
Osrednja letošnja prireditev
za otroke v občini Jesenice bo
27. decembra ob 17. uri v

Športni dvorani Podmežakla.
Obiskal in obdaril jih bo de-
dek Mraz. 
Ob obisku dedka Mraza v vrt-
cu na Koroški Beli so združi-
li še en prijeten dogodek.
Tea-ter Bar z Jesenic je za vse
otroke v vrtcih jeseniške ob-
čine podaril dvesto komple-
tov materiala za likovno
ustvarjanje otrok. Samir Sula
je dejal, da so se za ta korak
odločili, ker želijo, da bi bili
otroci čim bolj ustvarjalni
pri različnih dejavnostih v
vrtcih. Za lepo donacijo se je
v imenu vseh vrtcev zahvali-
la ravnateljica Vzgojno-
varstvene organizacije Jese-
nice Zdenka Kovač. 

Dedek Mraz obdaril 
otroke v vrtcih 

Trgovski center Bled, 
31. 12. 2010 ob 15. uri

Program: 
❄ Mladi pevski talenti glasbene šole Osminka 
❄ Predstava za otroke (Lutkovno gledališče Jesenice) 
❄ Klovn Žare, Pismonoša Aljoša, Pika Nogavička 
❄ Dedek Mraz z darili za vse otroke 
❄ Medved Čalapinko 
❄ Pujsek Papi, Levček 
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Povezovalci programa:  
Zajček Sporty ter Miri in Dedek 
❄ brezplačna poslikava obraza
❄ simbolično odštevanje zadnjih sekund

starega leta s podžupanom Tonijem Mežanom
❄ ob 16. uri odpiranje otroškega šampanjca  
❄ žrebanje pisem želja za leto 2011 - glavna nagrada: 

enodnevni izlet v Benetke za 2 osebi
❄ nagrade sponzorjev za izžrebance 

Zaželeno je, da na silvestrovanje prinesete vsaj eno šolsko potrebščino
(zvezek, ravnilo, barvice, svinčnik ...), RK Bled pa bo poskrbel, da bodo
prišle v roke tistih otrok, ki jim bodo še kako prišle prav. 

Organizator: 
Športna agencija Sporty 

www.sporty.si

KS BLED

KUPON ZA ŽREBANJE PISMO ŽELJA ZA LETO 2011

V letu, ki prihaja, si želim:  

Ime, priimek: 

Naslov:

Starost:                              Tel. št.: 

E-pošta: 

Kupon (če otrok še ne zna pisati, kupon izpolnijo starši) izrežite in ga pošljite
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, najkasneje do
srede, 29. decembra. Lahko ga oddate tudi v nabiralnik na poslovni stavbi
Gorenjskega glasa ali ga oddate v nabiralnik za žrebanje pred prireditvijo.
Pogoj za podelitev prve nagrade je prisotnost na silvestrovanju, o drugih
nagradah boste obveščeni po pošti.

500
kremnih rezin 

za otroke
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Praznična ustvarjalnost šol
Srednja šola Jesenice in Osnovna šola Poldeta Stražišarja sta letos poskrbeli za posebej praznično 
decembrsko dogajanje v dvorani jeseniškega gledališča.

Videospot mlade jeseniške pevke

Komaj 18-letna Lea Grilc, ki prihaja z Blejske Dobrave, je pred
dnevi predstavila videospot za svojo drugo pesem Pravljica
ljubezni. Snemanje sicer malo bolj živahne balade je poteka-
lo na Jesenicah na Stari Savi in na Bledu v Vili Bled. Kot pra-
vi, je pesem delno tudi osebno izpovedna, govori pa o tem,
da so v vsaki ljubezni ovire. Z njo je Lea želela tudi sporoči-
ti, da ljubljene osebe ne smemo izpustiti že zaradi ene same
ovire. Besedilo je napisala Urša Mlakar, za glasbo in aranž-
ma je poskrbel Janez Repnik, za glasbene vložke pa Grega
Farasin in Tomaž Kobol. Režije se je lotil Miha Dulmin, po-
magala pa mu je Mirjam Bernard z ekipo. Kljub mladosti pa
Lea ni neizkušena pevka, saj je s prvo samostojno pesmijo
Na dlani že nastopila na festivalu Fens, trikrat pa se je preiz-
kusila tudi na prireditvi Prvi glas Gorenjske. Petje izpopolnju-
je pri Marti Zore, o kateri pravi, da jo na pevski poti podpira
in ji pomaga pri raznih projektih. M. S.

Prihodnost je v naših rokah

Na Osnovni šoli Koroška Bela so se vključili v mednarodni
projekt ozaveščanja in izobraževanja za razvoj o problematiki
podnebnih sprememb v državah v razvoju, s poudarkom na
Afriki, ki ga vodi Slovenska Karitas. Zaradi različnih naravnih
nesreč, kot so suše in poplave, prebivalci revnih dežel že
sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne vode in hrane, širijo
se številne bolezni, ogrožena so življenja ljudi. Pri pouku
gospodinjstva so izvedli delavnico, na kateri so učenci
naredili odtise svojih dveh rok. Na levi odtis so napisali, kaj
oni sami lahko storijo za lepšo prihodnost, na odtis desne
roke pa so napisali sporočilo politikom, kaj naj oni storijo za
bolj čisto okolje. "Prek delavnic, kratkega filma in zgodbe so
učenci spoznali, kakšno je življenje v Afriki, kako živijo njihovi
vrstniki, kakšne so posledice podnebnih sprememb, kdo jih
najbolj občuti ... Spoznali so, da je prihodnost v naših rokah
in da tudi sami lahko kaj storijo, da bo lepša," je povedala pro-
fesorica biologije in gospodinjstva Manca Martinčič. U. P.

V dvorani gledališča so dijaki Srednje šole Jesenice pripravili božično-novoletni koncert, na katerem so nastopili šolski 
pihalni orkester, pevski zbor, rokovska skupina, posamezni dijaki z glasbenimi nastopi, kot gostje pa so se predstavili tudi
člani Blejskega plesnega studia in pevci ljudskih pesmi KUD Triglav in KD FS Karavanke. I Foto: Peter Novak

Dijakinje programa vzgojitelj predšolskih otrok so 
pripravile dramatizacijo pravljice. I Foto: Peter Novak

Nastopil je tudi celoten učiteljski zbor na čelu z ravnateljem
Alenom Kofolom kot kitaristom. I Foto: Janez Pipan

Prodajna razstava izdelkov učencev je bila dobro obiskana.
Dobrodelna akcija ima ime Aleševa soba 2010. I Foto: Janez Pipan

Osnovna šola Poldeta Stražišarja je pripravila prijeten večer
z nastopom učencev in njihovih mentorjev. I Foto: Janez Pipan

26. in 27. december
od 17.00 do 20.00 ure

*Število obiskovalcev na predstavo je omejeno.
Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2, Kranj.

www.tourism-kranj.si

Razstava jaslic  18. dec. -  6. jan.
*ob rednih vodenih ogledih

2010
27. - 30. dec. ob 17.00 uri - Glavni trg 

PRAZNIČNE DELAVNICE 
27. in 30. dec. ob 18.00 uri - Glavni trg

SPREVOD DEDKA MRAZA
28. in 29. dec. ob 18.00 uri - Glavni trg
SLOVENSKE POPEVKE Z METKO ŠTOK

27 - 31. dec.  - Glavni trg
BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM

www.tourism-kranj.si

31. december, 

ob 22.00 uri na Slovenskem trgu

Silvestrovanje na prostem 

YUHUBANDA
ognjemet

iniit mmo

31. december, ob 12.00 uri 
na Glavnem trgu

Silvestrovanje za najmlajše  
ČAROVNIK GREGA

Obiščite stari Kranj s praznično ponudbo.
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Urša Peternel

