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Vsi drugačni, 
a skupaj popolni
Za družine z otrokom z motnjo v 
duševnem razvoju je zelo pomembno,
da se znajdejo v družbi ljudi, ki imajo
enake ali podobne težave. Pomembno je
tudi, da mladim družinam damo 
oporo in upanje, da se vsak trud izplača.

OBČINSKE NOVICE KULTURA ŠPORT ZANIMIVOSTI

Nezadovoljstvo 
z dimnikarji ostaja
Občani še naprej izražajo
nezadovoljstvo nad dimni-
karskimi storitvami. Bo žu-
pan kot član odbora za oko-
lje in prostor v državnem
zboru lahko pripomogel k
bolj življenjski ureditvi?

S knjižnico skozi čas
Nataša Kokošinek iz Občin-
ske knjižnice Jesenice je pri-
pravila razstavo in knjižico o
dobrem stoletju delovanja
javne knjižnice na Jesenicah.

Zdravniki tudi 
z lopatami?
Zobozdravnik se je pred pri-
četkom obveznega dežur-
stva v zasneženem sobot-
nem jutru srečal z nespluže-
nim dostopom do zdravstve-
nega doma in z neočiščenim
parkiriščem.

stran 2 stran 6 stran 10

Urša Peternel

Nocoj se s koncertom skupi-
ne Eigthees Band Superno-
va pričenjajo letošnje de-
cembrske prireditve na Ču-
farjevem trgu oziroma v
Tea-ter baru, kamor so po
besedah glavnega organiza-
torja Samirja Sule letos pre-
selili del dogajanja. Jeseni-
čanke in Jeseničani si tudi
letos lahko obetajo več zani-
mivih prireditev, ki bodo na-
menjene obiskovalcem vseh
starosti, od najmlajših do
najstarejših. Pestro bo pred-
vsem koncertno dogajanje,
ki se začenja nocoj s koncer-
tom Eightees Banda Super-
nova, jutri, v soboto zvečer
bo nastopil Adi Smolar, 26.
decembra Mambo Kings,
27. decembra pa skupina Jo-
ške v'n. Po besedah Samirja
Sule so letos obogatili tudi
program za otroke, saj letos
prvič v sodelovanju z jeseni-
škimi vrtci pripravljajo veli-
ko rajanje z Božičkom, ki bo
potekalo prihodnji četrtek,
18. decembra, ob 17. uri. Bo-
žiček je obljubil, da bo imel
za vse otroke dovolj daril.
Kot je dejala ravnateljica 
Vzgojno-varstvene organiza-
cije Jesenice Zdenka Kovač,
so otroci iz vrtcev pod vod-
stvom strokovnih delavk pri-
pravili zanimiv program, ki
ga bodo predstavili na odru.
Tako bodo odigrali kratko

lutkovno predstavo, zapeli
in zaplesali. "Vesela sem, da
so nas povabili k sodelova-
nju, na takšna povabila se
vedno radi odzovemo in
upam, da se bo rajanja ude-
ležilo čim več otrok," je deja-
la Kovačeva.
Na Čufarjevem trgu bo tudi
letos potekalo silvestrova-
nje, obiskovalce bo zabavala
skupina Lajf, opolnoči pa bo
nebo nad Jesenicami obsijal
veličasten ognjemet, obljub-
lja Samir Sula.

Veseli december je tu
Pričenjajo se decembrske prireditve na Čufarjevem trgu, obiskovalce bo nocoj z glasbo osemdesetih
let v Tea-ter baru zabavala skupina Eightees Band Supernova. 

Naj športniki Jesenic
Do 19. decembra ljubitelji
športa lahko glasujejo za naj
športnika, športnico, moško
in žensko ekipo Jesenic.

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak

S čopiči nad 
bolniške sobe
V jeseniški bolnišnici so gostili 
deseto državno tekmovanje 
slikopleskarjev in se razveselili 
na novo prepleskanih sten sob 
v pritličju.
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Urša Peternel

Na Ljudski univerzi Jeseni-
ce se bodo v začetku januar-
ja pričeli tečaji računalništva
za starejše od 55 let, ki bodo
za udeležence povsem brez-
plačni. Tečaji sodijo v okvir
projekta Stari starši in vnu-
ki, ki je na Ljudski univerzi
Jesenice zelo uspešno pote-
kal že lani, letos pa so ga
razširili še na sedem drugih
slovenskih mest. Vnovič pa

bo potekal tudi na Jeseni-
cah, prijave že zbirajo in po
besedah Polone Knific z
Ljudske univerze Jesenice je
zanimanje veliko, zaenkrat
imajo že osemnajst prijav-
ljenih. In kako bodo tečaji
potekali? Ideja projekta je
zelo preprosta in hkrati od-
lična. K sodelovanju so na-
mreč pritegnili dijake sred-
njih šol, na Jesenicah sta to
Gimnazija Jesenice in Sred-
nja šola Jesenice, ki bodo

imeli vlogo digitalnih men-
torjev in bodo starejše, torej
"stare starše", učili osnov ra-
čunalništva. "'Stari starši' se
bodo naučili brskati po sple-
tu, poiskati koristne infor-
macije, kuharske recepte,
slike, odprli bodo svoj elek-
tronski naslov in pošiljali
sporočila," je povedala Po-
lona Knific. Tečaj bo potekal
individualno, tako da bosta v
skupini največ dva udele-
ženca hkrati. Mentorji, torej

dijaki, bodo tako imeli mož-
nost tečaj popolnoma prila-
goditi predznanju udeležen-
cev. Zato so k vpisu povab-
ljeni tudi vsi začetniki, ki še
nikoli niso držali miške v ro-
kah, je povedala Polona Kni-
fic. Ker projekt, katerega
glavni namen je dvig digital-
ne pismenosti med starejši-
mi, sofinancirata Evropska
unija in Ministrstvo za šol-
stvo in šport, bo udeležba
povsem brezplačna. 

