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OBČINSKE NOVICE

Prosimo, pridite. Ker 
imamo nov vrtec.
Tako se je glasilo simpatično 
vabilo na slovesno odprtje, 
ki so ga županu, izvajalcem 
in ostalim sodelujočim po
slali otroci iz Vrtca Jesenice 
– enote Angelce Ocepek.
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OBČINSKE NOVICE

Sprejeli proračuna za 
leti 2022 in 2023
Občina Jesenice je dobila 
proračuna za leti 2022 in 
2023. Potrdili so ju občinski 
svetniki na decembrski seji.
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KRAJEVNA 
SKUPNOST

Hotel Belcijan dobil 
nove lastnike
Kupilo ga je podjetje Apart 
hotel Golica, objekt bodo 
prenovili, prve goste naj bi 
sprejel v dveh letih.
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ZANIMIVOSTI

Moje sledi na 
prehojenih poteh
Izšla je nova knjiga Francija 
Tušarja, ki skoraj pet deset
letij soustvarja kulturno živ
ljenje na Slovenskem Javor
niku kot pisec, igralec, reži
ser, mentor ...
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Tudi lepa 
beseda gradi 
odnose 
Ob koncu leta smo se z 
županom Blažem Račičem 
pogovarjali o aktualnem 
dogajanju v občini.
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Janko Rabič,  
Urša Peternel

Občina Jesenice na različne 
načine spodbuja športne in 
rekreativne dejavnosti, še 
posebej med mladimi. Po
membna novost v letošnji 
zimi je umetno drsališče na 
prostem, ki ga je Zavod za 
šport Jesenice postavil na 
Čufarjevem trgu. 
Zaradi aktualne epidemiolo
ške slike uradnega odprtja 
niso pripravili. Drsališče so 
na decembrsko okrašenem 
trgu prve preizkusile mlade 
drsalke Drsalnega kluba Je
senice in mladi hokejisti 
HD Hidria Jesenice. Odprto 
je vsak od 15. do 21. ure ter 
ob koncih tedna od 10. do 
21. ure. Drsanje je brezplač
no, za izposojo drsalk je tre
ba odšteti 3,5 evra, za pripo
moček za drsanje (pingvin) 
pa tri evre. Hkrati je na lede
ni površini lahko največ 25 
drsalcev, igranje s trdimi 
predmeti ni dovoljeno. Sta
rejši od dvanajst let morajo 
za vstop na drsališče izpol
njevati pogoj PTC.
Mesto je sicer že ves mesec 
praznično okrašeno, za pri
žig lučk je poskrbel Miklavž, 
prenos dogajanja z nagovo

rom župana Blaža Račiča pa 
je potekal po spletu.
Kako bo s prazničnimi pri
reditvami in silvestrovanjem 
na prostem, do zaključka re
dakcije še ni bilo znano. Za
vod za šport Jesenice tako 
kot vsako leto načrtuje iz
vedbo, vse pa bo odvisno od 

epidemiološke situacije in 
veljavnih ukrepov vlade. 
Bodo pa v Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice na silves
trovo ljubitelje gledališča po
vabili na silvestrsko predsta
vo, v goste prihaja SiTI Tea
ter BTC s standup muzika
lom Tako ti je, mala, v kate

rem blesti Tanja Ribič. Za 
praznični utrip bodo poskr
beli tudi člani Pihalnega or
kestra Jesenice  Kranjska 
Gora, ki bodo v ponedeljek, 
27. decembra, v Športni dvo
rani Podmežakla pripravili 
tradicionalni božičnonovo
letni koncert. 

Drsanje na 
Čufarjevem trgu
Na Trgu Toneta Čufarja na Jesenicah je zaživelo montažno drsališče na prostem, drsanje pa je 
brezplačno. Kako pa bo s prazničnimi prireditvami in silvestrovanjem na prostem?

Montažno drsališče sredi mesta je odlična popestritev zimskega dogajanja na Jesenicah. 

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  

Spet številni vzponi 
na Španov vrh
Lanskega rekorda sicer ne bodo 
presegli, bo pa tudi letošnje število 
vzponov spoštovanja vredno. 
Januarskega nočnega pohoda ob polni 
luni zaradi znanih razmer skoraj 
zagotovo ne bo.
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V Luninih bukvah 
je kot vedno 
Lunin koledar 
po mesecih 
s setvenimi 
podatki, vrtni 
koledar opravil v 
zelenjavnem in 
okrasnem vrtu, 
v rastlinjakih in 
visokih gredah 
ter horoskop za 
leto 2022.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

8,20
Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm  

EUR

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Spoštovane občanke in občani občine Jesenice,

želim vam prijetne in mirne božične praznike  
ter optimistično, zadovoljno, predvsem pa zdravo  

leto 2022, ki naj bo polno medsebojnega spoštovanja,  
razumevanja in solidarnosti. 

Iskreno vam voščim tudi ob 26. decembru,  
dnevu samostojnosti in enotnosti – dnevu, ko smo  

Slovenci pogumno in suvereno izglasovali  
samostojno državo Slovenijo. 

Župan Blaž Račič 
s člani Občinskega sveta, predsedniki krajevnih skupnosti 

in sodelavci Občine Jesenice
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Občinske novice

Jeseniške novice, torek, 21. decembra 2021

Urša Peternel

V zadnjih tednih je veliko 
nezadovoljstva med občani 
povzročil precejšen dvig 
cene ogrevanja iz vročevoda. 
Mnogi občani bodo višje 
položnice težko plačevali, 
socialne stiske so velike. Kaj 
lahko stori občina oziroma 
kaj bo storila, da bi jih vsaj 
malce omilila?
Mnoge naše občane so zne-
ski na položnicah za ogreva-
nje spravili v veliko finančno 
stisko in delimo njihovo 
skrb. Odzivamo se skladno s 
svojimi zmožnostmi, ki pa 
so, žal, omejene. Za potrebe 
plačila ogrevanja šol, vrtcev, 
javnih zavodov v občini smo 
že morali v proračunu za 
prihodnje leto dodatno 
zagotoviti 190.000 evrov. 
Podjetje Enos je za približno 
desetino znižalo ceno varia-
bilnega dela ogrevanja, pri-
čakujemo tudi podporo 
države najbolj ranljivim 
skupinam. Stisko najranlji-
vejših lahko le nekoliko 
omilimo.

Prejeli ste tudi več kot tisoč 
podpisov občanov, ki zahte-
vajo zamenjavo distributer-
ja, ki pa ima koncesijo skle-
njeno vse do leta 2039. 
Menjava verjetno niti ni 
mogoča?
Skupini občanov smo pis-
no odgovorili in obširno 
pojasnili razmere. Med 
drugim smo proučili mož-
nost enostranske odpovedi 
koncesijskega razmerja. 
Odpoved koncesijske pogo-
dbe bi za občinski prora-
čun predstavljala zelo veli-
ko finančno breme, upora-
bniki bi ostali brez ogreva-
nja, poiskati bi morali dru-
gega koncesionarja, vendar 
zagotovila, da bi bila cena 
ogrevanja nižja, s tem še 
vedno ne bi mogli dati.

Kaj pa možnost odklopa iz 
sistema daljinskega ogreva-
nja? Se posamezni objekti 
oziroma stanovanja lahko 
odklopijo in si zagotovijo 
druge vire ogrevanja?
Številni večstanovanjski 
objekti v občini so bili že 
zasnovani tako, da so prik-
ljučeni na sistem daljinske-
ga ogrevanja. Za morebitne 
spremembe načina ogreva-
nje bi bile potrebne obsežne 
prilagoditve, ne le tehnične. 
Hkrati bi bilo treba denimo 
to področje tudi formalno 
na novo opredeliti, saj aktu-
alna ureditev predvideva 
oskrbo s toploto preko dal-
jinskega sistema. Spremem-
be so možne, vendar se 
bojim, da niso uresničljive 
na kratek rok. 
 
Druga pereča tema, ki je v 
letu 2021 vzbujala precej 
polemik tudi na občinskem 

svetu, je oskrba s pitno vodo. 
Lahko poveste, kaj se trenut-
no dogaja v zvezi s tem, 
kateri konkretni ukrepi so 
bili že izvedeni in kateri še 
bodo, da pogosto prekuha-
vanje pitne vode ne bo več 
potrebno?
Strokovnjaki proučujejo 
vodni vir Peričnik in oprav-
ljajo meritve ter analize. 
Prve ugotovitve kažejo, da se 
kaljenje vode pojavlja ob 
(vse pogostejših) močnejših 
padavinah ter da voda iz 
reke Bistrice vdira v vodni 
vir. Za zdaj je pripravljen 
projekt za vgradnjo UV-de-
zinfekcije vode in bo realizi-
ran, ko bodo razmere omo-
gočale poseg, predvidoma 
spomladi. 
Tako kot je ranljiv človek, je 
občutljivo tudi naravno oko-
lje, kjer se tudi že kažejo 
znaki klimatskega segreva-
nja. Vse močnejše padavine 
tudi v našem okolju postaja-
jo stalnica, kar dolgoročno 
ogroža naš zelo pomemben 
vodni vir. Naša zelo pomem-
bna prioriteta je, da vodni 
vir zaščitimo in zagotovimo 
čim bolj varno oskrbo z 
zdravo pitno vodo. Končne 
ugotovitve analiz bodo zna-
ne spomladi prihodnje leto, 
od tega bodo odvisni nadalj-
nji ukrepi, ki jih bomo obra-
vnavali prioritetno.

Kar veliko skrbi povzroča 
tudi največja investicija zad-
njih let, obnova Ruardove 
graščine. Kaj se dogaja tam, 
kakšne rešitve vidite?
V obnovo državnega kultur-
nega spomenika je občina 
doslej vložila poldrugi mili-

jon evrov. Lesna goba je 
pomembno otežila in tudi 
podražila obnovo. Po zdajš-
njih ocenah potrebujemo še 
več kot tri milijone evrov za 
zaključek obnove. Občinski 
proračun tega potenciala 
nima, zato upamo, da bomo 
uspešni pri kandidiranju za 
državna sredstva in za sred-
stva iz načrta za okrevanje 
in odpornost. Brez finančne 
pomoči države in evropskih 
sredstev obnove Ruardove 
graščine sami ne bomo 
zmogli.

Problem, ki je zaznamoval 
vaš celoten županski man-
dat, je deponija Mala Meža-
kla. Koncesionar Ekogor 
zdaj nakopičeno lahko frak-
cijo, ki je v balah, ponovno 
mehansko in biološko obde-
luje, ostanek pa odlaga na 
deponijsko polje. Se bo s 
tem problematika lahke fra-
kcije in tudi smradu vendar-
le rešila?
Nakopičen kup bal odpadkov 
se manjša po načrtu, s čimer 
se je pred dnevi seznanil tudi 
občinski svet. Bale mora 
koncesionar, podjetje Eko-
gor, ponovno obdelati, saj je 
tako z inšpekcijsko odločbo 
odločila okoljska inšpekcija. 
Bale zdaj obdeluje in materi-
al, primeren za sežig, odvaža 
v sežig, neuporaben del 
odpadkov po obdelavi bal 
odložijo na odlagališču. Kon-
cesionar izpolnjuje zavezo in 
pričakujemo, da bo dinami-
ko iz letošnjega leta prihod-
nje leto še okrepil.

Eden večjih projektov na 
komunalnem področju je 

bila tudi izgradnja kanaliza-
cije na Lipcah. Je projekt 
zdaj že zaključen?
V večjem delu naselja je že 
zgrajena vsa infrastruktura, 
asfaltirana je tudi že cesta. 
Rešujemo še dva primera 
zamud in urejamo odnosa z 
lastnikoma zemljišč. Želim 
si, da bomo zimski čas izko-
ristili za formaliziranje reši-
tve in da prihodnjo pomlad 
gradnjo zaključimo.

Na zadnji seji občinskega 
sveta je bil potrjen proračun 
za leti 2022 in 2023. Kate-
rim projektom boste dali 
prednost v letu 2022?
Potreb za financiranje je v 
občini zelo veliko in vseh 
potreb ni mogoče zadovolji-
ti. Ohranili bomo podobo 
socialno naravnane občine 
na eni strani in na drugi 
uresničevali najpomem-
bnejše razvojne projekte na 
področju infrastrukture. 
Spomladi, ko bodo razmere 
omogočale, se bo v polnem 
zamahu začela rekonstruk-
cija ceste od Prihodov do 
Planine pod Golico. Predvi-
dena je gradnja novega kri-
žišča na Slovenskem Javor-
niku in povezava do obratov 
SIJ Acroni ter ureditev pre-
hoda za pešce in avtobus-
nih postajališč pri Turistu. 
Proti koncu leta se bodo v 
sodelovanju z državnim 
Stanovanjskim skladom 
začela prva dela za postavi-
tev dveh stanovanjskih blo-
kov s 43 stanovanji za mla-
de družine pri TVD Parti-
zan, kar vključuje tudi grad-
njo komunalne opreme. 
Treba je nadaljevati še 

obnovo infrastrukture na 
območje KS Sava, torej 
odseka Kejžarjeve ulice in 
Delavske ceste. Upamo, da 
nam investicijskega poten-
ciala ne bosta pobrala zima 
in obilne snežne padavine. 
V sklopu ureditve novih 
prostorov za potrebe Zdrav-
stvenega doma Jesenice 
bomo dogradili komunalno 
opremo. Pripravljamo se na 
gradnjo nove telovadnice 
pri Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja in prenovo dvo-
rane Kulturnega doma na 
Hrušici. 

Občina Jesenice je dobila 
tudi prvi participativni pro-
račun. Kateri projekti, ki so 
jih izbrali občani, bodo pri-
šli na vrsto prvi?
S proračunom je predvide-
na ureditev in preplastitev 
igrišča na Kočni, namesti-
tev svetlobnih opozorilnih 
tabel za merjenje hitrosti 
na Kočni, ureditev dovozne 
ceste do kulturnega doma 
na Hrušici, postavitev tal-
nih označb na parkirišču ob 
progi (nasproti Hrušice 53), 
nova igrala ob domu na Pri-
stavi, asfaltiranje maka-
damskega odseka na Priho-
dih iz smeri transformator-
ja proti Prihodom 32, kole-
sarski poligon – pumptrack 
v KS Plavž, osvetlitev in 
označba Hermanovega 

mostu, projekt "Šport za 
zabavo", dopolnitev drogov 
ulične razsvetljave na Cesti 
1. maja s konzolnimi nasta-
vki za zastave in obnova 
južne fasade Gledališča 
Toneta Čufarja. Preostali 
projekti so predvideni za 
izvedbo v letu 2023.

Pred dnevi je na Čufarjevem 
trgu zaživelo drsališče na 
prostem, ki je naletelo na 
veliko pozitivnih odzivov 
občanov. Prav skrb za večjo 
aktivnost in spodbujanje 
zdravega življenjskega sloga 
občanov ste v zadnjem času 
postavili kot eno od priori-
tet, kajne?
S tem smo oživeli Čufarjev 
trg in mesto, mladi in odra-
sli imajo priložnost drsati, 
se gibati na prostem in to je 
pomembno. Hkrati ni zane-
marljiv družabni vidik. Vse 
našteto, najbrž pa še kaj 
več, so prepoznali tudi lju-
dje in res sem vesel, da je 
drsališče lepo zaživelo. Žal 
zaradi okoliščin še ne vemo, 
ali bomo lahko organizirali 
božične in novoletne 
dogodke, s katerimi bi bilo 
dogajanje še bolj pestro in 
privlačno. 

Kako boste na Jesenicah 
vstopili v novo leto, se obeta-
jo praznične prireditve, tra-
dicionalno silvestrovanje na 
Čufarjevem trgu? Ali bodo 
zaradi epidemije in ukrepov 
vlade tudi letos vsi dogodki 
odpovedani?
Trenutno veljavne omejitve, 
povezane s covidom-19, 
organizacije množičnih pri-
reditev za zdaj ne omogoča-
jo, tako smo morali odpove-
dati miklavževanje. Organi-
zator prazničnih prireditev, 
Zavod za šport Jesenice, 
prireditve za zdaj načrtuje, 
kakor da se bodo lahko orga-
nizirale. Občanom predlaga-
mo, da glede prireditev spre-
mljajo javne objave Zavoda 
za šport Jesenice in Občine 
Jesenice, seveda pa ostaja-
mo optimistični do konca.

Vstopamo v leto 2022, ki ga 
nekateri imenujejo kar 
'super volilno' leto, na voliš-
ča bomo šli kar trikrat: volili 
bomo parlament, predsed-
nika republike, jeseni pa še 
župane in občinske svetni-
ke. Vaš prvi mandat se bo s 
tem zaključil, že lahko napo-
veste, ali boste kandidirali 
ponovno?
Že ob najavi prve kandidatu-
re nisem skrival ambicij in 
tudi zdaj, po treh letih man-
data, jih ne. Kot so mi na 
začetku mandata dejali bolj 

izkušeni kolegi župani, pot-
rebuješ vsaj leto ali dve, da 
se seznaniš z raznolikim 
županovanjem. Zdaj to 
razumem. Verjamem, da 
smo delo doslej dobro opra-
vili, pri čemer so levji delež 
opravili sodelavci v občinski 
upravi, za kar sem jim hva-
ležen. Potrditev o tem, ali 
sem dobro delal v mandatu, 
in podporo bom pri volivcih 
iskal še enkrat. 