O mladi jeseniški mezzoso-
pranistki Moniki Bohinec
smo nazadnje pisali pred
skoraj natanko letom dni, ko
je - angažirana v operni hiši
v nemškem Mannheimu -
zaslovela z vlogo Carmen, o
kateri je sanjala že kot dekli-
ca in ki je sanjska vloga vsa-
ke mezzosopranistke. Z njo
je navdušila nemško občin-
stvo, kritiki pa so ugotavljali,
da ji je vloga enostavno pisa-
na na kožo. Takrat smo o
Moniki pisali kot o "jeseni-
ški Carmenciti" ... Odtlej je
Monika nanizala celo kopico
zahtevnih vlog, in vmes - kot
mimogrede - septembra od-
lično opravila avdicijo v Du-
najski državni operi. Tako je
pred kratkim podpisala po-
godbo za mesto solistke v tej
operni hiši, in sicer za kar
dve sezoni 2011/2012 in
2012/2013. To je neverjeten
uspeh in uresničitev Moni-
kinih sanj. "Uresničila sem
svoje sanje in dosegla svoj
najvišji življenjski cilj. Du-
najska državna opera je prva
liga v opernem svetu in ena
največjih svetovnih opernih
hiš ter cilj vsake operne pev-
ke," pravi Monika. Intervju
je nastal po elektronski poš-
ti, Monika je odgovore po-
slala iz nemškega Mannhei-
ma, kjer živi od jeseni 2009. 

Nazadnje smo o vas pisali
kot o "jeseniški Carmenci-
ti", ko ste začeli svojo karie-
ro v Mannheimu in že takoj
dobili glavno vlogo Carmen.
Da bi nekoč peli Carmen,
ste menda sanjali že kot
majhna deklica.
"Carmen je vsekakor moja
najpomembnejša vloga do
sedaj. To je sanjska vloga
vsake mezzosopranistke in
vesela sem, da sem prav z
njo pričela svojo kariero v
Mannheimu. Kritiki so ugo-
tavljali, da mi je ravno ta vlo-
ga tako rekoč pisana na kožo
..."

Katere vloge ste peli od ta-
krat?
"Poleg Carmen sem v sezo-
ni 2009/10 pela v operah
Rigoletto, Das Rheingold,
Die Zauberflöte, Die
Walküre, Parsifal, Roberto
Devereux, obenem sem go-
stovala na Hrvaškem v Rije-
ški operi v operi Adriana Le-
couvreur. V projektih Ljub-
ljanske opere, ki so bili upri-
zorjeni v Cankarjevem do-
mu, pa sem gostovala v Bize-
tovi Carmen in Madame
Butterfly. Pred kratkim sem
v Frankfurtski operi gostova-
la v vlogi Rossweisse v operi
Die Walküre, pod taktirko
priznanega dirigenta Seba-
stiana Weigleja. Potem pa je
tu še vloga Sare iz Donizetti-
jeve opere Roberto Devere-
ux, ki mi je bila do danes,
lahko rečem, največji odrski
izziv. Napisana je v zelo širo-
kem glasovnem ambitusu in
obsega 2,5 oktave, najvišji
ton je visoki d, kar za mezzo-
sopranski glas ni mačji ka-
šelj, poleg vsega napisanega
je pisana v sopranski legi in
kot taka zelo zahtevna."

In v katerih vlogah nastopa-
te v letošnji sezoni?
"Letošnjo sezono sem priče-
la z novo produkcijo kot Gi-
ulietta v Hoffmannovih pri-
povedkah. Trenutno pri-
pravljam Ulriko v Verdije-
vem Un Ballo in Mashera,
vlogo Laure in slepe v operi
La Gioconda, Suzuki v Ma-
dama Butterfy. Poleg tega še
vedno pojem ponovitve oper
Carmen, Die Zauberflöte,
Parsifal, Cavalleria Rustica-
na ... Pripravljam se tudi na
vlogo Čarovnice v Rusalki,
ki mi bo omogočila nastop
pred domačim občinstvom
konec januarja 2011 v Can-
karjevem domu. Potem je
zanimiva tudi vloga Czipre v
opereti Zigeunerbaron, s ka-
tero bom gostovala v pole-
tnem operetnem festivalu v
Mörbisch am See v bližini
Dunaja v poletju 2011."

Torej ste res polno zaposle-
ni, vmes pa ste, zdi se, kar
mimogrede "skočili" še na
avdicijo v Dunajsko državno
opero. Kako je prišlo do
tega?
"Proti koncu lanske sezone
sem imela na Dunaju v
Konzerthausu koncert, kjer
sem ob spremljavi orkestra
odpela nekaj opernih arij.
Na koncertu so bili med pu-
bliko tudi glavni ljudje iz
Dunajske državne opere.
Tako sem dobila povabilo na
avdicijo, ki sem jo na Dunaj-
ski državni operi opravila v
začetku septembra 2010. Ko
sem dobila povabilo, sem si
predvsem mislila: 'No ja, pa
poskusimo ...' Po opravljeni
avdiciji so mi takoj ponudili
mesto solistke, ampak sem
za to sezono žal že imela
podpisano pogodbo z opero
v Mannheimu, tako da to ni
bilo mogoče. Tako sem pod-
pisala pogodbo za mesto so-
listke za prihajajočo sezono
2011/2012. Konec oktobra
sem imela pogodbo za na-
slednji dve sezoni že v ro-
kah, vse je šlo tako zelo hi-
tro, da kar nisem mogla ver-
jeti."

Sliši se neverjetno in menda
le z redko katerim solistom
sklenejo pogodbo kar za dve
sezoni. Kdaj se torej selite
na Dunaj?
"Na Dunaju pričnem z de-
lom 1. septembra 2011. Pri-
znati moram, da sem o slav-
ni Dunajski operi sanjala že
kot majhna deklica. Ko sem
bila v 4. razredu nižje glas-
bene šole na Jesenicah, sem
prvič z veliko radovednostjo
s starši odšla na Dunaj. Ni-
koli ne bom pozabila občut-
kov, ki so me prevzeli, ko
sem z mamo stala pred veli-
ko, razkošno in mogočno ar-
hitekturo Dunajske opere in
zrla vanjo z odprtimi usti ...
Kar sapo mi je jemalo ob po-
gledu nanjo. Spominjam se,
da sem pocukala mamo za
rokav in jo vprašala, če bom
kdaj pela tu ... Spominjam
se tudi, kako sem se ob za-
ključnem koncertu na Sred-
nji glasbeni šoli v Ljubljani
šalila s prijatelji in mi je pri-
jatelj Bojan rekel, da hoče
karto v deseti vrsti na sredi-
ni, ko bom pela v Dunajski
državni operi. No, sedaj je
minilo sedemnajst let od
mojega prvega ogleda Duna-
ja in devet let od mojega za-
ključnega koncerta. In Boja-
na bo karta v deseti vrsti na
sredini vsekakor čakala!"

V tujini ste že več kot osem
let, za vami so štiri leta dodi-
plomskega študija v Salz-

burgu, poltretje leto magistr-
skega študija v Salzburgu in
na Dunaju in leto v Mannhei-
mu. Kako ste se navadili živ-
ljenja od doma, na tujem? 
"Življenje je predvsem delav-
no in zase tako rekoč nimam
časa. Dopoldne sem večino-
ma na scenskih oziroma mu-
zikalnih vajah, zvečer, za vi-
kende in za praznike pa sem
na odru. Kar imam prostega
časa, ga izkoristim za kak
sprehod v naravi. Najbolj na-
porno je obdobje od septem-
bra do decembra, saj je veliko
vaj priprav, predstav ... To je
čas, ko se postavi na noge
program za celotno sezono.
Potem ko so projekti priprav-
ljeni in jih samo še izvajamo
na odru, pa se najde malo več
prostega časa."