Kaj bi ob koncu leta zaželeli 
občanom?
Za nami sta dve covidni in 
zelo zahtevni leti. Na pragu 
novega leta vsem našim 
občankam in občanom 
želim predvsem zdravja. 
Želim tudi, da se življenje 
čim prej vrne v čas brez 
poročil o polnih bolnišni-
cah, karanteni, v čas brez 
mask in ukrepov, ki hromijo 
življenje. Hkrati želim tudi 
več medsebojnega spoštova-
nja, strpnosti, dobre volje in 
tudi lepih besed. Zdi se, kot 
da smo v teh časih pozabili, 
da lepa beseda lepo mesto 
najde. Tudi lepa beseda 
namreč gradi odnose v sku-
pnosti. Vse dobro želim 
vsem našim ljudem, srečno.

Tudi lepa beseda gradi odnose 
Ob koncu leta smo se z županom Blažem Račičem pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini: o visokih položnicah za ogrevanje, oskrbi s pitno vodo, 
problematiki odpadkov, obnovi Ruardove graščine. Zanimalo nas je tudi, katerim projektom bodo dali prednost v letu 2022, pa tudi, ali se bo na volitvah 
čez manj kot leto dni potegoval za še en županski mandat.

Župan Občine Jesenice Blaž Račič: "Na pragu novega leta vsem našim občankam in 
občanom želim predvsem zdravja. Želim tudi, da se življenje čim prej vrne v čas brez 
poročil o polnih bolnišnicah, karanteni, v čas brez mask in ukrepov, ki hromijo življenje." 

"Zdi se, kot da smo v teh časih pozabili, da lepa 
beseda lepo mesto najde. Tudi lepa beseda 
namreč gradi odnose v skupnosti."
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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Urša Peternel

V začetku meseca se je ura-
dno zaključila več kot mili-
jon evrov vredna energet-
ska sanacija enote Angelce 
Ocepek Vrtca Jesenice. 
»Prosimo, pridite. Ker ima-
mo nov vrtec,« so otroci za-
pisali v simpatično vabilo 
županu, izvajalcem in osta-
lim, da bi skupaj proslavili 
"nov" vrtec. Za uradni za-
ključek investicije sta s pre-
rezom traku poskrbela žu-
pan občine Jesenice Blaž 
Račič in ravnateljica Vrtca 
Jesenice Vanja Kramar. 
"Danes je za Vrtec Jesenice 
poseben dan, ki smo ga vsi 
nestrpno pričakovali. Vsi se 
veselimo, zaposleni in otro-
ci, ker imamo sedaj boljše 

pogoje za bivanje," je dejala 
ravnateljica. 
Tudi župan je bil ob zaključ-
ku investicije zadovoljen: 
"Za Občino Jesenice je skrb 
za naše javne objekte zelo 
pomembna, v tem okviru pa 
tudi urejanje oziroma sani-
ranje obstoječih objektov, še 
posebej tistih, v katerih se 
nahajajo naši najmlajši ob-
čani. Zato ta investicija 
predstavlja en pomemben 
korak naprej. Na ta način 
smo zagotovili boljše pogoje 
za delo in vzgojo otrok na 
eni strani, na drugi strani pa 
smo naredili pomemben ko-
rak naprej tudi pri skrbi ozi-
roma nižanju porabe ener-
gije, kar je v teh dneh še 
sploh aktualno vprašanje. 
Tovrstne aktivnosti pri ure-

janju naših objektov bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje 
– prihodnje leto je predvide-
na obnova telovadnice OŠ 

Poldeta Stražišarja Jesenice 
– in veselim se tudi vseh teh 
prihodnjih pridobitev.«
V sklopu energetske sanaci-
je so uredili fasado in stre-
ho, ki doslej nista bili izoli-
rani, zamenjali so okna in 
vrata, vgradili ustreznejši 
način prezračevanja in ogre-
vanja, običajna svetila zame-
njali z varčnejšimi LED sve-
tili, vgradili centralno nad-
zorni sistem. Niso pa spre-
minjali zunanje ureditve, 
dostopov in vhodov.
Investicija je znašala dober 
milijon evrov, od tega je 
Občina Jesenice iz proraču-
na zagotovila 700 tisoč 
evrov, 300 tisoč evrov pa 
Evropska unija iz kohezij-
skega sklada.
V enoti je 15 igralnic za otro-
ke od prvega do šestega leta 
starosti, letos pa je vanjo 
vključenih 268 otrok. 

Prosimo, pridite.  
Ker imamo nov vrtec.
Tako se je glasilo simpatično vabilo na slovesno odprtje, ki so ga županu, izvajalcem in ostalim 
sodelujočim poslali otroci iz Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek.

Otroci so županu v zahvalo izročili risbo "novega vrtca".

Župan Blaž Račič in ravnateljica vrtca Vanja Kramar pred vhodom v "novi" vrtec 
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Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na decembrski seji za di-
rektorico javnega zavoda 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce za naslednji petletni 
mandat potrdili Ireno Lačen 
Benedičič. Podali so tudi so-
glasje k imenovanju Maje 
Robič za novo direktorico 
Zdravstvenega doma Jeseni-
ce. Na podlagi njegove od-
stopne izjave so razrešili 
Mirana Ozebka kot člana 
Nadzornega odbora Občine 
Jesenice. 
V sklopu volitev in imeno-
vanj so kot tretjega predstav-
nika Občine Jesenice v Sve-
tu javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna 
šola Koroška Bela Jesenice 
imenovali Borisa Grilca 
(prva dva predstavnika so 
imenovali že na oktobrski 
seji), za predstavnika Obči-
ne Jesenice v Svetu javnega 
vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Poldeta 
Stražišarja Jesenice so ime-
novali Vero Djurić Drozdek 
in Uroša Lakića, za pred-
stavnico Občine Jesenice v 
Svetu javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Gim-
nazija Jesenice Branko Sto-
janović, za predstavnice Ob-
čine Jesenice v Svetu javne-
ga zavoda Vrtec Jesenice pa 
Evo Mlakar, Tino Repovž in 
Aljo Urbančnik. 

Volitve in imenovanja
Za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice 
so potrdili Ireno Lačen Benedičič.

Jeseniški občinski svetniki so se seznanili s poročilom delov-
ne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla, ki 
redno spremlja dinamiko odvoza skladiščene lahke frakcije 
in je dolžna o ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati žu-
panu in občinskemu svetu. Kot je ugotovila, je koncesionar 
Ekogor do konca leta dolžan odstraniti najmanj 5000 ton 
nakopičene lahke frakcije (do konca 2022 dodatnih 8000 ton 
in preostanek v letu 2023), do 18. novembra pa je odstranil 
skupno 4864,34 tone nakopičene lahke frakcije. To pomeni, 
da koncesionar svoje zaveze izpolnjuje, hkrati pa sodeluje s 
člani delovne skupine in podaja zahtevana pojasnila.

Delovna skupina o CERO Mala Mežakla
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Urša Peternel

Občina Jesenice že od leta 
2018 nosi naziv Branju pri-
jazna občina, pred dnevi pa 
so ji naziv podaljšali še za tri 
leta. Certifikat sta prevzela 
župan Blaž Račič in direkto-
rica Občinske knjižnice 
Jesenice Veronika Osredkar.  
Komisija je v obrazložitvi za 
podaljšanje certifikata zapi-
sala, da je Občina Jesenice v 
svoji prijavi izkazala nadal-

jevanje ustvarjalnega in spo-
dbudnega odnosa do knjige 
in branja ter zavedanje, kako 
pomembna je vloga lokalne 
skupnosti pri spodbujanju 
bralne kulture in bralne pis-
menosti. 
Med organizacije, ki poleg 
Občinske knjižnice Jesenice 
v občini Jesenice uspešno 
skrbijo za spodbujanje bral-
ne kulture, spadajo še jese-
niške šole in drugi javni 
zavodi: Gornjesavski muzej 

Jesenice, Ljudska univerza 
Jesenice, Vrtec Jesenice, 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, hkrati pa tudi 
druge organizacije, kot sta 
Javni sklad za kulturne deja-
vnosti – območna izpostava 
Jesenice in Zveza kulturnih 
društev Jesenice. 
»Na Jesenicah se zavedamo 
pomena znanja in branje je 
prav gotovo ena od pomem-
bnih osnov, temeljev tega 
znanja. Podpiramo branje, 

podpiramo prizadevanja 
naše knjižnice in vseh dru-
gih ustanov v občini Jeseni-
ce, ki promovirajo branje," 
je ob prevzemu certifikata 
povedal jeseniški župan 
Blaž Račič. 
Certifikat Branju prijazna 
občina podeljujejo Združe-
nje splošnih knjižnic, Skup-
nost občin Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo RS, 
doslej pa ga je prejelo 52 slo-
venskih občin.

Še naprej branju 
prijazna občina
Občina Jesenice ostaja branju prijazna občina 
tudi v naslednjem triletnem obdobju. Naziv nosi 
od leta 2018, zaradi uspešnega izvajanja ukrepov 
in projektov za spodbujanje bralne kulture in 
bralne pismenosti pa so ji ga podaljšali.

Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina 
prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po 
tem obdobju pa občine strokovni komisiji 
ponovno predstavijo svoje nove projekte na tem 
področju.

Urša Peternel

Občina Jesenice je dobila 
proračuna za leti 2022 in 
2023. Potrdili so ju občinski 
svetniki na decembrski seji.
Proračun za leto 2022 pred-
videva 27,7 milijona odhod-
kov in izdatkov ter za 22,8 
milijona prihodkov in pre-
jemkov. V letu 2022 načrtu-
jejo izvajanje 75 projektov v 
skupni višini 11,5 milijona 
evrov, za kar predvidevajo 
tudi zadolževanje v višini 
dveh milijonov evrov. 
V leto 2022 se zaradi dodat-
nih ukrepov, povezanih z 
okuženostjo s sivo hišno 
gobo, in možne pridobitve 
sredstev sofinanciranja 
zamika nadaljevanje izved-
be obnove Ruardove grašči-
ne. Zaradi zakonskih plačil-
nih rokov se za dela, oprav-
ljena v letu 2021, zamika 
tudi financiranje v okviru 
projekta Odvajanje in čišče-
nje odpadne vode v porečju 
zgornje Save. Poleg omenje-
nih večjih projektov bomo v 
letu 2022 izvajali energet-
sko sanacijo Vrtca Jesenice 
– enota Julke Pibernik in 
drugo etapo v okviru projek-
ta Nadgradnja prometne 
infrastrukture KS Sava–
Hrušica. V proračun je 
vključeno sofinanciranje 
ureditve regionalne ceste 
R2, ki predvideva izgradnjo 
priključka na novo cestno 
povezavo do obrata debele 
pločevine SIJ Acroni ter pre-

hoda čez cesto in postavitev 
avtobusnih postajališč pri 
Turistu. Načrtovane so tudi 
izvedba rekonstrukcije in 
adaptacije kulturne dvorane 
na Hrušici 55a, celostna pre-
nova objekta na Titovi 78a 
za potrebe Zdravstvenega 
doma Jesenice ter obnova in 
nadzidava telovadnice na 
OŠ Poldeta Stražišarja. Prav 
tako načrtujejo tudi izgrad-

njo vodovoda Betel–Planina 
pod Golico.
Proračun za leto 2023 pa 
predvideva 25,6 milijona 
evrov odhodkov in izdatkov 
ter prav toliko prihodkov in 
prejemkov. V letu 2023 
načrtujejo izvajanje 68 pro-
jektov v skupni višini 9,1 
milijona evrov, za njihovo 
izvedbo pa načrtujejo zadol-
ževanje v višini 2,7 milijona 
evrov. Nadaljevali bodo 

izvedbo največjih projektov, 
in sicer obnovo objekta 
Ruardova graščina, celostno 
prenovo objekta na Titovi 
78a, obnovo in nadzidavo 
telovadnice na OŠ Poldeta 
Stražišarja, nadgradnjo pro-
metne infrastrukture KS 
Sava Hrušica, nadaljevanje 
izgradnje vodovoda Betel–
Planina pod Golico in dru-
gih. Med načrtovanimi 

novimi projekti pa je v pro-
računu predvideno komu-
nalno opremljanje OPPN 
Partizan in začetek energet-
ske sanacije pokopališkega 
objekta Blejska Dobrava ter 
izkoriščanje sončne energi-
je za oskrbo z električno 
energijo na javnih stavbah. 
V prihodnjih dveh letih 
bodo izvedli tudi izglasova-
ne projekte participativnega 
proračuna, v letu 2022 bo 

izvedenih 12 projektov v 
skupni višini 124 tisoč evrov, 
v letu 2023 pa enajst izgla-
sovanih projektov v skupni 
višini 138 tisoč evrov.

Odloki in spremembe 
odlokov
Na seji so sprejeli tudi Odlok 
o dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za 
sofinanciranje ukrepov za 
odpravo posledic zemeljskih 
plazov na zemljiščih v zase-
bni lasti na območju občine 
Jesenice. Odlok omogoča 
sofinanciranje ukrepov za 
odpravo posledic zemeljskih 
plazov, s čimer se spodbuja 
zasebna iniciativa na podro-
čju varstva pred naravnimi 
nesrečami. V njem so dolo-
čeni namen, upravičenci in 
postopek dodeljevanja sred-
stev za sofinanciranje ukre-
pov za odpravo posledic 
zemeljskih plazov ter prep-
rečitev širjenja na zasebnih 
zemljiščih. Sprejeli so tudi 
spremembe odloka o usta-
novitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
(MIR) občin Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
s čimer so uvedli skupno 
službo s področja požarnega 
varstva. V MIR bo ob polni 
sistemizaciji tako skupno 
trinajst zaposlenih – vodja, 
dva občinska inšpektorja, 
sedem občinskih redarjev, 
en pravnik, en koordinator 
za civilno zaščito in en koor-
dinator za požarno varnost.

Sprejeli proračuna
Občinski svetniki so na decembrski seji potrdili proračuna za leti 2022 in 2023.

Zaradi zviševanja cene zemeljskega plina in 
cene emisijskih kuponov na globalni ravni je 
župan v sprejem predlagal 13 amandmajev, s 
katerim so se načrtovana sredstva za rušitev 
stavbe Hotela Pošta v letu 2022 v višini 190 
tisoč evrov namenila za pokritje povečanih 
stroškov ogrevanja za izvajanje javnih služb v 
javnih objektih v občinski lasti (osnovne šole, 
vrtec, GARS, Gornjesavski muzej Jesenice, 
Občinska knjižnica Jesenice, Glasbena šola 
Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja, Zavod za 
šport Jesenice, Mladinski center Jesenice). 

Urša Peternel

Na delovnem obisku na 
Gorenjskem je bila vlada, 
nekaj ministrov in državnih 
sekretarjev pa je obiskalo 
tudi Jesenice. 
Minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec se je z župa-
nom Blažem Račičem pogo-
varjal o obnovi magistralne 
ceste R-2 skozi Jesenice, ure-
ditvi novega priključka s ces-
te R-2 do Obrata za predela-
vo debele pločevine na Koro-
ški Beli ter ureditvi prehoda 
za pešce med objektom 
Turist in Železniško postajo 
Slovenski Javornik. Na pod-
ročju železniške infrastruk-
ture je župan poudaril nuj-
nost obnove železniške pos-
taje ter dejstvo, da opuščena 
železniška infrastruktura 
predstavlja motnjo pri pros-
torskem načrtovanju obči-
ne. Opozoril je tudi na pro-
blem prometa, zlasti v pole-
tnih mesecih. Občina Jese-
nice rešitev vidi v dokonča-
nju gradnje obvozne indus-
trijske ceste na območju 
Poslovne cone Jesenice. 
Minister Vrtovec je o nad-
gradnji Železniške postaje 

Jesenice povedal, da je v 
teku izdelava idejne zasnove 
in izvedbeni načrt, v letu 
2022 naj bi bil izdelan tudi 
elaborat za ureditev fasade 
poslopja, na poziv župana 
pa bodo ponovno pregledali 
tudi smiselnost ohranitve 
vseh tirov. Po besedah mini-
stra bo januarja objavljeno 
tudi javno naročilo za izved-
bo prehoda na Slovenskem 
Javorniku, dokončala se bo 

lahko tudi ureditev novega 
priključka s ceste R-2 do 
Obrata za predelavo debele 
pločevine na Koroški Beli. 
Napovedal je tudi nadaljeva-
nje obnove ceste R-2, država 
trenutno zbira ponudbe za 
izdelavo idejne zasnove za 
obnovo celotnega odseka. 
Med predstavniki vlade, ki 
so obiskali Jesenice, je bil 
tudi minister za kulturo 
Vasko Simoniti, ki si je ogle-

dal Staro Savo in se seznanil 
s potekom obnove Ruardove 
graščine in problematiko 
njenega financiranja. Obči-
na Jesenice je kot ena izmed 
redkih slovenskih občin 
pred kratkim v sodelovanju 
z ZVKDS OE Kranj izdelala 
načrt upravljanja spomeni-
ka, ki čaka še na potrditev 
vlade. Načrt upravljanja je 
podlaga za sofinanciranje 
obnove spomenikov, s kate-
rim se nadejajo bolj uspeš-
nega kandidiranja na priha-
jajočih javnih razpisih drža-
ve v okviru Načrta za okreva-
nje in odpornost.
GARS Jesenice je obiskal 
minister za obrambo Matej 
Tonin, kjer so mu poklicni 
gasilci predstavili svoje delo. 
Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin pa je obiska-
la ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Simo-
na Kustec, minister za digi-
talno preobrazbo Mark 
Boris Andrijanič pa RAGOR. 
Sekretar za področje izobra-
ževanja in športa Marjan 
Dolinšek je obiskal OŠ Pol-
deta Stražišarja in Srednjo 
šolo Jesenice. Policijsko 
postajo Jesenice pa je obis-

kal državni sekretar ministr-
stva za obrambo Božo Pre-
dalič, glavna tema pogovora 
je bila selitev Policijske pos-
taje Jesenice nazaj v mesto. 
Blaž Račič je predstavil 
možne lokacije in občinska 
zemljišča, ki bi jih bila Obči-
na Jesenice pripravljena 
brezplačno odstopiti državi 
za gradnjo nove policijske 
postaje. 
Župan Blaž Račič se je v 
Radovljici udeležil tudi delo-
vnega kosila s predsedni-
kom vlade Janezom Janšo, 
ministrom za zdravje Jane-
zom Poklukarjem in župa-
noma Radovljice in Kranja. 