Ali ohranjate stik s Sloveni-
jo? Kako pogosto se vračate
domov na Jesenice?
"Jesenice in Slovenijo nosim
vedno v srcu in za obisk do-
mačega kraja izkoristim vsak
prosti trenutek. Vsa ta leta
ohranjam stik z domovino in
svojimi najbližjimi, saj jih
zelo pogrešam. Sodobna teh-
nologija, kot so Facebook, in-
ternet in telefon, mi omogo-
čajo še vedno pristen stik in
komunikacijo, tako da sem
oborožena z vsemi novicami
z Jesenic in iz Ljubljane. Tre-
nutki, ko se vrnem domov in
preživim nekaj časa s svojo
družino in prijatelji, so res
posebni in priznam, da mi je
kar hudo, ko moram oditi po-
tem nazaj v tujino. Od doma
sem tokrat že od 9. septem-

bra, ampak za božične in no-
voletne praznike bom doma
in se jih zelo veselim, januar-
ja pa me že čakajo scenske
vaje za Rusalko v Ljubljani.”

S podpisom pogodbe v Du-
najski državni operi so se
uresničile vaše sanje. Pa pri-
hodnost?
"Res je, uresničila sem svoje
sanje in dosegla svoj najvišji
življenjski cilj. Dunajska dr-
žavna opera je prva liga v
opernem svetu in ena največ-
jih svetovnih opernih hiš ter
cilj vsake operne pevke. Svo-
jo prihodnost naslednji dve
leti vidim na Dunaju, kaj se
bo zgodilo potem, pa ne vem
in o tem tudi ne razmišljam
preveč. Živim za danes in se
trudim, da svoj poklic oprav-
ljam predano, strokovno in
tako dobro, da sem sama za-
dovoljna. Ni lepšega občutka
kot to, da občinstvo navduše-
no zapusti predstavo in da
kritiki napišejo dobro kritiko
o njej."

Ali svojo operno prihodnost
vidite v tujini ali morda na-
črtujete vrnitev domov?
"Trenutno si nabiram izkuš-
nje na velikih odrih Evrope,
v prihodnosti pa upam, da
se bom lahko vrnila domov
in umetniško nadaljevala
pot v Ljubljanski operi pred
domačim občinstvom."

Jeseničanka v
dunajski operi
Monika Bohinec, mlada jeseniška mezzosopranistka, je dobila mesto
solistke v eni največjih opernih hiš na svetu, v Dunajski državni operi. 
Sanje vsake operne pevke so se Moniki, "jeseniški Carmenciti", uresničile!

Monika je prve ure solopetja pričela 
s petnajstimi leti na Glasbeni šoli na Jesenicah 
v razredu baritonista Jaka Jeraše, ki ji je odprl
vrata v svet opere in jo navdušil zanjo. Po 
osnovni šoli se je vpisala na Srednjo zdravstveno
šolo na Jesenicah, kjer je tudi maturirala, svojo
glasbeno pot pa vzporedno nadaljevala na 
Srednji glasbeni šoli v Ljubljani pri prof. Doroteji
Cestnik-Spasić. Leta 2005 je z odliko 
diplomirala na salzburškem Mozarteumu, 
na Univerzi za glasbeno in uprizarjajočo 
umetnost na Dunaju pa je nato z odliko končala
še magisterij.

”Jesenice in Slovenijo nosim vedno v srcu in za
obisk domačega kraja izkoristim vsak prosti 
trenutek. Vsa ta leta ohranjam stik z domovino
in svojimi najbližjimi, saj jih zelo pogrešam.
Sodobna tehnologija, kot so Facebook, internet
in telefon, mi omogočajo še vedno pristen stik
in komunikacijo, tako da sem oborožena 
z vsemi novicami z Jesenic in iz Ljubljane. 
Trenutki, ko se vrnem domov in preživim 
nekaj časa s svojo družino in prijatelji, so res
posebni in priznam, da mi je kar hudo, ko 
moram oditi potem nazaj v tujino.”
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Folklorna skupina Golica, ki
deluje v okviru Kulturnega
društva Vintgar Blejska Do-
brava, je letos že drugič za-
pored popestrila praznična
decembrska dogajanja v ob-
čini Jesenice. V polni dvora-
ni Gasilskega in kulturnega
društva na Blejski Dobravi
je pripravila koncert s ples-
nim in glasbenim progra-
mom. Člani skupine so za-
plesali predvsem gorenjske
plese, ki jih med letom pred-
stavljajo na različnih nasto-
pih. Večer pa je bil tokrat še
bolj kot običajno obarvan
glasbeno z osrednjim go-
stom, pevcem Stanetom
Vidmarjem. Njegove pesmi
in spremne besede sežejo
do srca predvsem starejši
publiki. 
Omenimo še, da je za Fol-
klorno skupino Golica, ki jo
vodi Vera Piščanec, drugo

leto zavzetega dela. Še naprej
vadi in nastopa; v svojem kul-
turnem poslanstvu želi dose-
či še več. Letos je imela pred-
vsem nastope za goste po ho-
telih na Bledu in v drugih
krajih, tudi v sosednji Avstri-
ji. Člani so bili povabljeni in

se z veseljem odzvali na
Kras, kjer je tamkajšnji KUD
Temnica praznoval stoletni
jubilej. Nastopili so skupaj z
zamejskimi Slovenci iz Tr-
sta. Že drugič zapored pa so
tudi nastopili v Cankarjevem
domu v Ljubljani v okviru

srečanja Za tretje življenjsko
obdobje. Velika želja članov
skupine je še vedno, da bi v
svoje vrste privabili več mla-
dih. Tako bi lahko lažje nada-
ljevali tradicijo ohranjanja
ljudskih plesov, pesmi in
običajev. 

Peter Novak

Leta 1995 so odkrili doku-
ment, ki dokazuje, da je Jo-
seph Mohr besedilo pesmi
napisal že leta 1816 v Maria-
pfarr im Lungau. Do tega
senzacionalnega odkritja je
vladalo prepričanje, da je pe-
sem v celoti nastala v Obern-
dorfu in Arnsdorfu pred bo-

žičnim večerom leta 1818.
Takrat je bila zagotovo prvič
zaigrana in zapeta, za kar naj
bi bile krive miši, ki so uniči-
le orgelski pozitiv, na katere-
ga ni bilo mogoče igrati. 
Sveta noč je v Nemčiji sprva
zaslovela kot tirolska ljudska
pesem. Pruskemu kralju Frie-
drichu Wilhelmu IV. je bila
pesem zelo všeč in prav nje-
mu gre zahvala, da sta avtor-
ja pesmi danes znana. Nje-
gov dvorni orkester se je leta
1854 obrnil na samostan sv.
Petra v Salzburgu s prošnjo,
da bi dobil kopijo te pesmi,
ki so jo po zmoti imeli za
delo Michaela Haydna. Pri
tem so slučajno naleteli na
še vedno živega skladatelja
Franza Xaverja Gruberja, ki
je bil takrat župnijski zboro-
vodja v Halleinu. Ta je v Ve-
rodostojni razlagi o nastan-
ku božične pesmi Sveta noč
30. decembra 1854 zapisal:
"Bilo je 24. decembra 1818,
ko je takratni kaplan g. Jo-
seph Mohr iz novoustanov-
ljene župnije sv. Nikolaja v
Oberndorfu prispel k organi-
stu in učitelju v Arnsdorfu
Franzu Gruberju in mu izro-
čil pesem z naročilom, naj jo