Tema pogovora je bila izgra-
dnja regijske bolnišnice na 
Gorenjskem. Kot je poudaril 
premier, je denar zagotov-
ljen, medtem ko lokacija še 
ni določena. Prisotni so se 
strinjali, da se za vsako 
izmed treh občin izvede pri-
merjalna analiza vseh pred-
laganih variant, na podlagi 
analize pa bodo potekali 
nadaljnji pogovori. Pri tem 
je župan Blaž Račič pouda-
ril, da Jesenice na noben 
način ne smejo ničesar 
izgubiti. Nazadnje se je 
župan v Cerkljah udeležil še 
javne tribune o razvoju 
gorenjske regije.

Vlada na obisku na Jesenicah

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in župan Blaž 
Račič / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Blaž Račič, minister za kulturo Vasko Simoniti, 
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič in vodja ZVKDS OE Kranj Irena Vesel. 
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Urša Peternel

Hotel Belcijan v Planini pod 
Golico, ki je vrsto let propa-
dal, je dobil nove lastnike. 
Kupilo ga je podjetje Apart 
hotel Golica, ki ima sedež v 
Ljubljani, ustanovljeno pa je 
bilo septembra letos. 
Pogovarjali smo se z enim 
od solastnikov in prokuri-
stom podjetja Borisom Po-
žegom, ki je povedal, da se 
bodo takoj, ko bodo to dopu-
ščale vremenske razmere, 
lotili temeljite obnove. Ure-
diti nameravajo gostilno ozi-
roma restavracijo, okrog 
dvajset sob, konferenčno 
dvorano in velnes, objekta 
pa ne bodo povečevali. Pri 
obnovi bodo morali upošte-
vati kulturnovarstvene zah-
teve, prav od pridobivanja 
soglasij pa bo odvisno, kdaj 
naj bi prenovljeni hotel od-
prli za goste. Požeg računa, 
da bi se to lahko zgodilo v 
dveh letih. Investicija naj bi 
bila vredna okrog dva milijo-
na evrov. 
Požeg je ob tem zagotovil, da 
hotela niso kupili zato, da bi 
ga prodali naprej, temveč 
imajo dolgoročne načrte z ra-
zvojem turizma, upajo tudi 
na dobro sodelovanje z lokal-
no skupnostjo. Sestanek na 
Občini Jesenice z županom 
Blažem Račičem so že imeli, 
Račič je izrazil zadovoljstvo, 

da so se našli investitorji, ki 
bodo obnovili zapuščeni ho-
tel. V Planini pod Golico pri-
manjkuje gostinske ponud-
be, je dejal, zato upajo, da jo 
bo s prenovo tudi dobil. Ker 

je prav razvoj turizma ena 
od razvojnih prioritet obči-
ne, bodo vsakomur z ideja-
mi po najboljših močeh po-
magali, da jih bo lahko ure-
sničil, je dodal.

Predsednik KS Planina pod 
Golico Mitja Branc je dejal, 
da hotel v takem stanju, kot 
je zdaj, ni v ponos kraju. Če 
so namere investitorjev re-
sne, bodo tudi v kraju veseli, 
da bo Belcijan ponovno za-
živel.
Hotel je že vrsto let zaprt, 
nazadnje pa je imel dvanajst 
lastnikov, dedičev družine 
Belcijan. Pred leti ga je ne-
premičninska agencija (ne-
uspešno) prodajala za 200 
tisoč evrov.

Hotel Belcijan dobil 
nove lastnike
Kupilo ga je podjetje Apart hotel Golica, objekt bodo prenovili, prve goste naj bi sprejel v dveh letih.

Hotel Belcijan že vrsto let čaka na obnovo in novo življenje.

Ker je Boris Požeg, eden od solastnikov hotela, 
partner Mirjam Poterbin, matere Luke Dončića, 
so se v vasi sprožile govorice, da je hotel kupil 
mladi košarkar. To ne drži, morda pa pride vsaj 
na njegovo odprtje, je dejal Požeg.

Tone Konobelj

Sredi vasi Planina pod Goli-
co, 933 metrov visoko, stoji ob 
cesti, ki vodi proti Savskim 
jamam, Dom pod Golico s hi-
šno številko 32. Domačini so 
ga poznali kot Boštjanov ho-
tel ali Hotel Belcijan. Leta 
1937 ga je zgradil gradbeni 
mojster Boštjan Belcijan, ro-
jen 6. januarja 1898 v Suha-
dolah pri Komendi. Ko se je 
izučil za zidarja, se je zaposlil 
pri gradbenem podjetju v Lju-
bljani, kjer je zaključil še obr-
tno šolo na Srednji tehnični 
šoli in kmalu za tem postal 
samostojni podjetnik. Poklic-
no pot je začel z gradnjo šte-
vilnih objektov od Kamnika 
do Jesenic. Na Javorniku in 
na Koroški Beli je gradil pred-
vsem stanovanjske hiše, na 
Koroški Beli tudi osnovno 
šolo, na Jesenicah pa "ubo-
žnico". Zaposlenih je imel od 
trideset do štirideset delavcev, 
večinoma iz Komende. Zanje 
je na Javorniku celo kupil par-
celo in jim uredil stanovanja 
in skupno kuhinjo. Za stano-
vanjske hiše na območju Je-
senic je sam risal načrte, ker 
pa je dobro sodeloval tudi z 
drugimi obrtniki, je največ-
krat gradil objekte "na ključ". 
Pri nekaterih projektih v Ko-
mendi je sodeloval celo z ar-
hitektom Jožetom Plečni-
kom, ki je mojstra zelo cenil.
Na Planini pod Golico je po-
stavil hotel po lastni zamisli, 
saj sta ga navdušila lepa nara-
va in ugodna klima. V hotel 
so kmalu začeli zahajati šte-
vilni turisti, pljučni bolniki in 
celo ugledni slovenski politiki 
(dr. Anton Korošec, dr. Franc 
Kulovec in drugi). Najprej je 
zgradil manjši objekt z deseti-
mi sobami, toda zaradi vedno 
večjega števila obiskovalcev 
ga je kmalu povečal. Dodal je 
nove garaže, veliko zaprto ve-
rando in dvajset tujskih sob.
Druga svetovna vojna in prva 
povojna leta niso prizanesla 
niti Boštjanu Belcjanu niti 
hotelu. Mojster je bil kljub 
sodelovanju s partizani po 
vojni obsojen na zaplembo 
premoženja, ker je med voj-
no nadaljeval gradbeno de-
javnost. Odvzem premože-
nja ga je zelo potrl. Od takrat 
se je preživljal kot nadzornik 
pri različnih gradnjah in z 

risanjem načrtov, posvetil pa 
se je tudi čebelarstvu. Strt in 
zagrenjen je umrl 24. avgu-
sta 1970 na svojem domu v 
Gori pri Komendi. Boštjanov 
hotel je deloval vse do 6. ja-
nuarja 1946, ko so se vnele 
saje v dimniku in je pogorel. 
Morali so ga obnoviti in šele 
leta 1950 so ga kot Dom pod 
Golico ponovno odprli. Dobil 
je nove lastnike. Tako kot ve-
čino ostalih gostinskih objek-
tov v Gornjesavski dolini ga 
je prevzelo podjetje Gorenj-
ka. Za upravnika so imeno-
vali domačina Joža Klinarja - 
Lešnikovega, ki je vodil dom 
več let. Dom je ostal prijetno 
zbirališče za domačine in tu-
riste. Zabave, plesi, tombole, 
poroke in druge prireditve so 
privabljale številne obisko-
valce. Sedežnica na Špano-
vem vrhu je gostom hotela 
pozimi omogočala odlično 
smuko, spomladi pa so se 
radi sprehodili do narcisnih 
poljan.
Toda zaradi kampanjskega 
obiska gostov je dom zahajal 
v težave in skoraj vsako leto 
so zamenjali vodstvo. Leta 
1971 ga je morala Gorenjka 
zapreti. Prizadevni domačin-
ki Anici Ambrožič ga je ta-
krat za pet let uspelo rešiti 
pred zaprtjem. Konec se-
demdesetih let so ga začeli 
obnavljati in ga po nekaj le-
tih adaptirali. V pritličju so 
uredili jedilnico, kuhinjo, 
bar in recepcijo, v prvem in 
drugem nadstropju pa eno 
in dvoposteljne sobe s sto le-
žišči z lastnimi toaletnimi 
prostori. Kljub temu da so se 
tokovi zimskega turizma 
preusmerili v Gornjesavsko 
dolino, je bil dom še vedno 
odprt. Toda vse slabši obisk 
in nove razmere v devetdese-
tih letih so povzročile, da so 
ga dokončno zaprli. Ustavili 
so sedežnico na Španovem 
vrhu in le redkim domači-
nom v vasi (Kmečki turizem 
Betel) je uspelo nadaljevati 
turistično dejavnost.
Obiskovalce doma tako da-
nes pričakajo neurejena oko-
lica in zaklenjena vrata. Nek-
danji simbol planinskega in 
zdravstvenega turizma je da-
nes razpadajoča zgradba, ki 
je celo na seznamu spomeni-
ško zaščitenih objektov v je-
seniški občini. 

Dom pod Golico
Leta 2014 smo objavili zanimiv prispevek 
upokojenega muzejskega dokumentalista Toneta 
Konoblja o Domu pod Golico oziroma hotelu 
Belcijan, ki razkriva zanimivo zgodovino tega 
objekta. Zato ga objavljamo ponovno.

Urša Peternel

V soboto, 11. decembra, so v 
Planini pod Golico pognali 
enosedežnico Španov vrh in 
s tem odprli letošnjo smu-
čarsko sezono. Zapadlo je 
namreč dovolj snega, da so 
lahko uredili smučišče, ki je 
edino v jeseniški občini. Kot 
je dejal direktor Športnega 
centra Španov vrh Milan 
Klinar, so bili prvih smučar-
jev zelo veseli in upajo, da 

bo obisk smučišča dober čez 
celo zimsko sezono. 
»Smučišče je zelo dobro pri-
pravljeno in urejeno. To 
nam omogoča debela sne-
žna odeja in nizke tempera-
ture,« je povedal Klinar. 
Smučišče bo do nadaljnjega 
delovalo vsako soboto in ne-
deljo, odprta pa sta tudi lo-
kala na spodnji in zgornji 
postali žičnice. 
"Ugotavljamo, da prepo-
znavnost smučišča sega 

izven naše občine, tako da 
je obiskovalcev, ki prihaja-
jo iz drugih regij, precej 
več kot domačinov. Vseka-
kor se bomo potrudili, da 
bo smučišče vedno dobro 
pripravljeno, tako da bo 
vsak obiskovalec lahko do-
živel nepozabni smučarski 
dan. 
Na smučišču upoštevajo vse 
ukrepe, ki jih predpisuje vla-
da oziroma NIJZ, je še dodal 
Klinar.

Smuka na smučišču 
Španov vrh

Na decembrski seji občin-
skega sveta so jeseniški ob-
činski svetniki sprejeli spre-
membe pravilnika o spreje-
mu otrok v Vrtec Jesenice. S 
sprejeto spremembo pravil-
nika z bolj natančno določ-
bo želijo preprečiti, da bi 
starši vozili otroke v dve raz-
lični enoti na različnih loka-
cijah; prednost pri vpisu v 
določeno enoto ima po no-
vem otrok, ki bo imel v tej 
enoti v prihodnjem šolskem 
letu že vključenega brata ali 
sestro. Če ima v želeni enoti 
več otrok že vključenega 
brata ali sestro, pa ima 
prednost med njimi starejši 
otrok. 

O vpisu v vrtec
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Urša Peternel

Konec novembra je virtual-
no, na YouTube kanalu 
JSKD Jesenice, potekalo 
odprtje fotografske razstave 
ENA/a 2021. Na natečaj je 
fotografije poslalo 147 foto-
grafov, sprejetih je bilo 86. 
Vsak sodelujoči fotograf je 
lahko poslal le eno fotografi-
jo, posneto v letu 2021.
Prvo nagrado je prejela Van-
da Klemenc za fotografijo 
Moja mačkona. Drugo 
nagrado je prejel Matjaž 
Vidmar za Sonato v belem, 
tretjo pa Andreja Ravnak za 
Leteče konje. 

Diplome so prejeli Helena 
Vidmar, Žan Osim, Danica 
Novak, Urška Gradišnik, 
Lojzi Avsenik, nagrado za 
mladega avtorja pa Karin 
Rošker. 
Razstava nagrajenih foto-
grafij bo na ogled v fotogale-
riji Foto Vidmar v Tuš cen-
tru na Jesenicah od 10. janu-
arja do 1. marca 2022. 
Natečaj sta pripravila JSKD 
Jesenice in Fotografsko 
društvo Jesenice. Med sode-
lujočimi je bilo največ samo-
stojnih fotografov, sledijo 
člani Fotografskega društva 
Jesenice in zatem Fotokluba 
Žarek Sežana.

Prva nagrada za fotografijo 
Moja mačkona
Na fotografskem natečaju ENA/a 2021 je prvo nagrado prejela Vanda Klemenc.

Vanda Klemenc: Moja mačkona (1. nagrada)

Janko Rabič

Ljubezen do glasbe je pove-
zala pet amaterskih glasbe-
nikov in ustanovili so skupi-
no Suhe hruške, ki deluje 
pri Kulturnem društvu Tri-
glav Slovenski Javornik - 
Jesenice. Ljudske plese in 
pesmi so najprej začeli spo-
znavati pri folklorni skupi-
ni, sedaj pa jih na samostoj-
nih nastopih nadgrajujejo in 
tako ohranjajo dragoceno 
glasbeno in pevsko tradicijo. 
Za letošnji praznični decem-
brski čas so 5. decembra v 
dvorani Kulturnega doma 
na Slovenskem Javorniku 
pripravili samostojni kon-

cert z naslovom Ta veseli čas 
prihaja. Zapeli so koledniš-
ke pesmi z različnih koncev 
Slovenije, predvsem iz Kro-
pe in okolice. V starih časih 
so jih okoli božičnih in 
novoletnih praznikov prepe-
vali koledniki, ki so preoble-
čeni v svete tri kralje hodili 
po vaseh in zbirali denar za 
revne družine z otroki. 
Vodja skupine Franci Šolar 
je v program vpletel nekaj 
anekdot, ki so nastajale ob 
prepevanju kolednikov. V 
skupini Suhe hruške nasto-

pajo še: pevka Petra Dabič 
ter godci Aljoša Lindič, 
Polona Žuber, Marjan Mah-
nič in Janez Bučar. Plesno 
točko sta dodala Marija in 
Marjan Fister. 
Kot gostje so na koncertu 
nastopili člani dramske 
skupine Farnega kulturne-
ga društva Koroška Bela: 
Andrej Palovšnik, Darko 
Peternelj, Rok Vengar, 
Matija Palovšnik, Marja 
Jalen, Neža Sernel, Zoja 
Kogoj, Ana Palovšnik, Gre-
gor Palovšnik, Luka Baloh 
in Jože Horvat. S tremi 
igranimi prizori – Izgublje-
na stava, Darežljivi otroci 
in Opeharjen Žid – so obu-
dili nekdanje življenje na 
vasi. 

Ta veseli čas prihaja
Skupina Suhe hruške na samostojnih nastopih nadgrajuje in tako ohranja dragoceno glasbeno in 
pevsko tradicijo.

Zapeli so koledniške pesmi z različnih koncev Slovenije, predvsem iz Krope in okolice.

Kot gostje so na koncertu nastopili člani dramske skupine 
Farnega kulturnega društva Koroška Bela.

Koledniške pesmi so v 
starih časih okoli 
božičnih in novoletnih 
praznikov prepevali 
koledniki, ki so 
preoblečeni v svete tri 
kralje hodili po vaseh 
in zbirali denar za 
revne družine z otroki.

Urša Peternel

Kljub epidemiološki situaci-
ji v Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice načrtujejo, da 
bodo na silvestrski večer, 31. 
januarja, lahko izvedli silve-
strsko predstavo. V goste 
prihaja SiTI Teater BTC s 
standup muzikalom Tako ti 
je, mala, v katerem blesti 
Tanja Ribič. 
"Prvi slovenski ženski stan-
dup muzikal, v katerem 
boste izvedeli vse o drznih 
Zasavkah, samovšečnih 
Balkancih, neuspešnih lju-
bimcih in o Tanji Ribič. Do 
solz se boste nasmejali nje-

nim imitacijam in iskreni 
izpovedi, kako je biti poro-
čen z Bosancem in ob tem 
ostati resen," so zapisali v 
SiTi Teatru. V komediji 
nastopata Tanja Ribič in 
Goran Rukavnina, avtorja 
besedila sta Tanja Ribič in 
Rok Vilčnik, režiserja pa 
Tanja Ribič in Branko 
Đurić - Đuro.
Kot je dejala Branka Smole, 
direktorica Gledališča Tone-
ta Čufarja, upajo, da bodo 
epidemiološke razmere in 
ukrepi vlade dopuščali izve-
dbo predstave, v skladu z 
ukrepi pa mora biti vsak 
drugi sedež v dvorani prost.