primerno uglasbi za dva soli-
stična glasova in zbor ob
spremljavi kitare." Tako je
bila pesem Sveta noč zaradi
pokvarjenih orgel prvič za-
peta ob spremljavi kitare.
Po Gruberjevih besedah naj
bi Sveto noč na Tirolsko po-
nesel Karl Mauracher, ki mu
je v Arsndorfu popravil or-
gle. Ta si je pesem, ki mu jo

je Gruber zaigral, zapomnil
in jo potem zaigral ter zapel
povsod, kjer je popravljal or-
gle. Iz Tirolske so jo po sve-
tu razširili majhni potujoči
družinski zbori, ki so sprva
peli na božičnih sejmih v
Nemčiji, nato v Rusiji in An-
gliji. Leta 1839 so jo na bo-
žični dan Rainerjevi otroci
prvič zapeli tudi v Ameriki,
to je bilo v New Yorku. V
Ameriki, v Frankenmuthu,
stoji tudi velika kopija spo-
minske kapele in več kot tri-
sto plaket s prevodi Svete
noči. Tudi v Oberndorfu da-
nes stoji spominska kapela
Sveta noč, saj so morali cer-
kev sv. Nikolaja, kjer je bila
Sveta noč prvič zapeta in za-
igrana, zaradi večkratnega
poplavljanja reke Salzacah
podreti, na njeno mesto pa so
postavili spominsko kapelo.
Naredili so tudi mogočen na-
sip, ki danes varuje kapelo in
Oberndorf pred poplavami.
V slovenščino je Sveto noč
prvi prevedel pesnik in dra-
matik Radoslav Silvester.
Leta 1871 pa jo je prevedel
tudi Jakob Aljaž, ki jo je ob
spremljavi kitare v sloven-
ščini tudi prvi zapel.

Kako je nastala 
pesem Sveta noč

Vabilo na "tapkanje"
Vabim vse, ki si želijo spoznati tehniko tapkanja - EFT, da
se nam pridružijo v četrtek, 6. januarja 2011, ob 18. uri v
sejni sobi v pritličju Zdravstvenega doma Jesenice. Kaj je
pravzaprav tapkanje? Večina poimenuje to tehniko trkanje
oziroma izraz tapkanje izvira iz angleške originalne bese-
de "tapping". Tapkanje je zaporedno hitro pritiskanje ko-
nic prstov (kazalca in sredinca) po energijskih točkah.Me-
toda EFT je bila prvotno razvita zato, da bi nadgradili psi-
hoterapijo, najnovejša spoznanja in odkritja pa so, da si
lahko vsak posameznik s to metodo pomaga k izboljšanju
zdravja in počutja, pri hujšanju, odvajanju od kajenja, 
za čustveno stabilnost ... EFT je zelo uspešna tehnika 
samopomoči. Tečaj bo vodila priznana strokovnjakinja 
za tapkanje Pika Rajnar in traja dve uri. Cena: 10 evrov.
Informacije: vasiljka.kokalj@zd-jesenice.si in na tel. števil-
ki 04/5868 101
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Praznični koncert Golice

Janko Rabič

Prednovoletni koncert fol-
klorne skupine KUD Triglav
Slovenski Javornik-Jesenice je
vsako leto v decembru osred-
nji dogodek v občini Jesenice
na področju ohranjanja in ne-
govanja plesov, pesmi in obi-
čajev. Tako je bilo tudi letos,
ko je polna dvorana obiskoval-
cev v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku z lepi-
mi aplavzi nagradila izvajalce
programa. Tokrat so koncertu
dali naslov Belo, ki ni belo. V
odrski postavitvi so se osredo-
točili na Belo krajino. S plesi,
pesmijo, glasbo in oblačili so
pričarali ta del Slovenije. Po-
leg članov folklorne skupine
so z več pesmimi nastopili
pevci ljudskih pesmi pri druš-

tvu. Še enkrat se je izkazala
resnost vseh ustvarjalcev pro-
grama na visoki kvalitetni rav-
ni. Da je bil utrip Bele krajine
še pristnejši, so poskrbeli
gostje, člani folklorne skupine
Oton Župančič iz Vinice, po-
sebej je navdušila njihova
tamburaška skupina. 

Dodajmo še, da je bilo za
KUD Triglav Slovenski Ja-
vornik-Jesenice tudi letošnje
leto tudi sicer pestro in razgi-
bano. Folklorna skupina se je
kot že vrsto let doslej uvrstila
na državno srečanje, godci in
pevci so nastopali na območ-
nih srečanjih. Folklorna sku-

pina je imela različne nastope
predvsem po Slovenji. Plani-
rani gostovanji v drugih drža-
vah sta odpadli zaradi težav s
strani organizatorjev. Veliko
optimizma in delovne vneme
pa je za vse v društvu tudi leto
2011. Predvsem bo z zname-
nju 20-letnega jubileja. 

Belokranjski folklorni večer 

Kaja Beton

Konec novembra je Kulturno
prosvetno športno društvo
Vuk Karadžić, ki ima sedež v
Radovljici, združuje pa tudi
mnoge člane z Jesenic, v spo-
min na srbskega jezikoslov-
ca, etnografa in reformatorja
srbskega jezika, po katerem
društvo nosi tudi ime, v Kro-
pi organiziralo prve Vukove
dneve. Kot so povedali v na-
govoru ob prireditvi, želijo na
ta način ohraniti spomin na
Vuka Karadžića ter hkrati
predstaviti svoje delo. Druš-
tvo šteje okoli sto članov, ki
prihajajo iz vseh občin zgor-
nje Gorenjske, in kot je pove-
dal predsednik društva Milan
Stojanović, članstvo ni pogo-
jeno z narodnostjo, ampak
sprejmejo vsakogar, ki pri-
speva k uresničevanju skup-
nih ciljev. Društvo ima različ-
ne sekcije. Na prireditvi so se

predstavile folklorna sekcija,
ženska pevska skupina in lite-
rarna sekcija, poleg teh pa v
okviru društva delujeta še
ekipa malega nogometa in
šahovska sekcija. 
Društvo vsako leto organizi-
ra več kulturnih in športnih
prireditev. Vsako leto febru-
arja se s prireditvijo Zavičaj-
no večer spominjajo kulture
Srbov z območja Bosne in
Hercegovine, konec julija

imajo Vidovdansko prosla-
vo, 8. novembra praznujejo
Mitrovdan, Vukovi dnevi pa
so bili letos organizirani pr-
vič. Poleg kulturnih priredi-
tev organizirajo tudi turnirje
v malem nogometu, šahu in
pikadu. Najbolj aktivni sta
folklorna skupina in nogo-
metna ekipa, ki nastopata
po celi Sloveniji in tudi v tu-
jini. Bili so že v Avstriji, Švi-
ci, na Madžarskem, v Srbiji

ter Bosni in Hercegovini. Po-
hvalijo se tudi s humanitar-
nim delom, saj so že večkrat
pomagali ljudem v stiski in
nastopali na humanitarnih
prireditvah.
Društvo je bilo ustanovljeno
maja 1994 z namenom ohra-
njanja kulturne dediščine in
identitete srbskega naroda v
Sloveniji, so pa tudi člani
Zveze srbskih društev s sede-
žem v Ljubljani. 

Dejavno srbsko društvo 
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Srečanje jeseniških
sedemdesetletnikov
V Kolpernu je potekalo srečanje tistih Jeseničank in Jeseničanov, ki so bili rojeni leta 1940. Glavni 
organizator je bil Boris Bregant, ki je tudi sam letos dopolnil sedemdeset let.