Silvestrski večer  
v gledališču
Tako ti je, mala je naslov predstave, ki bo na 
silvestrski večer na ogled v Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice.

Janko Rabič

Na Zvezi kulturnih društev 
Jesenice so se lotili obsežne 
in zahtevne naloge. Glede 
na dolgoletno bogato razve-
janost ljubiteljske kulture že 
nekaj časa ugotavljajo, da je 
zgodovinsko premalo obde-
lana, marsikaj tone v poza-
bo. Zato so se lotili zbiranja 
gradiva (dejavnosti, dogod-
kov, dokumentov, fotografij, 
publikacij in drugih podat-
kov o društvih, klubih, sku-
pinah in posameznikov.) Na 
sestanku pri Zvezi kultur-
nih društev Jesenice so se 
dogovorili o načinih zbiran-
ja, imenovali so ožji odbor 
in k sodelovanju povabili 
tudi ljubiteljske kulturnike 
iz sosednjih občin Kranjska 
Gora in Žirovnica. Delo 
bodo razdelili na poglavja, ki 

bodo zajemala zgodovinska 
obdobja in posamezne deja-
vnosti v ljubiteljski kulturi. 
Najprej bodo zbrano gradivo 
objavili v dveh prispevkih v 
13. številki Jeseniškega zbor-
nika, ki bo izšel v letu 2023. 
Ker ne bo mogoče zajeti in 
objaviti vsega gradiva, bodo 
preostalega shranili in še 
sproti dopolnjevali z novim. 
Predvsem želijo pridobiti 
podatke in zanimivosti o 
dejavnostih, ki so bile doslej 
preveč prezrte ali pozablje-
ne. Za pomoč se bodo obrni-
li na širšo javnost, kajti mar-
sikdo morda tudi doma hra-
ni kaj koristnega, kar bo 
prispevalo k bogatenju arhi-
va o ljubiteljski kulturi. Kas-
neje se bo zagotovo našla 
tudi kakšna priložnost za 
izdajo večjega almanaha ali 
ustrezne publikacije.  

Zbiranje gradiva  
o ljubiteljski kulturi

V standup komediji blesti Tanja Ribič. / Foto: arhiv SiTI Teatra
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Matjaž Klemenc

Hokejisti SIJ Acroni Jeseni-
ce so med tisto večino ekip v 
Alpski ligi, ki so že dodobra 
vstopili v zadnjo tretjino re-
dnega dela. Kaj lahko reče-
mo o dosedanjih nastopih 
Jeseničanov v Alpski ligi? 
Triindvajset tekem so odi-
grali dobro. Mogoče celo re-
zultatsko uspešneje, kot se 
je pričakovalo. Bilo je nekaj 
nihanj, a teh je bilo malo. V 
tako natrpanem programu 
so nihanja pričakovana. 
Do sobote so odigrali triin-
dvajset tekem v rednem delu. 
Zabeležili so petnajst zmag 
(Linz 4 : 0, Fassa 8 : 2, KAC 
4 : 1, 5 : 2, Cortina 3 : 1, Dunaj 
10 : 2, Feldkirch 3 : 1, Vipite-
no 4 : 1, Asiago 5 : 3, Bregen-
zerwald 1 : 0, Zel am See 3 : 
2, Gardena 3 : 1, 10 : 1, Kitbü-
hel 6 : 1, Ritten 8 : 2), štiri so 
dobili po podaljšku (Feld-
kirch 2 : 1, Bregenzerwald 5 : 
4, Kitzbühel 3 : 2, Lustenau 3 
: 2), eno po kazenskih strelih 
(Salzburg 4 : 3). Po kazen-

skih strelih so izgubili z 2 : 
1 uvodno tekmo z Mera-
nom. Izgubili so, obakrat v 
gosteh, z Zell am Seejem s 
5 : 4 in Lustenauom s 7 : 4. 
To je bil najvišji poraz. Naj-
višjo zmago so dosegli proti 
Gardeni z 10 : 1. Po sobo-
tnih tekmah so Jeseničani 
trdno na prvem mestu Alp-
ske lige. Lestvica prvih še-
stih ekip je taka: 1. Jesenice, 
56 točk (23 tekem), 2. Bre-
genzerwald, 50 (24), 3. Rit-
ten, 49 (23), 4. Salzburg, 46 
(28), 5. Asiago, 45 (20), 6. 
Cortina, 29 (23). 
V prvem delu decembra so 
Jeseničani odigrali tri tek-
me v Alpski ligi, vse tri 
doma. Visoko, malce nepri-
čakovano so z 10 : 1 odpra-
vili Gardeno (P. Rajsar 3, 
Urukalo, Elo, Pance, Viiki-
lä, S. Rajsar, Brus, Jenko). 
Tekma, v kateri je šlo Jese-
ničanom vse od rok. Edina 
temna plat te tekme je bila 
poškodba kolena prvega 
vratarja, Šveda Oskarja Fro-
berga. Več težav so »žele-

zarji« imeli proti Kitbühlu, 
ki so ga strli šele v podalj-
šku. Prvi mož rdeče čete je 
bil zagotovo Erik Svetina, ki 
je dosegel gol za izenačenje 
za 2 : 2. Zadel je še v podalj-
šku za 3 : 2. Prvi gol je dose-
gel S. Rajsar. Podobna je 
bila sobotna tekma z Luste-
nauom. Gostje so vodili že 
z 2 : 0. Jeseničanom je 
uspel preobrat. V rednem 
delu sta zadela Urukalo in 
Brus. V podaljšku je zadel 
Pance. 
Erika Panceta smo vprašali, 
ali so postali specialisti za 
podaljške. »Zagotovo ni naš 
cilj, da bi postali specialisti 
za podaljške. Želimo si, da 
bi do zmage prišli že po 60 
minutah. Na današnji tek-
mi proti Lustenauu nismo 
bili pravi. Odločilen za pre-
obrat je bil gol sekundo 
pred koncem druge tretji-
ne, ko smo ujeli priključek. 
Po zaostanku z 2 : 0 smo 
prikazali dober hokej. Vesel 
sem, da smo se vrnili in po-
kazali svoj karakter.« 

V prvem delu decembra so 
imeli Jeseničanu v progra-
mu dve tekmi v državnem 
prvenstvu, a odigrali le eno. 
Tekmo s Triglavom so dobi-
li brez boja s 5 : 0. Na Bledu 
so slavili visoko zmago s 14 : 
0 (Pance 3, S. Rajsar 2, Sve-
tina 2, Elo 2, Zibelnik, P. 
Rajsar, Kočar, Viikilä, Jen-
ko). Ko berete te vrstice, so 
včeraj igrali doma z Blejci. 
Do konca leta v Alpski ligi 
varovance trenerja Nika Zu-
pančiča čakata še dve tekmi v 
gosteh (danes, 21. 12., Mera-
no, 23. 12. Asiago) ter dve 
tekmi doma (28. 12. Dunaj, 
30. Ritten). Živahno bo tudi 
že takoj po novem letu, saj 3. 
in 4. januarja gostujejo v Ita-
liji (Fassa, Vipiteno), 6. janu-
arja pa doma gostijo Cortino.
»Že od konca avgusta na-
prej, kar se tiče tekem, ima-
mo dodobra zapolnjen kole-
dar in smo tega ritma vaje-
ni,« je povedal še Eric Pan-
ce, po sobotnih tekmah je z 
42 točkami (15 golov, 27 po-
daj) na vrhu Alpske lige.

Tri zmage, dve po podaljšku
Do konca leta imajo hokejisti SIJ Acroni Jesenice v Alpski ligi še štiri tekme. Dve v gosteh in čisto ob 
koncu leta še dve doma.

Hokej

Drugi del začeli z zmago
V ligi IHL se je začel drugi del. Hokejisti HD Hidria Jesenice 
so se po rednem delu uvrstili v skupino A, v kateri so še Sla-
vija Junior, MK Bled, Triglav, Slavija in Crvena zvezda. V uvo-
dni tekmi drugega dela je ekipa HD Hidria Jesenice gostovala 
pri ekipi MK Bled in tekmo dobila z rezultatom 6 : 2. V torek 
so gostovali v Kranju pri Triglavu in tekmo izgubili s 7 : 4. 

Kegljanje

V pomembni tekmi poraz
V zadnji tekmi v letu 2021 so jeseniški kegljači SIJ Acroni 
gostovali v Kranju. V izredno pomembni tekmi v boju za 
obstanek so izgubili s 6 : 2 z ekipo Triglav 2. Liga se nada-
ljuje 15. januarja 2022, ko bodo Jeseničani gostovali pri ekipi 
Brest 1. Na vrhu 1. B lige po devetih tekmah je ekipa Tabor-
ska jama 1 z maksimalnimi 18 točkami. Jeseničani so na 
zadnjem desetem mestu s 4 točkami. To pa še ne pomeni, 
da nimajo možnosti obstati v ligi, saj imajo ekipe Adria, 
Hidria, Triglav 2 in Krka le 2 točki več od SIJ Acroni.

Košarka

Zmaga v gosteh, poraz doma
V 10. kolu so jeseniški košarkarji gostovali v Ajdovščini. V 
zadnjo četrtino so šli s prednostjo 69 : 62. V zadnjih 10 mi-
nutah so malo popustili, a vseeno na koncu slavili minimalno 
zmago 86 : 85. Podobno se je zgodilo v soboto, ko so doma 
gostili ekipo Janče-Ljubljana. V zadnjo četrtino so šli s pred-
nostjo 48 : 39. Gostom je uspel preobrat in po 40 minutah sta 
šli ekipi v podaljšek, v katerem so bili uspešnejši gostje, ki so 
se veselili zmage 78 : 73. Zadnjo tekmo v letu 2021 so igrali 
doma s Tolminom, izid bomo objavili v naslednji številki.

Šport na kratko

SKUPAJ GRADIMO NOVO, 
BOLJŠO IN KONKRETNEJŠO 
PRIHODNOST, TAKO DA SE 
V LETU 2022 NAŠ TRUD 
IZKAŽE V DOSEŽKIH!

ZDRAVE IN MIRNE 
PRAZNICNE DNI TER 
SRECNO 2022!

MIHA REBOLJ

ˇ
ˇ

STRANKA MODERNEGA CENTRA, BEETHOVNOVA ULICA, LJUBLJANA
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Urša Peternel

Prvi december je svetovni 
dan aidsa, ki so ga zazna-
movali tudi v Splošni bolni-
šnici Jesenice. Na dogodku 
v avli bolnišnice so sodelo-
vali študenti prvega in dru-
gega letnika Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin z 
Jesenic: Jasmina, Evita, 
Eva, Tim in Matic, ki so pri-
pravili stojnico in plakate z 
dejstvi o aidsu, mimoido-
čim, tudi zdravnikom, pa so 
delili rdeče pentlje, ki so 
simbol boja proti aidsu, ter 
kondome, ki ostajajo ena 
najbolj zanesljivih metod 
za zaščito pred to spolno 
prenosljivo boleznijo. 

Kot je povedala študentka 
Jasmina, je tudi na ozaveš-
čanje o aidsu vplivala epide-
mija koronavirusa; vse osta-
le epidemije so tako v zad-
njih dveh letih ostale v njeni 
senci. Kljub temu ne sme-
mo pozabiti na ostale bolez-
ni, tudi aids, katerega epide-
mija traja že štirideset let.

Največ novih okužb med 
moškimi
Po podatkih NIJZ v Slove-
niji živi nekaj manj kot 
tisoč oseb s HIV, letos so 
(do konca novembra) zabe-
ležili 28 novih diagnoz oku-
žbe. Od tega je bilo največ 
novih okužb med moškimi, 
ki imajo spolne odnose z 
moškimi, in sicer petnajst, 
štiri okužbe so bile zabele-
žene med injicirajočimi 

uživalci drog, ostale pa med 
drugimi kategorijami. Zelo 
pomembno pri aidsu je, da 
se osebe, ki bi lahko bile 
okužene z virusom HIV, 
čim prej testirajo in v pri-
meru pozitivnega izvida 
tudi čim prej začnejo zdra-

viti. Napredovana okužba, 
včasih že v obdobju aidsa, 
je zelo slaba za posamezni-
ka, saj ta lahko umre, ima 
krajšo pričakovano življenj-
sko dobo ... 
Kot poudarjajo na NIJZ, je 
v Sloveniji vsem osebam s 
HIV zagotovljena izjemno 
kakovostna zdravstvena 

oskrba vključno z vsemi 
najsodobnejšimi zdravili. 
Velika večina oseb s prepo-
znano okužbo s HIV v Slo-
veniji prejema protivirusna 
zdravila. Pri učinkovitem 
zdravljenju je virus nezaz-
naven v krvi, zato te osebe 

ne morejo okužiti drugih 
ljudi, pri čemer nezaznav-
nost pomeni neprenoslji-
vost, poudarjajo na NIJZ.

Varno spolno vedenje
Najbolj pomembno pa je, 
da se ne okužimo, zato je 
ključno varno spolno vede-
nje, kamor sodi odlašanje s 

spolnimi odnosi med mla-
dimi, omejevanje števila 
spolnih partnerjev, obojes-
transka zvestoba, pravilna 
in dosledna uporaba kondo-
ma z lubrikantom pri spol-
nih odnosih, in to pri vsem 
prebivalstvu, med mladimi 
in predvsem med osebami, 
ki so zaradi svojega načina 
življenja bolj izpostavljene 
okužbi s HIV in drugim 
spolno prenosljivim okuž-
bam, opozarjajo na NIJZ.

Zdravila pred 
izpostavitvijo
Pri skupinah z visoko tvega-
nim vedenjem pa se vse bolj 
uveljavlja tudi zaščita z zdra-
vili pred izpostavitvijo (v 
angleščini Pre-Exposure 
Prophylaxis, skrajšano 
PrEP). V naslednjem letu 
bodo tudi pri nas za moške, 
ki imajo spolne odnose z 
moškimi, uvedli to novo pre-

ventivno metodo, ki je v raz-
vitem svetu že zelo prisotna 
in uveljavljena. Novosti pri 
nas pa bosta še presejanje 
vseh nosečnic na HIV ter 
možnost pregleda v ambu-
lanti za spolno prenosljive 
okužbe brez napotnice.
V svetu je sicer leta 2020 s 
HIV-om živelo skoraj 38 
milijonov ljudi.

Študenti delili rdeče 
pentlje in kondome
Letos mineva štirideset let od začetkov soočanja z epidemijo aidsa. V Sloveniji so letos zabeležili  
28 novih diagnoz okužbe s HIV, po ocenah pa naj bi v državi živelo nekaj manj kot tisoč oseb s HIV. 
Študenti fakultete za zdravstvo so delili rdeče pentlje in kondome, tudi zdravnikom.

Rdečo pentljo si je pripel tudi zdravnik Robert Carotta, predstojnik urgentnega centra in 
državni koordinator za covidne bolniške postelje.

Študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so ozaveščali o aidsu ter delili kondome in 
rdeče pentlje, ki so simbol boja proti aidsu.

Pa se mladi danes zavedajo pomena varne 
spolnosti? Jasmina: "Zase lahko rečem, da se 
zavedam, pri mnogih mladih pa je v trendu 
menjavanje spolnih partnerjev ..."

Pred enim mesecem je bil moj 
oče Vladimir Djordjeski hos-
pitaliziran v SBJ zaradi 
covid pljučnice. Ni minil 
teden dni, ko so tudi mamico 
Marico Djordjeski sprejeli na 
isti oddelek z isto diagnozo. 
Oče je bil v zelo slabem stanju 
in so se iz dneva v dan borili 
za njegovo preživetje. Ko so 
mamico sprejeli, so jo takoj 
odpeljali v sobo, kjer je bil oče. 
Bil je zelo žalosten in obenem 
vesel, ko jo je zagledal. Mami-
ci se je stanje v nekaj dneh 
izboljšalo in ga je stalno obi-
skovala s pomočjo sestre ali 
zdravnika. Vsakič, ko ni pri-
šla, je bil oče žalosten, ker je 
mislil, da se ji je stanje posla-
bšalo. Po desetih dneh je bila 
mami odpuščena domov, oče 
pa ne. Njegovo stanje je bilo 
hudo in tudi psihično načeto. 
Z njim smo kontaktirali po 
telefonu, vendar ga s sestro in 
ostalo družino nismo videli 
mesec dni. Prosili smo zapos-
lene na oddelku, če ga lahko 
pripeljejo do okna, kjer smo 
ga spodaj čakali in mu maha-
li ter pošiljali pozdrave. Ven-
dar to ni bilo zadosti. Hotel je 
videti mamico. Zdravnik je 
naredil izjemo in dovolil 
mamici obiskati očeta. Ni ga 

Zahvala Splošni 
bolnišnici 
Jesenice

videla nekaj dni in ob ponov-
nem snidenju na oddelku sta 
jokala kot otroka. Danes je 
oče končno prišel domov in 
tega veselja se ne da opisati. 
Hvaležen vsem na oddelku 
za prijaznost in potrpežlji-
vost, ker je bil večkrat slabe 
volje. Ne more pozabiti, da so 
si vzeli čas in ga tudi obrili. 
Zadihal je in bil končno vesel, 
da je doma.
Rada bi se zahvalila Splošni 
bonišnici Jesenice za izjemno 
delo, ki ga opravlja, predvsem 
gre vsa zahvala Oddelku na 
prvi levo – covid oddelku in 
vsemu zdravstvenemu kadru.
Dr. Košniku, dr. Makovec in 
dr. Resman za vse izčrpne 
informacije in skrb za moje 
starše. Brez medicinskih ses-
ter, tehnikov zdravstvene 
nege in drugih zdravstvenih 
delavcev zdravstvenega siste-
ma vse to ne bi delovalo. 
Zaposleni delajo zunaj obse-
gov in predpisov tudi mimo 
kolektivne pogodbe, kar ne bi 
bilo prvič. Nimajo niti ustre-
znega počitka.
Kadrovski primanjkljaj zdrav-
stvenih delavcev v slovenskih 
bolnišnicah je velik. Rada bi se 
vam zahvalila zato, da obsta-
jate, vztrajate in se borite za 
vse te paciente. Zaslužite si en 
velik poklon za vaš pogum.

Hvala iz srca

Suzana Kondič

Najpogostejši način 
prenosa virusa HIV je 
z nezaščitenimi 
spolnimi odnosi. 

V Sloveniji je vsem 
osebam s HIV 
zagotovljena izjemno 
kakovostna 
zdravstvena oskrba, 
vključno z vsemi 
najsodobnejšimi 
zdravili.

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice poteka cepljenje brez 
naročanja. Do konca leta je 
še nekaj terminov, in sicer 
sreda, 22. decembra, med 13. 
in 18. uro; četrtek, 23. decem-
bra, med 13. uro in 18. uro; 
ter četrtek, 30. decembra, 

med 13. in 18. uro. Cepijo s 
cepivom proizvajalca Pfizer/
BioNTech. Vhod v cepilni 
center je z zadnje strani 
zdravstvenega doma, s seboj 
je treba prinesti cepilni kar-
tonček, zdravstveno kartico 
in osebni dokument. Možno 
je sočasno cepljenje proti 
sezonski gripi.

Termini cepljenja  
v zdravstvenem domu

IŠČEMO SODELAVCE 
(m/ž), ki so pripravljeni sprejeti izzive obdelave  
nerjavne pločevine, si želijo novih izkušenj, znanj  

in imajo motivacijo za delo.

Če si želite delo s super sodelavci, vam poleg tega nudimo 
tudi dolgoročno zaposlitev s stimulativnim plačilom. 

Svojo predstavitev nam lahko pošljete po klasični pošti 
NIRO STEEL, d. o. o., Cesta železarjev 8 d, 4270 Jesenice  
ali na info@nirosteel.si. 

www.nirosteel.si
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U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 58 .  d e l )

Janko Rabič Njegova bogata in dinamič-
na življenjska pot je kot 
spekter barv, preliva se po 
odtenkih, svetlejše so prije-
tnejše plati, najde se tudi 
kakšna temnejša. Triino-
semdesetletnemu Pavlu Di-
mitrovu je uspelo večino ci-
ljev uresničiti s stalnim 
usvajanjem novih znanj, 
neverjetno energijo in tudi z 
razgledanostjo. Vztrajnost 
je bila vedno ena od njego-
vih največjih vrednot, saj ni-
koli ni odnehal. Še več, vse-
ga kar se je lotil, vse nadgra-
jeval, vsakodnevno plemeni-
til. Že njegova mladost je 
vredna občudovanja, ko se je 
že moral dokazovati in pre-
magovati ovire. Rojen je bil 
v Božici, v Srbiji. Njegov oče 
je bil aktivni podoficir v nek-
danji JLA, na služenju na 
Gorenjskem je spoznal 
Frančiško Črnologar s Hru-
šice. Svojo skupno pot sta 
začela v njegovem kraju ob 
jugoslovansko-bolgarski 
meji. »Tam sem obiskoval 
bolgarsko osnovno šolo in jo 
naredil z odliko,« Pavel niza 
dogodke iz mladosti. »Po-
tem smo se preselili na Hru-
šico, v povsem novo okolje. 

Nisem poznal jezika, latini-
ce, zato je bilo na metalurški 
šoli na ŽIC-u na začetku 
težko. K sreči sem se hitro 
učil, pridobil poklic strugar-
ja in se zaposlil v Železarni. 
Kasneje sem ob delu naredil 
še delovodsko šolo.« 
Ob napredovanjih v poklic-
nem delu je vse večjo nadar-
jenost kazal tudi za druga 
področja. Ob družini je ves 
prosti čas bogatil s številni-
mi dejavnostmi. Velike izzi-
ve je našel v alpinizmu, kjer 
je postal odličen in pogu-
men plezalec. 
V šestdesetih letih prejšnje-
ga stoletja se je pomembno 
zapisal v zgodovino sloven-
skega alpinizma. Leta 1965 
je bil član druge jugoslovan-
ske alpinistične odprave, ki 
je imela cilj vzpon na 7902 
metrov visok, še neosvojen 
Kangbačen v Himalaji. Tam 
se je soočil z največjo ži-
vljenjsko preizkušnjo. »S 
soplezalcem Tonačem sva 
bila le še 105 metrov pod vr-
hom. Odločila sva se za bi-
vakiranje pri trideset stopinj 
Celzija pod ničlo in še imela 
željo osvojiti vrh. Od mraza 
so nama počrneli prsti, kot 

rešilna bilka so bile tablete 
za poživitev krvnega obtoka 
od zdravnika Dolharja, ki 
sem jih imel s seboj. Odloči-
la sva se za vrnitev. Če bi 
takrat odšla naprej, bi vrh 
dosegla, ne predstavljam pa 
si, kaj bi bilo po tem.«
Dve leti kasneje je z nasle-
dnjo odpravo osvojil 7134 
metrov visok Pik Lenin, kar 
je bil takrat velik podvig na-
ših alpinistov. Kot alpinist 
se je pridružil gorskim reše-
valcem, štiri leta je bil načel-
nik postaje GRS Jesenice. 
»Že prej sem jih občudoval, 
kako so garali in se žrtvovali, 
da so pomagali sočloveku z 
vsem srcem. Odločitev je 
bila potem kot na dlani, kar 
nekaj te žene, da postaneš 
reševalec. Če so prej drugi 
pomagali meni, bom sedaj 
jaz njim.« Sodeloval je na 
številnih reševalnih akcijah 
in ponosen je, da je bila pri 
več rešenih planincih prav 
njegova pomoč najbolj odlo-
čilna. 
Izjemen delovni pečat je pu-
stil v gospodarski dejavnosti 
Planinskega društva Jeseni-
ce, posebej v obdobju, ko je 
bil deset let predsednik. »Ve-

dno mi je v posebno čast in 
ponos, da smo takrat planin-
cem dali v uporabo dve naši 
novi koči, Kočo na Golici in 
Erjavčevo kočo na Vršiču.«
Pomembne sledi je pustil v 
ljubiteljski kulturi, pred-
vsem v folklornih skupinah, 
deloval je v različnih dru-
štvih in organizacijah, s sto 
let staro harmoniko je znal 
držati družbo pokonci. Za 
vse predano delo je prejel 
najrazličnejša priznanja. 
V domači hiši v Žirovnici je 
uredil svoj muzej, ki ga spo-
minja na vse, kar je počel. 

Vsak predmet ima svojo vre-
dnost, dragocen spomin. V 
novembru se je razveselil 
obiska svojih planinskih pri-
jateljev. »Obujali smo spo-
mine, to je nekaj najlepšega, 
veliko mi je pomenil obisk.« 
Pavel je življenjske težave 
vedno znal premagovati, 
zato mu iskreno želimo, da 
bo tako tudi s sedanjimi, po-
vezanimi z boleznijo in 
osebnim počutjem. Da bo 
svoje bogastvo spominov 
lahko naprej delil z vsemi, 
ki ga poznamo, spoštujemo 
in cenimo.

Pavel Dimitrov: z vztrajnostjo  
do uresničevanja ciljev  

Pavel Dimitrov

Urša Peternel

Pri LIKUS-u – Literarnem 
klubu upokojencev Slovenije 
je izšla knjiga Francija Tušar-
ja z naslovom Moje sledi na 
prehojenih poteh. V njej je 
urednik Dejan Čegovnik 
zbral najbolj prepoznavna 
dela Francija Tušarja, ljubi-
teljskega gledališčnika, pisca, 
igralca, režiserja, organiza-
torja in mentorja, ki že skoraj 
pol stoletja soustvarja kultur-
no življenje v DPD Svoboda 
France Mencinger Javornik - 
Koroška Bela. Vsa ta desetle-
tja je bil duša in srce društva, 
njegov drugi dom pa je bil 
Turist, majhen prostor za 
vaje in sestanke v kleti, zra-
ven je tudi malo bifeja, saj 
»žejen rataš, če veliko govo-
riš«, kot pravi sam. In seveda 
oder, na katerem je v petih 
desetletjih odigral 45 vlog, re-
žiral 53 gledaliških iger in na-
pisal štirinajst odrskih del, ki 
so bila uprizorjena. 
Kot pravi, nikoli ni štel, koli-
kokrat je s Koroške Bele, 
kjer je bil leta 1943 tudi ro-
jen, odšel do Turista na Ja-
vornik na vaje, predstave, 

odprtje razstav ali kar tako, 
na klepet, druženje. Ko je še 
delal v železarni, kjer je kot 
strojni tehnik dočakal pokoj-
nino, je v društvenih prosto-

rih preživel vse popoldneve 
in večere, po upokojitvi pa 
pravzaprav vsak prosti tre-
nutek. »Sem zaslužil še en 
'penzjon' pri društvu,« pravi 

še vedno duhoviti sogovor-
nik, ki se je tudi zaradi zdra-
vstvenih težav pred nekaj 
leti malce umaknil od aktiv-
nega dogajanja. 
Zdaj ustvarja doma (»Imam 
zaklenjeno, tako da korona 
ne more do mene«), še ve-
dno piše, tako poezijo (»Mi-
mogrede kaj prileti, pa napi-
šem ...) kot gledališke igre. 
Ponosen in vesel je, da je iz-
šla knjiga, tako kot je pono-
sen na prejšnje, zbirko črtic 
Na stezi sledi, zbirko kome-
dij Novih pet za nori svet, 
pesniški zbirki Ujeti utrinki 
in Rdeči prah. Njegove igre, 
pesmi in proza so izhajale 
tudi v zbornikih piscev upo-
kojencev Slovenije, dve sve-
ži pesmi bosta, kot pove, v 
zborniku objavljeni v krat-
kem. Ena je prav na temo 
epidemije, korona in covid 
se pogovarjata kot princ in 
princesa, ki sta pod zemljo 
spravila veliko ljudi ...
Za dosežke na področju lju-
biteljskega gledališča je leta 
2013 prejel tudi najvišje pri-
znanje, Linhartovo plaketo, 
na kar je še posebej pono-
sen. 

Moje sledi na 
prehojenih poteh
Izšla je nova knjiga Francija Tušarja, ki kot pisec, igralec, režiser, mentor ... skoraj pet desetletij 
soustvarja kulturno življenje na Slovenskem Javorniku. 

Franci Tušar s svojo novo knjigo Moje sledi na prehojenih 
poteh

Janko Rabič

Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora zvesti publiki 
ob zaključku leta 2021 na-
menja tradicionalna božič-
no-novoletna koncerta. Le-
tos bo program vseboval zi-
mzelene in novejše popev-
ke, kot gostja bo nastopila 
pevka Eva Boto. 
Prvi koncert bo 26. decem-
bra ob 19.30 v dvorani Vi-
tranc v Kranjski Gori. Drugi 
bo naslednji dan, 27. de-
cembra, prav tako ob 19.30 v 

Športni dvorani Podmeža-
kla na Jesenicah. Praznični 
program bodo na ledeni plo-
skvi popestrile drsalke Dr-
salnega kluba Jesenice. 
Za jeseniški koncert so vsto-
pnice v predprodaji ob pone-
deljkih in petkih od 18. do 
20. ure v prostorih pihalnega 
orkestra v stavbi Gledališča 
Toneta Čufarja ter na dan 
koncerta uro in pol pred kon-
certom pri blagajni v Športni 
dvorani Podmežakla. Za 
vstop je obvezno izpolnjeva-
nje pogoja PCT.

Praznični koncert 
godbenikov 
Letos bo program vseboval zimzelene in novejše 
popevke, kot gostja bo nastopila pevka Eva Boto. 

Na vhodu v stavbo Občino Jesenice in TIC Jesenice po no-
vem stoji tabla, ki označuje, da območje občine Jesenice 
spada v biosferno območje Julijske alpe. Biosferno območje 
Julijske Alpe je bilo prvo biosferno območje v Sloveniji, zanj 
pa je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in nara-
vo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohra-
njanjem kulturnih vrednot. Območje v svoje meje vključuje 
občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranj-
ska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Predlagatelj in 
upravljavec je javni zavod Triglavski narodni park.

Jesenice del biosfernega območja Julijske Alpe

Danes, v torek, bo potekala spletna predstavitev e-knjige z 
naslovom Naše Jesenice, ki je nastala ob zaključku študij-
skega krožka Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni sku-
pnosti. Začela se bo 17. uri po aplikaciji Zoom, prijaviti se je 
treba na polona.knific@lu-jesenice.net.

Kako so včasih živeli in Naše Jesenice
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Urša Peternel

"Zgodbe grde deklice  nas 
popeljejo v  čas zgodnjega 
najstništva. V čas, ko je otro-
kova samopodoba  na maja-
vih nogah in ko je njihovo 
doživljanje samega sebe pol-
no kompleksov. Tudi Ocea-
nija, Ajna, Lukas, Žana, 
Katja, Timotej in Kevin dvo-
mijo sebi, o svojih sposob-
nostih, vidijo napake na svo-
jem telesu,  uspeh in neus-
peh si podajata roko. Še bolj 
pa jih skrbi,  kako jih vidijo 
drugi. Mlajši najstniki, 
kamor spadajo tudi naši 
junaki, se velikokrat počuti-
jo nesprejete  tako med 
sošolci kot v družini." Tako 
so snovalci opisali vsebino 
predstave z naslovom Zgod-
be grde deklice, ki so jo pre-
mierno uprizorili na odru 
jeseniškega gledališča in je 
plod sodelovanja producen-
ta ŠKUC gledališča z Zavo-
dom Kolaž in prvič tudi z 
Gledališčem Toneta Čufarja 

Jesenice. Slovenska praizve-
dba je bila tako na ogled 
prav na Jesenicah.
Avtor predstave je francoski 
igralec in režiser  dr. Julien 
Daillère, ki je Zgodbe grde 
deklice sam odigral več kot 
250-krat po vsej Franciji. 
Besedilo in uprizoritev sta 
služila kot odskočna deska 
za številne izobraževalne 
akcije in pogovore o stiskah, 
ki jih doživljajo najstniki.
Besedilo pa je tudi aktivistič-
no, saj mlade na subtilen 
način opogumlja, da se je 
vredno boriti za prepotrebne 

spremembe v družbi, da se 
slišijo njihove besede, da se 
da prosta pot njihovi domiš-
ljiji, njihovi poeziji, idejam 
in njihovim željam po bolj-
šem in lepšem življenju za 
vse, so zapisali snovalci.
Pod režijskim vodstvom 
Alena Jelena v predstavi 
nastopata dramska igralca 
Vesna Kuzmić in Timotej 

Novaković. V ekipi predsta-
ve sta tudi dva člana jeseni-
škega gledališča, za obliko-
vanje luči in video je poskr-
bel Matic Hering, ki je tudi 
tonski mojster predstave, 
garderoberka pa je Aleksan-
dra Džajić.
Za jeseniško so pripravili 
tudi ljubljansko premiero v 
Gledališču Glej.

Zgodbe grde deklice
ŠKUC gledališče je na odru jeseniškega gledališča premierno uprizorilo Zgodbe grde deklice. 
Predstava je namenjena otrokom in najstnikom, starim od osem do dvanajst let, ter njihovim staršem 
in učiteljem. 

V predstavi nastopata diplomanta AGRFT, dramska igralca 
Vesna Kuzmić in Timotej Novaković. / Foto: NikB Foto

Urša Peternel

Na srečanju najmlajših 
filmskih in video ustvarjal-
cev Slovenije, ki je namesto 
v Novem mestu potekalo po 
spletu, so sodelovali tudi 
učenci OŠ Koroška Bela. Pri 
neobveznem izbirnem pred-
metu umetnost – film so 
pod mentorstvom Martine 
Šorn posneli kratki film Pri-
haja pomlad. Sami so poskr-
beli za scenarij, režijo, 
kamero, montažo, animaci-
jo in zvok. Igrajo: Tiana Ber-
gant, Lili Lazarević, Ilani 
Rebolj, Neža Skumvač, Kla-
ra Špendal, Anaja Davido-
vić, Miha Erjavec, Kiara 

Mlakar, Lan Pekolj, Trina 
Dos Santos Sedej Alberto, 
Aleks Vrevc, Neja Kapetano-
vić in Maj Lebar, vsi stari 
deset let.
In o čem govori film? "Pod-
zemne škratke prebudi talje-
nje snega. Hitro v svojem 
laboratoriju izdelajo semena 
za rastline, ki z njihovo 
pomočjo vzklijejo ..." so 
zapisali avtorji.
Na razpis je sicer prispelo 
54 filmov otroških ustvarjal-
cev, projekcija izbranih fil-
mov, ki jih je selektorica 
Kaya Tokuhisa uvrstila na 
srečanje, pa se je zaradi epi-
demiološke situacije preseli-
la na splet.

Prihaja pomlad
Učenci OŠ Koroška Bela so posneli kratki film 
Prihaja pomlad.