Ocvirki in pohvale

Urša Peternel

"Po seznamu prebivalcev nas
je na Jesenicah takih, ki smo
rojeni leta 1940, kar 196. Od
tega nas je bilo na Jesenicah
rojenih več kot 150, drugi so
se priselili od drugod. Ve-
činoma se poznamo med se-
boj, bodisi iz šole, železarne,
uradov ...," je povedal Boris
Bregant, glavni organizator

srečanja občanov, rojenih
leta 1940, in tudi sam se-
demdesetletnik. Srečanje je
potekalo 9. decembra v ban-
ketni dvorani Kolperna, ude-
ležilo pa se ga je prek petde-
set jeseniških sedemdesetlet-
nikov. "Smo zadnja predvoj-
na generacija, preživeli smo
dve vojni, drugo svetovno in
osamosvojitveno, tri velike
potrese ... Zgodilo se nam je

več kot povprečni generaciji,
a kljub temu izgledamo kar
dobro ... Smo trpežna in
srečna generacija," je gene-
racijo opisal Bregant. Med
njimi so uspešni gospodar-
stveniki, politiki, kulturniki
... Srečanje je bilo namenje-
no predvsem druženju, po-
govorom in obujanju spo-
minov na preteklost. Ogle-
dali so si nekaj kratkih fil-

mov o Jesenicah, za kulturni
utrip sta poskrbeli harmoni-
karica Marijana Komel (tudi
sama sedemdesetletnica) in
mezzosopranistka Melita Je-
len (ki bo 70. rojstni dan
praznovala prihodnje leto),
za zabavo pa ansambel Vete-
rani, v katerem sta prav tako
dva sedemdesetletnika: Mi-
lan Čučnik za bobni in pe-
vec Matija Cerar.

Prometni znaki najbolje služijo, če so na svojem mestu.
Komu služi smerokaz prometnega znaka, pa tudi najboljša
komisija ne bi ugotovila. Morda pa je prišlo do poškodbe v
času pluženja snega?

Ogorčena občanka nas je ob zadnjem sneženju obvestila,
da so stopnišča v oba trgovska centra na Stari Savi še 
vedno nevarna za pešce, saj je pošteno padla. Klicala je na
komunalo, kjer so ji povedali, da niso pristojni za to 
površino, so pa trgovcem ponudili svoje storitve in ni bilo
dogovora. Trgovci, ki vsak teden dajo veliko denarja za 
obveščanje o svojih prodajnih akcijah, očitno nimajo
denarja za čiščenje dostopa za pešce do svojih trgovin.

Na Stari Savi je večje delovišče, zato sta okolica muzeja in
pot proti trgovinam uradno zaprti za pešce. Kljub temu
mnogi lezejo pod trakom in s tem ogrožajo svojo varnost.
Besedilo in fotografije Janez Pipan

Ena od jeseniških izložb, ki so jih lepo uredili v teh 
predprazničnih dneh, je izložba trgovine Miksi.

Gruča mladostnih sedemdesetletnikov na čelu z glavnim
organizatorjem srečanja Borisom Bregantom (prvi z leve)

Sedemdesetletnica Marijana Komel, njen mož Janez (ki bo
okrogli jubilej praznoval prihodnje leto) in Ernest Pušnik,
prav tako iz generacije 1940.

Na srečanje je prišlo več kot petdeset občanov, rojenih leta 1940. Sicer pa je letos 70. rojstni dan praznovalo kar 196 
Jeseničank in Jeseničanov.

Večer v banketni dvorani Kolperna je bil namenjen
druženju, pogovorom in obujanju spominov na 
preteklost.

Še dve mladostni članici generacije 1940: Olga Prezelj in
Majda Gomilšek
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Zanimivosti

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi
OBIŠČITE NAS TUDI V NOVEM LETU. Sponzor križanke je
Frizerski salon Dani&Tanja na Titovi 29 (bivši Hotel Ko-
rotan) na Jesenicah, GSM 030/396 816, ki podarja naslednje
nagrade: 1. podaljševanje nohtov (njihova nova storitev):
Maša Pavlovič, Jesenice, 2. ženska fen frizura: Alenka Tram-
puš, Jesenice, 3. moško striženje: Milan Stojanović, Kropa.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Frizerskem salonu
Dani&Tanja na Titovi 29!

Sponzor križanke je trgovina KIARA TEKSTIL, Jozo Bučić, s. p., GSM 040/320 706, v Tuš centru na Jesenicah.
Trgovina z oblačili in športnimi dresi znamke SPALDING. Za izžrebanih pet reševalcev pravilno rešene križanke
prispevajo po 10 EUR pri nakupu v trgovini KIARA TEKSTIL.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 10. ja-
nuarja 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124
ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Urša Peternel

Potice koktajl so majhne po-
tičke, katerih velikost ne
presega enega ali dveh griž-
ljajev. Lahko so slane ali
sladke. Debelost potice naj
ne presega 3,5 do 4 cm pre-
mera. 

Zanje potrebujemo:
Testo iz bele moke za potico:
50 dag bele moke (tip 400 ali
500), 4 dag kvasa, 6 dag mar-
garine, 8 dag sladkorja, 2 jajci,
približno 2 dl mleka, rum, li-
monino ali pomarančno lupi-
no, vaniljin sladkor, sol.

Moko stresemo v posodo,
lahko jo presejemo, in doda-
mo sol. Posebej v manjši po-
sodici v mlačnem mleku ali
vodi raztopimo kvas. V dru-
gi posodi zmešamo jajca,
sladkor, rum, vaniljin slad-
kor, limonino ali pomaranč-
no lupino. Segrejemo mle-
ko, raztopimo maščobo.
Moki dodamo toplo mleko,
premešamo in dodamo
zmes z jajci, sladkorjem, ru-
mom in aromami. Znova

premešamo, dodamo kvasec
in maščobo, vse zmešamo v
srednje gosto testo, ga zgne-
temo le toliko, da postane
elastično v notranjosti in
gladko na površini. Pazimo,
da se ne prijema posode in
da ne zamešamo pretrdega
testa. Testo pokrijemo in
pustimo vzhajati - na sobni
temperaturi. Količina testa
naj se podvoji; enkrat ga
premesimo. Testo razvalja-
mo zelo na tanko, na debeli-
no dva do tri milimetre. Lah-
ko uporabimo različne na-
deve, sladke ali slane, deni-
mo orehovega, skutnega,
lešnikovega, makovega, lah-
ko po z maslom namaza-
nem testu potresemo cela
orehova jedrca, kot nadev
uporabimo pršut, ocvirke ...
Ena količina testa zadostuje
za osem potičk dolžine 24
cm. Testo namažemo, potič-
ke tesno zavijemo do debeli-
ne 3,5 cm, jih takoj tesno za-
vijemo v pooljeno alumini-
jasto folijo, le koncev ne za-
premo, kajti potičke morajo
še vzhajati. S tem ko jih po
debelini tesno zavijemo, jim

preprečimo pridobivanje
prostornine, med vzhaja-
njem pa se nekoliko podalj-
šajo. Tik preden jih damo v
pečico, jim zavijemo konce,
tako da na vsaki strani pusti-
mo še za debelino prsta
prostora. Pri peki pazimo,

da se ne dotikajo med seboj.
Najlepše se pečejo na mreži-
ci. Pečemo jih dvajset mi-
nut. Ohlajamo jih v foliji in
odvijemo šele hladne. Nare-
žemo jih na centimeter de-
bele rezine. 

Dober tek!

Potice koktajl
Zakaj za praznik ne bi poskusili speči nekoliko drugačne potice - potice koktajl? Recept povzemamo
po knjigi Štruklji in potice avtorjev Janeza Štruklja in Andreja Goljata.

Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s
črkami (1 = E, 2 = P, 3 = N, 4 = Š, 5 = S, 6 = I, 7 = O, 8 = V,
9 = T), od leve proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšn-
je številke je HUMORESKA.
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Petek, 24. decembra
DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA BL.
DOBRAVA od 15. do 18. ure

Razstava ročnih del na temo Božič na vasi

Sobota, 25. decembra
DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA BL.
DOBRAVA od 15. do 18. ure

Razstava ročnih del na temo Božič na vasi

ŠOTOR NA TRGU TONETA ČUFARJA ob 21. uri
Koncert The 80's band. Info: Tea-ter bar, 041/602 838

Nedelja, 26. decembra
DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA BL.
DOBRAVA od 10. do 18. ure

Razstava ročnih del na temo Božič na vasi

PRED CERKVIJO SV. ŠTEFANA, BLEJSKA DOBRAVA 
Ob 10. uri - sveta maša za domovino, ob 11.30 - kulturni program, ob
11.45 - blagoslov konj. Info: KS Blejska Dobrava, 04/587 42 67

HALA PODMEŽAKLA ob 20. uri 
Rekreacijsko drsanje - disko na ledu. 

Ponedeljek, 27. decembra
NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 10. uri 

Igranje namiznega tenisa za mlade (možnost izposoje opreme)

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

DVORANA PODMEŽAKLA ob 17. uri
Prihod DEDKA MRAZA. 

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
RAP VEČER Z LOCKYJEM: Iz mojih ust v vaša ušesa; premiera video
spota, gost večera Svenson

Torek, 28. decembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 16. uri

Prednovoletna zabava za otroke

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Turnir v igranju namiznega nogometa; prijave do 17.30 

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora

Sreda, 29. decembra
SANKALIŠČE SAVSKE JAME ALI PLAVŠKI ROVT ob 10. uri 

Sankaški dan; organiziran prevoz do sankališča, vodeno sankanje;
zbor udeležencev pri ZD Jesenice ob 10. uri

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora

ŠOTOR NA TRGU TONETA ČUFARJA ob 20. uri
Koncert PREDNOVOLETNI ROCK: John Doe, Darmar, DJ Chincassa;
predskupina Lee-Moon. 

Četrtek, 30. decembra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ura pravljic

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 18. uri
Pogovori o knjigah

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Filmi, ki ogrejejo srce - filmski večer

HALA PODMEŽAKLA ob 19.15 
Hokejska tekma EBEL - Jesenice : Medveščak Zagreb

Petek, 31. decembra
KOLPERN NA STARI SAVI ob 20. uri

Silvestrovanje z narodno-zabavno in plesno glasbo, z ansamblom
Gorenjski kvintet. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 20. uri
Silvestrska predstava XXL BEJBE

ŠOTOR NA TRGU TONETA ČUFARJA ob 21. uri
Silvestrovanje s skupino Lajf in ognjemet. Info: Tea-ter bar, 041 602 838

DOM DU JESENICE ob 19. uri
Silvestrovanje 

Sobota, 1. januarja
HALA PODMEŽAKLA ob 18. uri

Hokejska tekma EBEL - Jesenice : Tilia Olimpija

Ponedeljek, 3. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

Torek, 4. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 16. uri

Angleške urice (zaključena skupina)

HALA PODMEŽAKLA ob 19.15 
Hokejska tekma EBEL - Jesenice : Red Bull Salzburg

Sreda, 5. januarja
MLADINSKI CENTER JESENICE 

Razpis delavnic Programiranje mobilnih robotov za mlade nad 15 let
(prijave do 24. januarja 2011)

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Plesne delavnice za predšolske otroke: 1. srečanje, prijave Tina Jakopič

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17.30 
12. kolo lige v odbojki, občinske športne igre

FOTOGALERIJA JESENICE ob 18. uri
Odprtje razstave fotografij člana FD Jesenice, razstavlja Vitomir Pret-
nar z naslovom razstave Delavska ulica. Info: FD Jesenice

Četrtek, 6. januarja
KOLPERN NA STARI SAVI v popoldanskih urah 

Plesni tečaji za predšolske otroke in odrasle, HIP HOP za os-
novnošolce (v nadaljevanju vsak četrtek)

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ura pravljic

Petek, 7. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 10. uri

Brihtina pravljična dežela

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 
Liga v kegljanju

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri 
Predstavitev svetovne razstave EXPO 2010, Šanghaj

Sobota, 8. januarja
CERKEV SV. LENARTA NA JESENICAH ob 20. uri

Koncert pevskega zbora Vox Carniolus. Info: www.voxcarniolus.si 

Ponedeljek, 10. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri 
Liga v kegljanju

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30
Občinska rekreacijska liga v namiznem tenisu

DOM DU JESENICE ob 18. uri
Družabno srečanje z družino Sitar

Decembrsko-januarske prireditve 
Torek, 11. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 16. uri

Angleške urice (zaključena skupina)

KOLPERN NA STARI SAVI ob 18. uri 
TORKOVA KINOTEKA: Vsega je kriva Nina, celovečerna komedija
Miha Dulmina in Marka Gajića

Sreda, 12. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17.30 
13. kolo lige v odbojki, občinske športne igre

Četrtek, 13. januarja
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ura pravljic

DOM DU JESENICE ob 18. uri
Predavanje Pavla Smoleja Od Tromeje do Stola

Športne in zabavne aktivnosti za mlade

25.- 26. decembra ob 10. uri
SMUČIŠČE ŠPANOV VRH 

Vrtec na snegu za mlade; postavljena bo vlečnica v bližini sp. postaje
(prijave so obvezne). Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

25.-30. dec., 1.-2. jan. 2011 ob 14. uri, 31. dec. ob 15. uri
HALA PODMEŽAKLA 

Rekreacijsko drsanje. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

27.-28. decembra ob 9. uri
SMUČIŠČE ŠPANOV VRH 

Brezplačno smučanje za mlade.

27.-30. decembra ob 10. uri
TVD PARTIZAN JESENICE

Jeseniška liga prvakov, igranje nogometa za mlade; brezplačno za vse
starosti pod vodstvom trenerjev

27.-31. decembra ob 12. uri 
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA 

Brezplačno kegljanje za mlade

27., 29., 30. decembra ob 16. uri
MLADINSKI CENTER JESENICE

Dnevni klub MCJ: igranje biljarda, namiznega nogometa in namizne-
ga tenisa

29.-30. decembra ob 10. uri
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41)

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

4., 7., 11., 14. januarja ob 16. uri
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41)

Vodene dejavnosti za osnovnošolce: vodi Nadica Petrova

6. in 13. januarja ob 16. uri
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41)

Vodene dejavnosti za osnovnošolce: vodi Kristina Gorenšek

5. in 12. januarja ob 17. uri
MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA - GASILSKI DOM

Plesno-pevska in gledališka skupina za otroke nad 6 let
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi! 

www.optika-berce.si 

ŽELIMO VAM
VESELE
BOŽIČNE
PRAZNIKE 
TER ZDRAVO,
SREČNO 
IN USPEŠNO

2011
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Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: rak, ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: mačka, element: voda, vodilni planet: Neptun, Jupiter, kamen:
brezbarvni mesečev kamen, ametist, biser, kovina: platina, drevo: vrba, breza,
barva: morsko zelena, prednosti: fantazija, sočutnost, slabosti: neodločnost,

popustljivost, značilna lastnost: sočutje.
V pomladnih mesecih vas čakajo malce napeti odnosi v delovnem okolju. Nekdo vas bo zaman
opozarjal in vam z dobrim namenom hotel razložiti dejstva, a vi ne boste sposobni sprejeti no-
bene informacije oziroma nasveta. Ne bo jasno, ali je to le trma ali pa nepopustljivost, kar je sko-
raj isto. Poletje vam prinaša nove projekte, tudi metuljčke boste začutili v trebuhu in prihodnost
se vam bo zazdela čudovita. Ker pa vedno ne more biti vse dobro, se pripravite na razočaranje,
saj bo eden od prijateljev pokazal svoj pravi obraz. V domačem okolju boste delali velike preno-
ve, brez skrbi, denar vam bo sproti prihajal in ne pride do finančne krize. Svetuje se vam, da se
čim manj obremenjujete, saj se vam vsaka stvar takoj pozna in potem so tu zdravstvene posledi-
ce, ki se jih ne morete ubraniti. Vaš dober dan bo sreda, srečne številke so 5, 7, 9, 11, 20, 26, 37.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: bik, kozorog, ustrezno znamenje ki-
tajskega horoskopa: petelin, element: zemlja, vodilni planeti: Merkur, Saturn,
Jupiter, kamen: rdeče rjavi sardoniks, ahat, topaz, kovina: nikelj, drevo: oreh,
leska, breskev, barva: zelena, temno rjava, prednosti: redoljubnost, varčnost,