Oceanija (v predstavi): 
»V enem trenutku ... 
sem si rekla, da bi blo 
za mami bolš, če me 
ne bi blo in bi me 
zamenjala z drugo 
deklico. Z zlo lepo 
deklico.«

Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce se v decembru še posebej 
potrudijo, da tudi otrokom, 
ki so na zdravljenju v bolni-
šnici, pričarajo praznično 
vzdušje. Tako so tudi letos 
njih in vse ostale paciente 
razveselili štirje čisto poseb-
ni Božički – dobri možje 
Gorske reševalne službe 
(GRS) Jesenice. Po žičnici 
so se spustili iz stavbe E do 
vhoda bolnišnice in otro-
kom prinesli darila, zaposle-
nim pa pričarali nasmehe 
na obraze.

Božički obiskali otroke
Splošno bolnišnico Jesenice so že šesto leto zapored v decembru obiskali 
Božički Gorske reševalne službe Jesenice.

Božički, člani GRS Jesenice, so tudi letos razveselili otroke 
v Splošni bolnišnici Jesenice in jim kar po škripcu prinesli 
darila. / Foto: Gorazd Kavčič

Štirje člani GRS Jesenice so se tudi letos spremenili v Božičke in poskrbeli za zabavno 
dopoldne pri vhodu v bolnišnico ter narisali nasmehe tako na obraze otrok kot tudi 
zaposlenih.

Z Gospodarskimi vozili Volkswagen boste kos prav vsaki nalogi. Transporter 
6.1 uresničuje svoje poslanstvo in najbolje opravi delo za vas. V prostornem in 
zmogljivem Crafterju boste zlahka prevažali še tako velik tovor. Samozavestni Caddy 
pa je v svoji novi podobi še bolj prilagodljiv, napreden in pripravljen na vse.

Izberite najboljše zase. Za več informacij o ugodni ponudbi, so vam na voljo naši 
prodajni svetovalci Volkswagen Gospodarskih vozil.

Emisije CO2: 324−127 g/km. Kombinirana poraba goriva: 12,4−4,8 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Višina Podjetniškega bonusa je odvisna od 
modela vozila. Podjetniški bonus za model Transporter 6.1 do 4.350 EUR, za model Crafter do 2.500 EUR, za model Caddy 
do 2.290 EUR. **Bon za financiranje v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV. Leasingojemalec 
je opravičen do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z vključenim DDV in brezplačne 
letne vinjete v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu ali kreditu vozila z družbo Porsche Leasing 
SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in hkratno sklenitvijo kasko in obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega 
zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica 
v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.) pod pogoji akcije 
VWGVBONVIN_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 31.12.2021.

Za vse, ki gradijo  
prihodnost

Podjetniški bonus  

do 4.350 EUR*

Bon za financiranje 

1.000 EUR**

+ Letna vinjeta**

VW_Oglas_Dealer_Range2021_137x198.indd   1 25/10/2021   12:27

Srečno  
2022!
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Urša Peternel

Eno najuspešnejših jeseni-
ških družinskih podjetij, ki 
nadaljuje železarsko tradici-
jo, je podjetje Damatech. 
Prostore imajo na mestu 
nekdanje žičarne na Stari 
Savi. Podjetje sta leta 2004 
ustanovila Mateja in Darko 
Mikec, oba strokovnjaka s 
področja metalurgije. Karie-
ri sta začela v nekdanji Žele-
zarni Jesenice, kasneje pa 
sta se izpopolnjevala na raz-
ličnih strokovnih in mene-
džerskih pozicijah, tako na 
področju proizvodnje in ob-
delave jekla kot tudi na dru-
gih poslovnih področjih v 
Sloveniji in tujini. Oba sta 
zaključila tudi mednarodni 
podiplomski poslovni študij 
MBA in tako svoje tehnično 
strokovno znanje nadgradila 

tudi z znanjem upravljanja 
in vodenja podjetja. 
Podjetje aktivno posluje od 
leta 2008, v tem obdobju pa 
beleži izjemno hitro rast, 
bilo je tudi v izboru za gaze-
lo gorenjske regije. 
So specialisti za poboljšana 
jekla, ukvarjajo se z razre-
zom in distribucijo, z najso-
dobnejšimi napravami za 
razrez izvajajo zahtevne 

strojne obdelave poboljšanih 
jekel z visoko trdnostjo: reza-
nje z vodnim curkom, pla-
zemsko rezanje, vrtanje in 
obdelavo na najmodernejši 
opremi za mehansko obdela-
vo. Jekla dobavljajo kupcem 
v Sloveniji, na Hrvaškem, v 
Avstriji, kjer imajo tudi po-
družnico, in Nemčiji ter tudi 
v drugih državah.

Epidemija stvari postavila 
na glavo
Z epidemijo se je tudi podje-
tje Damatech znašlo v tur-
bulentnem okolju, v kovin-
sko-predelovalni industriji 
pa so se spremembe, pove-
zane s prestrukturiranjem 
avtomobilske industrije, za-
čele kazati že jeseni 2019, 
ko so zaznali ohlajanje trga. 
»Tako se je tudi za naše pod-

jetje začel zmanjševati ob-
seg naročil in v leto 2020 
smo vstopili z veliko mero 
previdnosti pri napovedova-
nju obsega prodaje, investi-
cij in zaposlovanja. V začet-
ku leta 2020 so se začele ši-
riti informacije o epidemiji 
in povpraševanje se je zače-
lo zmanjševati. Vsi udele-
ženci v dobavnih verigah iz-
delkov za široko potrošnjo 

in industrijsko opremo so se 
začeli obnašati izjemno pre-
vidno, saj ni bilo jasno, ka-
kšen vpliv na končno potro-
šnjo bodo imeli izbruh epi-
demije, zaprtje gospodar-
stva ter omejitve gibanja. 
»V našem podjetju smo v po-
mladnem in poletnem obdo-
bju beležili 50-odstotni pa-
dec prodaje. Zato smo takoj 
sprejeli ukrepe za zagotovi-
tev stabilnosti poslovanja. Po 
eni strani smo zagotovili ra-
cionalizacijo in finančno sta-
bilnost ter po drugi strani 
intenzivirali aktivnosti v zve-
zi s trženjem v tujini. Ob 
vsem tem smo skrbeli za 
ukrepe, ki so preprečevali, da 
bi se virus začel širiti znotraj 
podjetja,« pripovedujeta Ma-
teja in Darko Mikec.

S poslovnimi rezultati leta 
2020 so bili kljub izjemno 
slabi gospodarski in epide-
miološki situaciji zadovolj-
ni, kljub 15 odstotkov nižji 
prodaji v primerjavi s pred-
hodnim letom so izboljšali 
dobičkonosnost ter predča-
sno odplačali vsa posojila. 

Milijon evrov za 
investicije
Tudi leto 2021 se je začelo z 
veliko mero nejasnosti, ka-
kšne bodo razmere na trgu. 
Kljub temu so v podjetju 
sprejeli odločitev o novih in-
vesticijah v tehnološko opre-
mo in kupili novo žago za 
rezanje debele pločevine, ki 
je največja doslej, z njo lah-
ko režejo debelo pločevino 

iz jekla dimenzij 2,5 m x 8,0 
m. Močno so okrepili tudi 
aktivnosti v zvezi z razvojem 
informacijskega sistema, saj 
se zavedajo, da bodo na trgu 
v nestabilnih razmerah pre-
živela tista podjetja, ki bodo 
sposobna svojim kupcem 
zagotavljati hitre in zaneslji-
ve dobave. Tako so v letu 
2021 investirali v tehnolo-
ško opremo in v informacij-
ski sistem več kot milijon 
evrov, in to izključno iz la-
stnih sredstev. 

Višje plače, dodatne 
nagrade
Zaradi povečanega splošne-
ga povpraševanja in tudi za-
radi ukrepov v širitev trga se 
je tako v letu 2021 izjemno 

povečalo tudi povpraševanje 
po izdelkih. Da bi lahko za-
gotovili ustrezne storitve 
kupcem in zanesljive doba-
ve, so zaposlili nove sodelav-
ce tako v prodaji kot tudi v 
proizvodnji. Tako je sedaj v 
podjetju zaposlenih 34 ljudi.
»Letos smo zaradi dobrega 
poslovanja, ki je rezultat tru-
da vseh sodelavcev, povišali 
nivo plač vsem zaposlenim, 
izplačali visok letni regres in 
tudi izplačali dodatne nagra-
de po zaključku še posebej 
uspešnih mesecev. Načrtu-
jemo, da nam bo poslovni 
rezultat tudi omogočil, da 
bomo izplačali nagrado za 
poslovno uspešnost,« pravi-
ta Mateja in Darko Mikec, ki 
računata, da bo prodaja v 
letu 2021 znašala 8,5 milijo-
na evrov, kar je za štirideset 
odstotkov več kot v letu 
2020.

Optimalna plača, dobri 
odnosi
Kljub negotovim razmeram 
so v podjetju prepričani, da 
bodo uspešni tudi v letu 
2022. »Naše podjetje ima še 
vedno možnost za rast, 
predvsem v segmentu stroj-
nih delov. Zato so naša vrata 
še vedno odprta za nove so-
delavce, še posebej tisti z 
znanjem in izkušnjami na 
področju mehanske obdela-
ve,« poudarjata lastnika 
podjetja in dodajata: »Zapo-
slenim želimo omogočiti 
kar najboljše delovne pogo-
je, optimalno plačo in dobre 
odnose.  Zagovarjamo 
osnovne vrednote, kot so ko-
rekten odnos do dela, lojal-
nost podjetju in poštenost.«

Vrata odprta za nove sodelavce
V družinskem podjetju Damatech na Jesenicah so uspešno prebrodili upad naročil v času prvega vala epidemije. Zagotovili so stabilno poslovanje in celo 
na novo investirali. 

V podjetju, kjer so samo letos investirali milijon evrov v tehnološko opremo in 
informacijski sistem, je trenutno zaposlenih 34 ljudi. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateji in Darku Mikcu sta se v podjetju 
pridružila tudi hči Eva Mikec, ki se je šolala v 
Avstriji, na poslovni šoli v Münchnu pa 
magistrirala iz poslovnih ved, s poudarkom na 
družinskem podjetništvu, in njen mož Damir 
Ejup Mikec, ki je kot magister organizacijskih 
ved odgovoren za sistem kakovosti ISO 9001-
2015 ter oblikovni razrez in kooperante. 

Urša Peternel

V slovenskem paviljonu na 
svetovni razstavi Expo 2020 
v Dubaju se je v okviru te-
matskega sklopa Tovarne 
prihodnosti in razvoj mate-
rialov nedavno predstavilo 
tudi podjetje SIJ Acroni Je-
senice. 
Kot je povedal direktor za 
marketing in razvoj poslova-
nja v Skupini SIJ Aleš Fala-
tov, so se v slovenskem pavi-
ljonu predstavljali s celo-
tnim proizvodnim progra-
mom s poudarkom na ner-
javni debeli pločevini, elek-
tro pločevini, obraboodpor-
nim jeklom in orodnim je-
klom. Ob tem so imeli več 

sestankov z obstoječimi 
strankami iz Združenih 
arabskih emiratov in tudi 
drugih držav v regiji. 
Potekal pa je tudi forum z 
naslovom Napredni materi-
ali za zeleno prihodnost, na 
katerem je dr. Andrej Sku-
mavc, razvojni inženir za 
varilne tehnologije special-
nih jekel SIJ Acroni, navdu-
šil s svojo predstavitvijo z 
naslovom Vloga jekla in je-
klarske industrije v moderni 
družbi. Predstavil je pot SIJ 
Acroni od začetkov pred 
dvesto leti, strukturo porabe 
jekla ter produkte in objek-
te, v katere je vgrajeno jese-
niško oziroma slovensko je-
klo.

SIJ Acroni se je predstavil  
na Expu v Dubaju
Podjetje SIJ Acroni se je predstavilo na razstavi Expo v Dubaju.

Dr. Andrej Skumavc, razvojni inženir za varilne tehnologije 
specialnih jekel SIJ Acroni, je v Dubaju navdušil s svojo 
predstavitvijo z naslovom Vloga jekla in jeklarske industrije 
v moderni družbi. / Foto: Patrik Vašl

Razmere v gorah
Razmere v gorah so zahtevne in zelo zahrbtne, poleg snega in 
možnosti plazov so nekatere poti tudi že lahko poledenele. 
Gorenjski policisti zato pozivajo k veliki previdnosti. Nizke 
temperature, velika količina snega ob cestah in možnost pole-
dice pa so dejavniki, ki lahko zelo vplivajo tudi na varnost v 
prometu. "Lepo prosimo sicer izredno redke posameznike, naj 
v trenutnih razmerah kolesa in motorje pustijo doma, ker jih še 
opažamo v prometu," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policijska kronika

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege, vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra, Zdravstveni 
dom Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Spregovorimo o ranljivosti
Nekaj let nazaj sem na plat-
formi TEDx (neodvisno 
organizirani dogodki, name-
njeni delitvi in širjenju novih 
idej, spodbudi, motivaciji, 
inspiraciji z različnih podro-
čij človeškega življenja in 
dela; so v obliki krajših govo-
rov in namenjeni občinstvu, 
ki dogodku prisostvuje; šte-
vilne govore si je mogoče 
ogledati na platformi, saj so 
deljeni s širšo skupnostjo in 
so vredni poslušanja) poslu-
šala dr. Brene Brown, ameri-
ško socialno delavko, profe-
sorico, predavateljico, avtori-
co številnih knjig, motivator-
ko, ki se je lotila zanimive, 
na videz občutljive teme: 
ranljivosti. Čas je tak, da se 
nam danes splača spregovo-
riti o ranljivosti.
Ko se dotaknemo ranljivosti 
človeka, ne moremo mimo 
osnovnega korena besede 
»rana«. Rana, povezana z 
bolečino, neugodnimi čus-

tvi, dovzetnostjo. Ranljivost 
(latinsko vulnerare – raniti, 
angleško vulnerability) po 
definiciji vsebuje tako zmo-
žnosti fizične kot psihične 
rane in pomeni biti izposta-
vljen poškodovanju. Biti 
ranljiv ne pomeni biti šibak. 
Ko si ranljiv, imaš možnost 
obrambe. Ko si šibak, je 
obramba slaba, zavedanje 
ranljivosti pa zamegljeno. 
Zavedanje, da smo ranljivi, 
je naša priložnost.
Mnoge stvari se nam v živ-
ljenju zgodijo, ne da bi ime-
li možnost izbire. Tveganja, 
negotovosti, čustveni viharji 
na osebnih, družbenih in 
poslovnih nivojih in splošna 
klima življenja nas prepros-
to postavljajo pred dejstvo 
spopadanja s samim seboj. 
Dobro si je od časa do časa 
prevetriti dušo, pretehtati 
namene in cilje, ovrednotiti 
izzive, s katerimi se spopa-
damo, in predvsem izprašati 

in pregledati svoja čutenja. 
Ali se sploh znam veseliti? 
Si dovolim biti žalosten? Si 
priznam svojo RANLJI-
VOST? Človekovo stremen-
je k popolnosti, odpornosti 
pred slabim in prikrivanje, 
da mu ni dobro, pred samim 
sabo in pred svetom vodi v 
otopelost, velikokrat tudi v 
ledeno življenje, kjer se pod 
gladino ledene gore nabira 
pravi cunami, ki bo, in bo, 
nekoč nekje izbruhnil. Tele-
sno ali duševno.
Zmotno je ranljivost ozna-
čevati kot negativno. Ranlji-
vost je povezana s strahom. 
A strah je nujno potreben za 
spopadanja, za zorenje, za 
doseganje ciljev. V strahu in 
s strahom povezanimi čus-
tvi je ravno ranljivost tista, 
ki nas lahko izvleče iz spira-
le neugodnih čustev, pove-
zanih s strahom. Ranljivost 
ni znak strahopetnosti. Ran-
ljivost ne pomeni, da fantje 

ne smejo jokati, ker to ni 
primerno, ne pomeni, da 
ženska ne sme oditi iz agre-
sivne zveze, ker se to ne spo-
dobi, da te lahko nekdo 
zavestno žali in ponižuje, 
ne. To ni ranljivost. Ranlji-
vost je odločitev. Je dovzet-
nost in priložnost spregovo-
riti o tem. Dovoliti si pogle-
dati vase in spregovoriti. 
Ranljivost je pogum, pogum 
pa si pridobiš s pogumom.
V današnjem svetu je izrazi-
to značilna potreba po »več«. 
Več denarja, več nagrad, več 
pohval, več časa … Določanje 
svoje lastne vrednosti na 
podlagi primerjave z ostali-
mi vodi človeka v občutke, da 
nikoli ne bo dovolj pameten, 
dovolj lep, dovolj uspešen. 
Brene Brown govori o tem, 
da ravno občutki zavedanja 
svoje ranljivosti in po drugi 
strani svojih pomanjkljivosti 
predstavljajo sredstvo za 
dosego osebne sreče.

Hrepenenje po neizmerni 
sreči je nerealno in iluzor-
no. Obstaja pa deset smer-
nic vodenja k relativno zado-
voljnemu življenju, spreje-
manju samega sebe in svoje 
ranljivosti: krepiti svojo pri-
stnost in ne skušati ugajati 
drugim, krepiti sočutje do 
sebe, dovoliti si biti nepo-
poln, krepiti prožnost duha 
in si dovoliti pokazati čus-
tva, krepiti občutek hvalež-
nosti in radosti, vsak večer 
je priložnost obračuna dne-
va, krepiti svojo intuicijo in 
zaupanje vase, krepiti svojo 
ustvarjalnost, krepiti obču-
tek za igro in počitek, krepiti 
občutek miru in globoke 
tišine, krepiti smisel za neo-
dložljivo delo in tisto, ki lah-
ko počaka, vračati se k sme-
hu, humorju, petju, plesu, 
zabavi. Dovolite si biti ranlji-
vi.
Vir: B. Brown,  
The power of vulnerability

Urša Peternel

Lutkovna skupina Ringo raja 
pri DPD Svoboda France 
Mencinger Javornik - Koroš-
ka Bela ustvarja že 25 let in 
razveseljuje otroke z lutkov-
nimi predstavami. Ob jubile-
ju so v razstavnem prostoru v 
Kulturnem domu na Sloven-
skem Javorniku v sodelovan-
ju z Gornjesavskim muze-
jem Jesenice in finančno 
spodbudo Občine Jesenice 
pripravili pregledno razstavo, 
ki so jo odprli prejšnji petek.
"Na pregledni razstavi pri-
kazujemo delovanje skupi-

ne vse od naših začetkov, 
še brez krovnega društva 
in prostorov, ko nam je za 
oder služil kar kamion, in 
leta našega razvoja, preiz-
kušanj v vedno novih lut-
kovnih tehnikah. V vseh 
letih se je nabralo 21 pre-
mier. Vse predstave in še 
nekaj o lutkarstvu in zgo-
dovini nasploh je predstav-
ljeno na štirinajstih pano-
jih, predvsem pa si bodo 
obiskovalci na razstavi lah-
ko ogledali večino lutk, ki 
so nastale v zgodovini 
našega delovanja," je o raz-
stavi povedala Špela Smo-

lej Milat iz lutkovne skupi-
ne.
Ob jubileju so ponovno 
uprizorili tudi predstavo 
Darila za mlečne zobke, ki 
so jo prvič igrali konec leta 
2019. Zatem pa jo je zagod-
la korona in lutke s sceno so 
v lutkarnici čakale skoraj 
dve leti, je še povedala Špela 
Smolej Milat.
Ob tem omenimo, da so čla-
ni lutkovne skupine leta 
2018 za dolgoletno uspešno 
delo na področju ljubiteljske 
kulture prejeli tudi priznan-
je Zveze kulturnih društev 
Jesenice.

Ringo raja že četrt 
stoletja

Člani Lutkovne skupine Ringo raja so leta 2018 za dolgoletno uspešno delo na področju 
ljubiteljske kulture prejeli priznanje Zveze kulturnih društev Jesenice. 
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V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR
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Urša Peternel

V sklopu e-vsebin so v Gor-
njesavskem muzeju Jeseni-
ce pripravili prispevek o je-
seniškem kolodvoru kot 
delu arhitekturne dediščine 
Jesenic. Jeseniško železni-
ško postajo, ki je arhitektur-
ni spomenik mesta, predsta-
vlja Aljaž Pogačnik, kustos 
za kulturno zgodovino in 
galerijsko dejavnost v muze-

ju. Kot izhaja iz filmčka, je 
bila stara železniška postaja 
uničena ob bombardiranju 
Jesenic marca 1945. 
Gradnja nove je bila zaupa-
na slovenskemu arhitektu 
Stanislavu Rohrmanu iz 
Ljubljane, ki je za gradnjo 
uporabil kakovostne in traj-
ne materiale. Stavba je oble-
čena v kamen, streha pa je 
bila pokrita z bakreno ploče-
vino. Novo kolodvorsko po-

slopje je bilo zgrajeno konec 
leta 1954 in takrat je bil to 
eden najsodobnejših potni-
ških terminalov. 
Prvotno so nameravali cesto 
umakniti od poslopja, da bi 
pridobili prostor za pločnik, 
parkirišče in drevored, a ti 
načrti niso bili nikoli uresni-
čeni.
Prispevek z naslovom Jese-
niški kolodvor je na ogled 
na spletni strani muzeja.

Jeseniški kolodvor
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili prispevek o jeseniški 
železniški postaji.

Jeseniška železniška postaja je arhitekturni spomenik, zgradil jo je arhitekt Stanislav 
Rohrman, na fotografiji iz leta 1957. / Foto: Žerjal, fototeka GMJ

Janko Rabič

Tudi letos 1234 metrov vi-
sok Španov vrh nad Jeseni-
cami ostaja priljubljena toč-
ka za vse ljubitelje pohodni-
štva in gorske rekreacije. Na 
Zavodu za šport Jesenice od 
leta 2014 v okviru akcije 
Osvajalec Španovega vrha 
zvesto beležijo število vzpo-
nov. Po letošnjih podatkih, 
zbranih do 6. decembra, so 
pohodniki iz Planine pod 
Golico na vrh opravili 8884 
vzponov. Lanskega rekorda 

z 12638 vzponi ne bodo do-
segli, bo pa tudi ta številka 
vsega spoštovanja vredna. 
Iz leta v leto se povečuje šte-
vilo dobitnikov priznanj, ki 
jih dobijo za 60, 40 in 20 
vzponov. Letos je pogoje iz-
polnilo že 112 pohodnikov. 
Priznanja so doslej podelje-
vali na januarskem nočnem 
pohodu ob polni luni, ki ga 
pri Zavodu za šport Jeseni-
ce organizirajo od leta 2010. 
Zaradi znanih razmer tudi 
prihodnje leto v januarju 
nočnega pohoda skoraj za-

gotovo ne bo.  Vsi prejemni-
ki priznanj jih bodo lahko 
na vrhu prevzeli 17. in 18. 
januarja oziroma kasneje 
na sedežu Zavoda za šport 
Jesenice. 
Ker se je z decembrom zače-
la prava zima z debelo sne-
žno odejo v gorah, na Zavo-
du za šport še posebej opo-
zarjajo, naj se pohodniki na 
pot odpravijo v ugodnih vre-
menskih razmerah, s pri-
merno zimsko obutvijo, pa-
licami in v primeru polede-
nele poti z derezami. 

Spet številni vzponi  
na Španov vrh
Lanskega rekorda sicer ne bodo presegli, bo pa tudi letošnje število 
vzponov spoštovanja vredno. Januarskega nočnega pohoda ob polni luni 
zaradi znanih razmer skoraj zagotovo ne bo.

Na Španovem vrhu so zimske razmere, zato na Zavodu za šport Jesenice opozarjajo 
pohodnike na previdnost in uporabo primerne opreme. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

Janko Rabič

Velike količine novozapa-
dlega snega v gorah so resno 
opozorilo, da bodo zimske 
razmere zahtevne in je res 
potrebna previdnost na vsa-
kem koraku. Med nevarna 
območja zagotovo spadajo 
Karavanke z najvišjim vr-
hom Stolom in drugimi 
okoliškimi vrhovi, pa tudi 
nižinskih območjih ne gre 
podcenjevati. Po besedah 
predsednika Društva Gor-
ske reševalne Jesenice An-
dreja Babiča je bila sredi de-
cembra snežna odeja debela 
že okoli metra, z vsakimi 
novimi padavinami se pove-
čuje nevarnost snežnih pla-

zov. Znani so snežni plazovi 
z Golice, zato je tam potreb-
na posebna previdnost in 
pred vsako turo je treba pre-
veriti razmere oziroma iz-
brati varno pot. 
Znani so primeri podcenje-
vanja zimskih razmer prav 
na Golici, zato so povsem na 
mestu opozorila gorskih re-
ševalcev, da to vsi spoštuje-
jo. 
Pozimi poleg ustrezne obu-
tve, oblačil in druge opreme 

na zahtevnejšo turo sodijo 
cepin in dereze, prav tako 
mora biti v nahrbtniku la-
vinski trojček, ki ga sesta-
vljajo lavinska žolna, sonda 
in lavinska lopata. Pri tem je 
predvsem pomembno, da to 
opremo vsak zna uporablja-
ti. Treba je upoštevati, da so 
dnevi krajši, zato se je treba 
na pot odpraviti dovolj zgo-
daj. Planinske postojanke so 
zaprte, zato ni možnosti za 
varno zavetje ob poslabša-
nju vremena. Temperature 
se lahko globoko spustijo 
pod ledišče, zato je v mobil-
nem telefonu potrebno iz-
klopiti vse za prenos podat-
kov, saj se baterije hitreje 
praznijo.  

Pozimi varnost v gorah 
na prvem mestu  
Pozimi poleg ustrezne obutve, oblačil in druge opreme na zahtevnejšo turo 
sodijo cepin in dereze, prav tako mora biti v nahrbtniku lavinski trojček, ki 
ga sestavljajo lavinska žolna, sonda in lavinska lopata.

Znani so snežni 
plazovi z Golice, zato 
je tam potrebna 
posebna previdnost.
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Hokejiste HDD Sij Acroni Jese
nice pred koncem koledarske
ga leta v Alpski ligi čakajo le še 
štiri tekme. Kot kaže, pa bodo 
leto 2021 zaključili na prvem 
mestu tekmovanja. 
Na vodilnem položaju Alpske 
lige imajo aktualni slovenski 
prvaki šest točk prednosti 
pred najbližjimi zasledovalci, 
hokejisti Lustenaua. Prav av
strijsko zasedbo so železarji v 
domači Podmežakli premaga
li v medsebojnem dvoboju v 
zadnjem krogu tekmovanja. 
Po zaostanku z 0 : 2 so nepo
sredne tekmece za končni na
slov prvaka po podaljšku pre
magali s 3 : 2 in tako razveseli
li svoje navijače, ki ob izjemnih 
predstavah Jesenic vse pogo
steje obiskujejo Podmežaklo. 

Varovanci Nika Zupančiča iz 
tedna v teden dokazujejo, za
kaj veljajo za glavne favorite 
za prvi naslov prvaka v med
narodnem tekmovanju. Poleg 
največjega osvojenega števila 
točk imajo hokejisti Jesenic v 
Alpski ligi prav tako največ 
zmag, največ doseženih za
detkov, najboljšo razliko v go
lih in najboljšega strelca tek
movanja Erica Panceta. 
Jesenice so prav tako na izje
mno dobri poti do vodilnega 
položaja v državnem prven
stvu po rednem delu. To bo 
slovenskih prvakom olajšalo 
delo v četrtfinalu, kjer se bodo 
srečali z na papirju najmanj 
kakovostnim nasprotnikom. Z 
večnimi rivali iz Ljubljane, ki so 
jih Železarji letos že premaga

li, pa se bodo po vsej verjetno
sti pomerili že v polfinalu do
mačega prvenstva. 
Še pred božičem se bodo Je
seničani v okviru Alpske lige 
sicer v gosteh pomerili z moš
tvi Merana in Asiaga. Proti 
obema se je vodilna ekipa tek
movanja letos že opekla. Proti 
Meranu v uvodnem krogu se
zone, proti Asiagu pa v celin
skem pokalu v Franciji. 
Pred novim letom pa bodo na 
svoj račun prišli tudi jeseniški 
ljubitelji hokeja. V Podmežaki 
bosta namreč 28. oziroma 30. 
decembra gostovali moštvi 
Dunaja in Rittnerja. Tudi za ti 
dve srečanji klub toplo vabi 
svoje navijače k obisku tekem 
in jim hkrati vošči prijetne pra
znike.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

JESENIŠKI HOKEJISTI PRED ZADNJIMI 
IZZIVI KOLEDARSKEGA LETA 
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
ponedeljka, 3. januarja 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral
nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je ORKESTER, EVA BOTO IN DRSALCI. Sponzor je 
Pihalni orkester Jesenice  Kranjska Gora, ki 27. decembra, 
ob 19.30 vabi v Športno dvorano Podmežaklo na novoletni 
koncert na ledu. Podarjajo trikrat po dve vstopnici. Nagra
jenci so: Olga Sonc, Moste; Minka Prevodnik, Radovljica; 
Alojz Šašek, Jesenice. Vstopnice boste prejeli po pošti. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Potrebujemo: za testo: 400 g 
bele pšenične moke TIP 400, 
100 pirine moke (gladke), 250 
ml mleka (s 3,5 odstotka m. 
m.), čajno žličko vanilje, 1 jaj-
ce in 1 rumenjak, 30 g stoplje-
nega masla, 75 g sladkorja 
(kristalni ali v prahu), 1 žlico 
kisle smetane (polnomastna z 
20 odstotki m. m.), limonina 
lupinica polovice bio limone, 
2,5 g soli, 30 g kvasa.
Za nadev: 250 g suhih tepk, 150 
g suhih jabolčnih krhljev (kos-
mač ali jonatan ali voščenka 
ali idared), 125 g sladkorja, 75 g 
masla, 1,5 žlice kisle smetane, 1 
rumenjak, sneg 2 beljakov, 10 g 
vaniljevega sladkorja, 1 noževo 
konico cimeta, 0,5 noževe koni-
ce nageljnovih žbic, 150–200 
ml mleka, 180 g (3 žlice) medu, 
0,2 dl tepkovca, limonino lupi-
nico polovice bio limone.
Priprava: Kvašeno testo 
zamesimo s kvasnim nasta-
vkom. Moka mora biti 

obvezno presejana. Testo 
mešamo in mesimo tako 
dolgo, da je povezano, nele-
pljivo in gladko. Mora biti 
lahko, ne pregosto. Vzhaja 
naj 45 minut na sobni tem-
peraturi. Vzhajano testo 
razvaljamo na debelino 
mezinca (od 0,4 cm do 0,5 
cm) in ga oblikujemo v pra-
vokotnik. 
Za nadev suhe tepke opere-
mo in jih damo kuhati v 1 l 
vode, ki smo ji dodali 3 žlice 

medu. Vre naj eno uro. Tep-
ke odcedimo in ohladimo. 
Ohlajene tepke očistimo 
pečk in trdih delcev. Tepke 
zmeljemo na strojček za 
mletje mesa (4 mm). Doda-
mo jim se 150 g mletih 
jabolčnih krhljev. Penasto 
umešamo maslo, rumenjak, 
začimbe, limonino lupinico 
in tepkovec. Vse temeljito 
premešamo in dodamo 
zmlete tepke ter suhe jabol-
čne krhlje. Nato dodamo 

kislo smetano in sneg dveh 
beljakov. Nadev mora biti 
mazav, da se testo pri maza-
nju ne raztrga. 
Testo razvaljamo na debeli-
no mezinca vsaj 0,4 cm do 
0,5 cm. Na pol kg kvašenega 
testa nadevamo najmanj 
350 g nadeva iz suhih tepk 
in 150 g suhih jabolčnih 
krhljev. Potica mora imeti 
4–5 zavojev. Z nadevom 
namažemo testo. Testo z 
nadevom tesno zvijemo v 
zvitek in ga položimo v poti-
čnik, ki ga namastimo z 
maslom, konca zvitka se 
morata dobro stikati. Potico 
v potičniku pustimo vzhaja-
ti.
Po želji lahko potico pred 
pečenjem premažemo z 
mešanico mleka in/ali jajca. 
Potico na več mestih prebo-
demo in pečemo pri od 160 
do 180 stopinjah Celzija vsaj 
40 minut, temperaturo in 
čas pečenja prilagodimo vrs-
ti peči. 

Podbreška potica
Zakaj pa letos za praznike ne bi spekli Podbreške potice? Po zbranih zapisih Jerneja Jegliča iz 
Podbrezij so potico pekli v okviru projekta KUHAM DOMAče, recept zanjo pa je objavljen tudi v 
e-knjigi receptov, ki so jo pripravili v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.
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AMERIKE
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ŽUPNIJE
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AKADEMIJE

SLOVARČEK: ARIJAN: ime hrvaškega košarkarja Komazeca,   ŽABURA: slabšalno ime za žabo ,  ANILIN: surovina za izdelavo barvil,    PSIČ: kužek 
EDESA: mesto v jv Turčiji, USAJANJE: hudovati se nad kom,  AHA: norveška glasbena skupina,  PIO: imena več papežev, BRIONI: otoki blizu Pulja

Sponzor križanke je Občina Jesenice in uredniški odbor Jeseniških novic. V novem letu vsem bralcem želimo veliko zdravja in zado
voljnih trenutkov! Upamo, da vam bomo v letu 2022 lahko sporočali same dobre novice! Za izžrebane reševalce križanke prispevamo 
tri knjižne nagrade. 

 
             SUDOKU jn 16 
 
 

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

 

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni  
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=Č, 2=E, 3=D, 4=L, 5=S, 6=R, 7=Š, 8=I, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej
šnje številke je TROBENTAČ.
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V teh decembrskih dneh je mesto praznično okrašeno. Ču-
dovite okraske so izdelali tudi otroci iz Vrtca Jesenice, iz 
skupine Ptički, z njimi pa so okrasili drevesce na Titovi 18 
pred stavbo TIC Jesenice. Kot nam je sporočila Nena Kolja-
nin iz TIC-a, je sodelovanje z vrtcem vredno vse pohvale in 
zahvale.

Okraske so izdelali otroci iz vrtca

Drevesce pred TIC Jesenice so okrasili z okraski, ki so jih 
izdelali otroci iz vrtca.