temeljitost, slabosti: suhoparnost, kritičnost, značilna lastnost: natančnost.
Prvi tedni v letu ne bodo najboljši za večje spremembe. Raje počakajte do meseca februarja in
šele nato pojdite v akcijo. Načrti, ki bodo na različnih področjih, vam bodo v celoti uspeli. Na
čustvenem področju boste zelo pogumni in končno razkrili svoje občutke, ki ste jih dolgo časa
skrivali. V iskanju pravih poti boste večkrat prijetno presenečeni in polni energije boste začeli
pričakovati ljubezen. Zaradi samega zdravja si vam ni treba delati skrbi, a nekje sredi leta boste
prišli do spoznanja, da se je za boljše počutje treba malo bolj razmigati. Poslovno se vam obe-
tajo zelo dobre priložnosti, tudi take, za katere mislite, da so za vas nemogoče. Vsekakor bodo
v ospredju vaše prednosti, ki bodo zasenčile vse slabosti, zaradi katerih ste bili ovirani. Finančnih
težav ne bo. Vaš srečen dan bo petek, številke so 4, 7, 8, 9, 30, 33, 35.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: tehtnica, ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: tiger, element: zrak, vodilni planet: Uran, Saturn, Venera, ka-
men: akvamarin, granit, lapis lazuri, kovina: aluminij, drevo: češnja in vsa dru-
ga sadna drevesa, barva: turkizna, prednosti: prizadevnost, neodvisnost, sla-

bosti: površnost, nestanovitnost, značilna lastnost: prijateljstvo.
Z oklevanjem ne boste rešili nič. Ta preblisk dobite že takoj v prvih dneh novega leta. Čas je za
akcijo in za naložbe, katere ste že večkrat preložili. Upoštevali boste tudi dobronamerne nasvete,
ki se že dokaj kmalu izkažejo za zelo koristne. Zanimalo vas bo veliko stvari. Zna se zgoditi, da
se boste odločili za dodatno izobraževanje. Lahko je to reden študij ali pa tudi v obliki raznih
tečajev. Finančne težave, ki ste jih imeli že kar nekaj časa, bodo postale le spomin, saj se vam
nivo priliva denarja precej dvigne. Čustveni odnosi bodo odprti in iskreni, zato pričakujte lepe
spremembe v tej smeri, še najbolj v mesecu marcu, juliju in avgustu. V življenju ni nikoli dovolj
samo sprejemati, naučiti se moramo tudi dajati. Tako se sklene krog in tako deluje celotno vesol-
je. Srečne številke so 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17. Najboljši dan je nedelja.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

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

bosti: domišljavost, gospodovalnost, značilna lastnost: obilnost.
Spustili se boste v tvegano naložbo, a na koncu boste več kot zadovoljni. Kdor ne riskira, ne profi-
tira. Na pot vam bodo prišle neke zamujene priložnosti in poskrbeli boste, da ne boste ponovili
starih napak. V poslovnem svetu boste pohvaljeni za doseženo delo in dobite veliko elana tudi za
naprej. Ker vam bo s tem zrasla samozavest, boste imeli občutek, da ste sposobni ustvarjati
čudeže. Na čustvenem področju se v sredini leta pripravite na totalno zmedo. Neka situacija vas
bo nepričakovano prisilila do spoznanja, da do cilja ne vodi samo ena pot. Poti je vedno več, odvis-
no pa je samo od nas, za katero se odločimo. Odločitev, ki jo boste prejeli, bo večjega pomena, kot
bo videti na začetku. V ljubezni ste se vedno bali poraza, a tokrat boste šli korak naprej in zmagali.
Dober dan bo torek, vaše srečne številke so 1, 3, 11, 15, 17, 19, 20.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: škorpijon, ribi, lev, ustrezno zna-
menje kitajskega horoskopa: koza, element: voda, vodilni planet: Luna, Mesec,
Venera, kamen: biser, perle, kristal, kovina: srebro, drevo: kavčuk, vsa tista
drevesa, ki so bogata s sokom, barva: dimnato siva, srebrno modra, prednos-

ti: potrpežljivost, slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost, značilna lastnost: zvestoba
Na poslovnem področju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lahko zelo spremenijo živ-
ljenje. Čustveno se nikar toliko ne obremenjujte, saj ne bo tako tragično, kot bo sprva videti. Tu
in tam bi se lahko malo bolj posvetili sami sebi. Alarm, ki ga boste slišali, ne bo brez razloga in
dolgo se ne boste mogli več delati, da ga ne slišite. Preveč ste se odmaknili od okolja. Res, da
ste bili zadnje čase prevečkrat prizadeti, vendar vseh ljudi ne smete metati v isti koš. Premostile
se bodo stare blokade in končno boste pripravljeni na pogovor, ki bi moral biti že zdavnaj. Nad
občutki boste presenečeni bolj, kot si boste hoteli priznati. Zdravstvenih težav ne bo. Nekje v sre-
dini leta vas bo presenetila večja vsota denarja, ki ga boste kljub presenečenju znali dobro
naložiti. Vaš najboljši dan bo torek, srečne številke so 18, 20, 21, 25, 26, 29, 38.

RAK 22. junija – 22. julija

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: oven, bik, devica, ustrezno znamen-
je kitajskega horoskopa: bivol, element: zemlja, vodilni planet: Saturn, kamen:
ametist, mesečev kristal, oniks, rubin, kovina: svinec, drevo: bor, breza, barva:
črna in bela, prednosti: prizadevnost, vestnost, slabosti: ljubosumnost, hlad-

nost, značilna lastnost: neomajnost.
Večkrat zaporedoma boste čez celo leto presenečali tako sebe kot svoje bližnje. Stvari, ki se vam
še včeraj niso zdele zanimive, boste postavili na prvo mesto in prav je tako, tisto, kar vas je
spravljalo v slabo voljo, vam ne bo več mar. Sami s seboj boste končno zadovoljni in zadihali kot
že dolgo ne. Energije bo ogromno, kar se bo poznalo na vseh življenjskih področjih. V delovnem
okolju vas čaka napredovanje, lahko si omislite svoje podjetje. Le zakaj ne. V ljubezni, nad katero
ste v trenutkih razočaranj že obupali, vas v mesecu maju ali juniju čaka prav lepo presenečenje.
V jeseni se z velikimi dvomi odločite za daljše potovanje, ne bo vam žal, saj vas čaka zanimivo
doživetje. V krogu prijateljev vas čaka razočaranje, a prav dolgo se ne boste obremenjevali. Vaše
srečne številke bodo 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28. Najboljši dan je torek. 