Torek, 21. december
Nastop učencev harfe

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

Predstavitev e-knjige Naše Jesenice ob zaključku študijskega 
krožka Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti
ZOOM, ob 17. uri

prijave na polona.knific@lu-jesenice.net.i

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Sreda, 22. december
Nastop učencev klarineta 

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30
 

Četrtek, 23. december
Božično-novoletni koncert 

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

(prenos v živo na www.glasbenasolajesenice.si)

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Torek, 28. december
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 30. december
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Petek, 31. december
SILVESTER V GLEDALIŠČU

TAKO TI JE, MALA, standup muzikal s Tanjo Ribič in Goranom Rukav-
nino

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 20. uri

Nedelja, 2. januar
NOVOLETNA VAŠA NAŠA MATINEJA

JELKIN ČUDEŽ, PREDSTAVA ZA OTROKE, Gledališče KUKUC

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 10. uri

Torek, 4. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 6. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Ponedeljek, 10. januar
Srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 11. januar
Nastop učencev kitare 

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Sreda, 12. januar
Nastop učencev flavte 

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

Četrtek, 13. januar
JANEZ NOVAK, komedija s Klemenom Slakonjo, Tadejem 
Tošem in Gregorjem Podričnikom, SiTi teater in Kreker 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ob 19.30, za abonma četrtek in 
izven

Nastop tekmovalcev 
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Petek, 14. januar
JANEZ NOVAK, komedija s Klemenom Slakonjo, Tadejem 
Tošem in Gregorjem Podričnikom, SiTi teater in Kreker 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ob 20. uri, za abonma petek in 
izven

Dogodki od 17. decembra   
do 14. januarja

Aktivnosti Mladinskega centra

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info 
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING – druženje 
ob kartanju, info Žiga 040912618

Vsak drugi četrtek ob 18. uri – LGBT + podporna srečanja – DIC Lege-
bitra vabi na LGBT podporna srečanja, namenjena vsem mladim 
LGBT + osebam. Vsebina in oblika srečanj se bo oblikovala sproti 
glede na želje in potrebe udeleženih. Info nika.ferbezar@gmail.com

Aktivnosti centra Žarek

Dnevni center je odprt v popoldanskem času od 13. do 19. ure. Od 13. 
do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa navedene aktivnosti:

vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre,

vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre,

vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevne-
ga centra.

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave risb »V 
DOMIŠLJIJI« Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih in 
črno-belih tehnik. 

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna vsebina 
(videoigra)

Torek–petek, 10:00–12:00 in 16:00–18:00, ob predhodni najavi na 
foto@gmj.si, 04 583 35 06, tudi izven urnika. Nova video igra je obi-
skovalcem na voljo od 9. 9. 2021 dalje.

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
FOTOGRAFSKE DELAVNICE ZA MLADE, fotografska razstava

Torek–petek, 10:00–12:00 in 16:00–18:00

Razstava bo na ogled do 15. 1. 2022.

GALERIJA KOLPERN
ŽENSKA, gostujoča razstava Srečanja gorenjskih fotografov

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času 
javnih prireditev v Banketni dvorani.

Razstava bo na ogled do 30. 1. 2022.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Glasbena šola Jesenice v decembru tradicionalno pripravi 
Božično-novoletni koncert, ki se bo v četrtek, 23. decembra, 
ob 18.30 začel v dvorani Lorenz. Zaradi trenutnih ukrepov 
ga bodo prenašali v živo na spletni strani šole www.glasbe-
nasolajesenice.si.

Božično-novoletni koncert glasbene šole

Urša Peternel

Jeseniški občinski redarji so 
se tudi letos pridružili pozi-
vu Javne agencije RS za var-
nost prometa in v okviru 
mednarodnega dneva invali-
dov, ki smo ga zaznamovali 
3. decembra, izvajali poo-
strene nadzore nad neupra-
vičenim parkiranjem na 
parkirnih prostorih, name-
njenih invalidom. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa je ob pozivu zapisa-
la, da je namen pobude, da 
"s stalnim opozarjanjem na-
redimo premike v smeri so-
delovalne in spoštljive druž-

be in ne nazadnje ozavešča-
nje ljudi, da je mnogo bolj 
kot globa pomembna odgo-
vornost posameznika, ki je s 
svojim ravnanjem povozil 
spoštovanje do pravice mo-
bilnosti, ki pripada vsem".
Jeseniški občinski redarji so v 
nadzoru nekaj kršitev ugoto-
vili, a ugotavljajo, da teh ni 
bilo veliko, poostren nadzor 
nad neupravičenim parkira-
njem na parkirnih prostorih, 
namenjenih invalidom, pa bo 
trajal vse do konca meseca. 
Globa za omenjeni prekršek 
sicer po zadnji novelaciji Za-
kona o pravilih cestnega 
prometa znaša 200 evrov.

Parkirate na mestu 
za invalide?

vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

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

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

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.
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horoskop 2022

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

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

STRELEC 23. no vem bra–21. de cem bra

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

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

BIK 22. apri la–20. maja

DVOJČKA 21. maja–21. ju ni ja

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

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

ljenost; značilna lastnost: pogum
Energije okoli vas bodo skorajda čudodelne. S pozitivnim pogledom na svet in poštenim odno-
som do sebe boste gradili tople odnose z ljudmi. Bolj kot s podrobnostmi se boste ukvarjali s 
celovitimi rešitvami. Na čustvenem področju boste zacveteli spomladi, ko bodo hrepenenja 
postala večja od dvomov. Mlado ljubezen boste negovali in pokazali tudi nekaj požrtvovalnosti. 
S financami si boste blizu, čeprav bodo dohodki v prvem delu leta nižji, kot ste vajeni. Iznajdlji-
vost in nekaj kreativnosti vas pripeljeta v ravnovesje v začetku poletja. Če bi za pretekla obdobja 
lahko rekli, da so vam dobre ideje že pred realizacijo spodletele, lahko v prihajajočem letu raču-
nate veliko odličnih rezultatov. Pred vami je dobro leto. Srečne številke so 2, 3, 4, 11, 12, 18, 25. 
Najboljši mesec bo maj.

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

nepopustljivost; značilna lastnost: odvisnost
Izognili se boste načrtovanju in se tokrat resnično prepustili vsem radostim življenja. Živeli boste 
za vsak trenutek sproti in tudi s preteklostjo si ne boste belili glave. Smisel boste našli v novih 
začetkih. Vsak dan vam bo nov. Vaš občutek za razumevanje bo izostren in trdno boste stali za 
svojim jazom. Krivico boste stežka prenašali in se večkrat postavili v bran šibkejšim. Denarja bo 
ravno prav in po različnih poteh bo stalno kapljal proti vam. Brez dela ne boste nikoli, a zdravo 
boste znali poskrbeti tudi za svoje zadovoljstvo. V svoj urnik boste vključili nemalo aktivnosti, za 
katere si preredko vzamete čas. Najlepše melodije vam bodo pele pesmi ljubezni. Na romantiko se 
lahko pripravite v spomladanskih in poletnih mesecih. Srečne številke so 5, 10, 14, 19, 22, 23, 35. 
Najboljši mesec bo marec.

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

čilna lastnost: odzivnost
Ambicioznost bo iz vas potegnilo tiste lastnosti, ki jih boste v različnih okoliščinah potrebovali. 
Prijateljstvo bo na preizkušnji, ko boste na to najmanj pripravljeni. Ugotovili boste, da se je za pra-
ve stvari vedno vredno potruditi. V poslu si boste uspeh krojili s samozavestnim pristopom. Le 
kanček neodločnosti vam lahko zamaje tla pod nogami v tolikšni meri, da zopet pristanete na 
začetku. Partnersko življenje boste postavili v ospredje v mesecih april, avgust in september. Imeli 
boste več svojih pet minut. Težave boste reševali sproti in na splošno se boste zelo malo prepirali. 
Vselej bo na vas odločitev, v katero smer kreniti, da si poenostavite življenje. V razgibanem letu, ki 
ga boste preživeli predvsem družabno, ne bo časa za stres. Srečne številke so 1, 12, 13, 14, 17, 18, 
30. Najboljši mesec bo avgust.

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

čilna lastnost: zvestoba
Znali boste biti preudarni, iznajdljivi in ravno prav preračunljivi. Vsega bo po malem. Vselej boste 
pripravljeni za več kot en korak naprej. S svojim notranjim glasom se ne boste vedno strinjali, a 
vendar vam leto, ki je pred vami, prinaša odgovore na številna vprašanja. Obkroženi z najrazličnej-
šimi značaji boste bogatili svoje odnose in okrepili svoje komunikacijske veščine. Tudi povezovanja 
s tujino bo kar nekaj, tako v poslovnem kot tudi v zasebnem svetu. S finančnega vidika se kaže 
uspešno leto. Okrepili boste svoj kapital in postavili temelje celo za naslednja leta. Največ se bo 
dogajalo v mesecu marcu. Če boste svojo strast usmerili tudi na ljubezensko področje in ostali 
iskreni pri izražanju čustev, vam popolno leto ne uide. Srečne številke so 4, 5, 7, 11, 12, 19, 21. Naj-
boljši mesec bo april.

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: oven, škorpijon, vodnar; ustrezno zna-
menje kitajskega horoskopa: opica; element: ogenj; vodilna planeta: Sonce, Plu-
ton; kamen: rubin, topaz; kovina: zlato; drevo: limona, lovor, pomaranča; barva: 
vse sončne barve; prednosti: radodarnost, prisrčnost; slabosti: domišljavost, 

gospodovalnost; značilna lastnost: obilnost
Prebujenje, ki ga boste začutili v sebi, bo na mestu, saj je prav začetek novega leta čas, ko lahko 
obrnemo list v svojem življenju. Ali pa lahko vzamemo novo knjigo. Odprti boste za ideje in 
učenje stvari, ki so vas vedno zanimale. Zadržki vas ne bodo več ovirali. Prosti čas in delo bosta 
hodila z roko v roki, saj boste delali tisto, kar vas veseli, in se ob tem tudi zabavali. Manj je več, 
bo vaše vodilo na partnerskem področju. Ljubezen, ki jo boste delili, bo lahkotna, a ne zaigrana. 
Kot da bi jo hoteli zadržati v rezervi, jo boste počasi spuščali na površje. S premišljenim odzi-
vom od časa do časa si boste modro prihranili razočaranja na drugih področjih in si s tem 
naredili veliko uslugo. Izkoristite ga. Srečne številke so 4, 9, 15, 17, 19, 26, 37. Najboljši mesec 
bo julij.

Znamenja, s katerimi se najbolje ujamete: bik, kozorog; ustrezno znamenje kitaj-
skega horoskopa: petelin; element: zemlja; vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupi-
ter; kamen: ahat, topaz; kovina: nikelj; drevo: leska, breskev; barva: zelena, temno 
rjava; prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost; slabosti: kritičnost; značilna 

lastnost: natančnost
Dobro boste sodelovali z ljudmi v svoji okolici in z odprtostjo sprejemali kompromise. Tudi kritični 
ne boste več toliko. Timski duh bo prisoten predvsem v poslovnem smislu, kjer boste s svojim 
znanjem končno prišli na svoj račun. Zbranost pa ne bo vaša največja vrlina na zasebnem področju. 
Na vaših poteh bo nekaj nezaželenih spodrsljajev, ki se bodo zgodili zaradi vaših prehitrih odločitev. 
Leto si boste še najbolj zapomnili po tistih ljubezenskih. Naglo izražanje čustev v napačnih trenut-
kih vas lahko stane tudi dobrih prijateljskih odnosov. Kakorkoli, štela bodo dobra dejanja in teh bo 
iz vaše strani veliko. Delovali boste povezovalno in ljudi motivirali s svojimi življenjskimi izkušnja-
mi. Z zdravim razumom boste kos še tako zapletenim situacijam. Srečne številke so 6, 8, 13, 20, 30, 
31, 32. Najboljši mesec bo september.

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

na lastnost: očarljivost
Pozitivno energijo boste črpali iz trenutnega navdiha in ne boste se obremenjevali z načrti na dolgi 
rok. Vse bo bolj kot ne sproti. Ohranjali boste pozitiven odnos do dela in finančno boste preskrblje-
ni. Spremljala vas bo konstanta, tako da večjih presenečenj ni pričakovati. Na pomembno mesto 
boste postavili svoje ljubezensko oziroma družinsko življenje. Čustvena opora in pristna povezanost 
vam bosta v veliki meri v pomoč pri premagovanju dvomov. Romantike se boste najbolj veselili v 
začetku maja, ko se vam bodo počasi začele uresničevati tihe želje. Samskim in tudi vezanim se 
obetajo precejšnje spremembe, a le od vas samih je odvisno, v katero smer se bo odvijal scenarij. 
Za nekatere prelomno leto bo prineslo polno svežine. Srečne številke so 2, 8, 19, 21, 22, 23, 27. Naj-
boljši mesec bo februar.

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

nost: idealizem
Pretiravanje v nobenem oziru ni še nikoli naredilo nič dobrega. Ravno nasprotno. Tega načela se 
boste držali v tem letu in pri vseh pomembnih potezah ohranili zmernost. Pri delu ne boste dali 
vedno vsega od sebe, a s tem se k sreči ne boste nikomur zamerili. Z drugimi čari se boste kazali v 
dobri luči in zaradi svojega načina razmišljanja na nekatere osebe naredili prav poseben vtis. V 
družabnem življenju boste najbolj aktivni od februarja do junija, medtem ko boste v preostali polo-
vici leta pridno izpolnjevali svoje delovne obveznosti. Največ dobička boste imeli v jesenskih mese-
cih, s tem pa tudi nekaj novih nalog, saj bo vsak rezultat peljal naprej, proti novim in zahtevnejšim 
ciljem. Nove mejnike boste tokrat postavljali tudi na družinskem področju. Srečne številke so 5, 12, 
15, 16, 19, 31, 33. Najboljši mesec bo oktober.

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

lastnost: optimizem
V tem letu boste poskrbeli, da vam pomembne reči ne bodo ušle iz rok. Držali se boste rokov in 
velik poudarek dali časovni usklajenosti. V ospredje boste postavili svojo vlogo v poslovnem življe-
nju, in ko bo pravi čas, boste s svojimi rezultati pokazali, da ste iz pravega testa in kos nalogam, ki 
so vam bile dodeljene in zaupane. Čeprav boste občasno v dvomih, se bodo hipne odločitve na 
osebnem področju sčasoma pokazale za niti ne tako slabe. Odlašanje tukaj ne bo vedno na mestu. 
Zanašali se boste na svoje trenutno razpoloženje in sebe končno postavili na prvo mesto. Zaupali 
boste svojim občutkom in ne boste čutili potrebe po odobravanju okolice. Manj ko se boste obre-
menjevali, lažje boste shajali. Vsaka šola nekaj stane. Srečne številke so 7, 9, 10, 18, 26, 27, 28. 
Najboljši mesec bo november.

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

lastnost: neomajnost
Letos si boste zadali prav poseben cilj in vse svoje moči boste usmerili vanj, da bi se vam le uresni-
čil. Sprva bo delovalo, kot da ste ga s prvo napako polomili že v začetku, nato pa se bo izkazalo, da 
gre vse po načrtu. Vsaka stvar je za nekaj dobra. Prvi koraki bodo majhni, a nič zato. Stopnic do 
vrha bo ogromno, veliko več, kot ste predvidevali, a kljub vsemu vam bo uspelo. Vedno, ko se 
boste spomnili, kaj vse ste že prestali, boste našli svojo motivacijo za naprej. Po finančni plati vam 
bo leto pozitivno prizanašalo. Z investicijami, takšnimi ali drugačnimi, si boste olajšali vsakodnevna 
opravila. Od ljubezni ne boste veliko pričakovali, a ujela vas bo ob točnem pravem trenutku. Prese-
nečeni boste nad občutki, ki jih boste doživljali. Srečne številke so 3, 9, 10, 14, 16, 32, 34. Najboljši 
mesec bo junij.

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

nost; značilna lastnost: prijateljstvo
Ničesar ne boste jemali preresno in včasih boste na eno oko raje zamižali, kot pa da bi se vmešava-
li tja, kamor ni treba. Končno ste se le naučili. Na poslovnem področju bodo štele majhne zmage, 
četudi boste zanje vedeli samo vi. Finančne stabilnosti se boste razveselili v sredini poletja, ko se 
boste začeli ukvarjati še z eno izmed stvari, ki bo prinašala dobiček. Ta bo veliko večji, kot ste si 
zamislili. Pri čustvih boste igrali na karto zvestobe in iskrenosti. Težave boste reševali sproti in ne 
boste videli problemov s soočanjem z resnico. Saj veste, ko se ena vrata zaprejo, se nova odprejo. 
Tudi v ljubezni bo prišlo do nekaterih nujnih sprememb. Leto bo v splošnem smislu sila ugodno za 
vas, za osebnostno rast in z njo napredek na vseh področjih. Srečne številke so, 1, 5, 6, 9, 11, 20, 21. 
Najboljši mesec bo december.

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

čilna lastnost: sočutje
Odkrivali boste svoje talente in sposobnosti ter si želeli odpraviti značajske lastnosti, ki vas pri 
tem omejujejo. V ogledalu se lahko vidi marsikaj. Privlačila vas bodo potovanja in raziskovanje 
sveta na najrazličnejše načine. V tem letu se boste veliko družili, spoznavali nove ljudi, predvsem 
pa boste pobliže spoznali sebe. Strah vas ne bo omejeval niti na poslovnem področju, kjer pa bo 
tokrat nekoliko zatišja. To bo prava priložnost, da nadoknadite pri drugih stvareh in končno uja-
mete ritem. Pomembne poteze se kažejo v zimskem času, večje rezultate pa boste dosegali pri 
ekipnem delu kot na samostojnem področju. Čas za romantiko bo poleti. Prepustili se boste 
razvajanju, kot ste si tega že dolgo želeli. Srečne številke so 2, 11, 17, 22, 31, 32, 34. Najboljši 
mesec bo januar.