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: lev, oven, ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: podgana, element: ogenj, vodilni planet: Jupiter, kamen: to-
paz, cirkon, ametist, safir, kovina: aluminij, drevo: hrast, lipa, barva: vijolična,
modra, prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost, slabosti: hladnost,

zavrtost, nezaupljivost, značilna lastnost: optimizem.
Prve mesece leta boste preživeli v iskanju novih prijateljev v želji, da bi obnovili stare vezi iz pre-
teklosti in vzpostavili nove za prihodnost. Kajti ljudje se skozi življenje spreminjamo, naučimo
se odpuščati in sprejemati ljudi, kakršni so. Pravijo, da je svet okrogel zato, da ga lahko obkro-
ža prijateljstvo. Ko ne boste vedeli, kaj bi in kaj pravzaprav hočete, se ustavite za trenutek v rit-
mu časa in rešitev pride sama. Zatišja v vseh smereh ste se že kar malo privadili, zato vas bo
plaz hitrih sprememb na začetku šokiral, a kot ponavadi se boste hitro znašli in vzeli vajeti v svo-
je roke in izpeljali vse tako, kot je treba. Koraki, ki jih boste naredili naprej, bodo res stokrat pre-
mišljeni, bodo pa le. Začeli boste kazati navzven tudi svoje šibke točke. Najboljši dan bo sobo-
ta, srečne številke so 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: tehtnica, vodnar, ustrezno znamen-
je kitajskega horoskopa: konj, element: zrak, vodilni planet: Merkur, kamen:
ahat rdeči, smaragd, opal, kovina: živo srebro, drevo: kostanj, oreh, leska, bar-

va: rumena, prednosti: človekoljubje, ljubeznivost, slabosti: neodgovornost,
lahkomiselnost, značilna lastnost: odzivnost.
Končno vam bo uspelo, da se otresete skrbi, ki so vas dolgo časa pritiskale k tlom in vam črpale
še zadnjo zalogo skrite energije. Pred vami je kar nekaj dogodivščin in ne bo vam dolgčas. Razpo-
loženje bo na višku in tudi drugi, čeprav čemerni, se bodo nalezli vaše dobre volje. Najboljši
poslovni obeti vas čakajo v februarju, avgustu in septembru. Obeta se vam avantura, vse drugo
bo odvisno samo od vas. Premagali boste vsa svoja načela, ki so vam bila v glavnem le v škodo,
ne pa v osebno korist. Sreča v ljubezni vam bo dala samozavesti, s tem pa se vam marsikaj spre-
meni na bolje. Vedno več časa boste začeli posvečati sebi. Poizkusite se izogibati prepihu ter
nepravilni in neredni prehrani, pa bo z vašim zdravjem vse v redu čez celo leto. Privoščili si boste
tudi daljši dopust. Najboljši dan bo četrtek. Srečne številke so 5, 6, 7, 12, 17, 23, 30.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: devica, kozorog, ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: kača, element: zemlja, vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Ve-
nera, kamen: zeleni smaragd, žad, safir, kovina: baker, drevo: jabolko, cipresa,

barva: rožnata, zelena, prednosti: samostojnost, impulzivnost, slabosti: vihra-
vost, nepopustljivost, značilna lastnost: odvisnost.
Sto in sto načinov je, kako lahko osrečimo sebe ali pa nekoga drugega. Vedno iščete srečo daleč
od sebe, čeprav jo imate na dosegu roke. Prebudili boste v sebi željo in potem imate do cilja le
še en korak. Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj energije, da boste za vse našli pravo re-
šitev. Tudi sam čas bo pokazal svoje in mirne duše se boste lahko sprostili in čakali, da tudi dru-
gi opravijo svoje delo. Občutek izčrpanosti, ki bo najbolj izrazit v pomladi in jeseni, vas bo opo-
zoril, da ste pretiravali in da je skrajni čas, da se umirite in malo izprežete. Ko boste najmanj pri-
čakovali, vas presenetijo ljubezen in vsi njeni čari, ki sodijo zraven. Prepirom v družinskem kro-
gu se boste spretno izogibali, in to brez nasvetov in pozitivnega vmešavanja. Najboljši dan za
vas bo četrtek. Številke, ki vam prinašajo srečo, so 13, 16, 19, 20, 33, 34, 37. 

BIK 22. aprila – 20. maja

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

maščevalnost, značilna lastnost: idealizem.
Kadar ne uspete na celi črti, se radi zapirate v svoj svet, a to za vas ni zdravilo, ampak bolezen.
Nikar ne pozabite tega dejstva. Vaši cilji bodo jasni in v nobeni smeri ne boste več pripravljeni
popustiti. Da boste dosegli svoje življenjske cilje, boste storili vse in še več. Na čustvenem po-
dročju se vam bodo ponovili dogodki iz preteklosti, le da sedaj ne boste tako naivni. S tem ko
vam bo nekdo razkril, kaj si misli o vas in kakšna čustva goji že nekaj časa, se vam bo samoza-
vest dvignila do take meje, da boste končno začeli delati in živeti zase in svoje splošno dobro,
česar do sedaj niste poznali. Čaka vas lepa sreča v dvoje. Radi se boste pustili presenetiti, zato
vam bo vsak dan v letu novo pričakovanje. Poletju boste dovolili, da vas zapelje z vsemi svojimi
čari. Vaše srečne številke so 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25. Najboljši dan bo ponedeljek.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: dvojček, vodnar, ustrezno znamenje
kitajskega horoskopa: pes, element: zrak, vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran,
kamen: safir, korale, safir, kovina: baker, drevo: jesen, topol, jabolka, barva:
različni odtenki modre, prednosti: predanost, simpatičnost, slabosti: nezvesto-

ba, netočnost, značilna lastnost: očarljivost.
Izkoristili boste vse ugodnosti, ki se vam bodo ponujale. Ker ste navajeni, da v takih primerih, ko
se deli sreča, dajete prednost drugim, se zna zgoditi, da se komu zamerite. Zaradi tega se ne bo-
ste obremenjevali. Na čustvenem področju bo v mesecu maju prišlo do nesporazuma, in to rav-
no zato, ker si boste neke besede razlagali napačno in zaradi trme ne bili sposobni videti resni-
ce. K sreči se vse dobro konča. Na delovnem področju vam bodo končno prišle prav vaše dolgo-
letne izkušnje. Kljub skromnosti boste ponosni nase. Denarja vam ne bo manjkalo, zato si bo-
ste lahko marsikaj privoščili. Tudi kakšno daljše potovanje. Za zdravje znate skrbeti, zato težav
ne bo. Vsake toliko časa si morate vzeti svojih pet minut. Imate tudi dobro leto za spremembo
okolja oziroma selitev. Vaš najboljši dan bo sreda, srečne številke so 9, 10, 12, 14, 22, 25, 30.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: lev, tehtnica, kozorog, ustrezno zna-
menje kitajskega horoskopa: zmaj, element: ogenj, vodilni planeti: Mars, Sa-
turn, Sonce, kamen: ametist, rubin, diamant, koral, kovina: jeklo, železo, dre-
vo: bor, barva: rdeča, prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost, slabo-

sti: trma, nepremišljenost, značilna lastnost: pogum.
Že takoj v prvem mesecu novega leta se vam obeta resnično nekaj lepega. Od notranje sreče, ki
vas bo napolnila, boste dobili pogum in naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa želite, a ni-
ste imeli zaupanja vase in v svoje odločitve. Že nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas
bo polotil strah, saj se boste zavedali, da začarani krog raste in da vam določena oseba več po-
meni. Ni samo ljubezen ljubiti, je tudi nasmeh, objem in zaupanje. Zdravstvene težave, ki se vam
bodo sprožile na začetku poletja, boste hitro in uspešno odpravili. Če se vam bodo pri financah
pokazale težave, nikar ne delajte panike, saj se vse pozitivno reši, preden bi sploh lahko prišlo
do težav. Najboljše obdobje, tako poslovno kot čustveno, imate od sredine meseca maja pa vse
do avgusta. Najboljši dan bo sreda, vaše srečne številke pa bodo 3, 5, 8 , 9, 10, 11, 12.

OVEN 21. marca – 21. aprila