Starejši brezplačno do
znanja računalništva
Januarja se bodo na Ljudski univerzi Jesenice 
pričeli brezplačni tečaji računalništva za starejše
od 55 let. Učili se bodo brskanja po spletu, 
pisanja elektronskih sporočil ...

Otroke na Jesenicah je že obiskal Miklavž, prihaja pa še Božiček. I Foto: Anka Bulovec

Ideja projekta je zelo preprosta in hkrati odlična.
K sodelovanju so pritegnili dijake srednjih šol,
na Jesenicah sta to Gimnazija Jesenice in Srednja
šola Jesenice, ki bodo imeli vlogo digitalnih
mentorjev in bodo starejše učili računalništva.

Župan Tomaž Tom Mencinger:
"Vabim vse Jeseničanke in 
Jeseničane, naj se udeležijo 
prireditev, ki bodo potekale 
v predprazničnih dneh na 
Čufarjevem trgu. Poskrbljeno
bo za prijetno druženje in 
zabavo. Tudi sam bom novo

leto dočakal na Jesenicah, na Čufarjevem trgu,
zato še enkrat vsi lepo vabljeni!"

"Vnuki" bodo "stare starše" naučili brskanja po spletu, 
pisanja elektronskih sporočil, iskanja koristnih informacij ... 
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Urša Peternel

Z začetkom kurilne sezone
se je pričela tudi "sezona"
obiskov dimnikarjev. Žal pa
so to iz leta v leto vse bolj
nedobrodošli gostje, saj vse
več občanov ni zadovoljnih
s tem, kako je pri nas ureje-
no področje dimnikarskih
storitev. Obiski dimnikarjev
so prepogosti, cene previso-
ke, pa tudi o odnosu dimni-
karjev bi se dalo marsikaj
povedati. Eden od tistih, ki
se na Jesenicah že dalj časa
ukvarja z dimnikarsko pro-
blematiko, je občinski svet-
nik Marko Zupančič iz Ja-
vorniškega Rovta. A kot
ugotavlja, kljub prizadeva-
njem vidnega napredka do-
slej žal niso dosegli. "Dim-
nikarski lobi je zelo močan

in s spremembami je zelo
težko prodreti, saj takoj za-
čnejo groziti s tožbami. Dej-
stvo pa je, da bodo spre-
membe zakona na tem po-
dročju nujne, treba bo
vztrajati, opozarjati in biti
siten in prej ali slej nam
mora uspeti," je dejal Zu-
pančič. Kot je povedal, je
pred časom prišel na sesta-
nek na ministrstvo za okolje
in prostor in nekako so se
strinjali, da bo treba preiti k
spremembam zakona o
dimnikarskih storitvah, a
konkretnih rešitev niso
predlagali. In kateri del
dimnikarskih storitev se
Zupančiču zdi najbolj spo-
ren? Kot pravi, je pri plin-
skih pečeh nelogično, da
dimnikarji opravljajo le me-
ritve dimnih plinov, med-

tem ko mora lastnik peči še
vedno poklicati serviserja,
če z meritvami ni vse v
redu. Meritve bi morali
opravljati tisti, ki opravljajo
tudi servis, saj gre sicer za
nepotrebno podvajanje,
lastnik peči pa mora klicati
dva mojstra in ima dvojne
stroške. Zupančič je še pre-
pričan, da so cene dimni-
karskih storitev previsoke,
zlasti za ljudi, ki že tako tež-
ko preživijo mesec s pokoj-
nino ali nizko plačo. Po nje-
govem mnenju dimnikarji
krepko izkoriščajo privilegi-
je, ki jim jih je dala država. 
Problematiko dimnikarskih
storitev je na zadnji seji ob-
činskega sveta vnovič izpo-
stavil tudi občinski svetnik
Ibrahim Smajič. Dejal je, da
so ljudje s sedanjim siste-

mom zelo nezadovoljni.
"Sedaj so kaznovani ljudje,
ki kurijo čisto kurivo, saj
morajo vsako leto plačati 35
evrov za dvominutni pre-
gled peči," je dejal Smajič in
menil, da bi zadoščalo, če bi
se plinske peči pregledovale
vsaka tri leta, peči na kuril-
no olje vsaki dve leti, klasič-
ne peči pa vsako leto. Sedaj
se namreč tudi plinske peči
pregledujejo vsako leto, kar
je popolnoma nepotrebno,
je prepričan Smajič. Ker je
jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger v držav-
nem zboru postal član od-
bora za okolje in prostor,
kamor spada tudi pregled
peči in kurišč, mu je Smajič
predlagal, naj se angažira
na tem področju, da bi ga
uredili bolj življenjsko. 

Nezadovoljstvo 
z dimnikarji ostaja
Občani še naprej izražajo nezadovoljstvo nad dimnikarskimi storitvami. Bo župan kot član odbora za
okolje in prostor v državnem zboru lahko pripomogel k bolj življenjski ureditvi?

Urša Peternel

V minulih dneh je v Splošni
bolnišnici Jesenice potekala
humanitarna akcija sekcije
slikopleskarjev, v kateri so
brezplačno prepleskali del
bolnišnice. Župan Tomaž
Tom Mencinger je ob tem
dejal, da gre za pohvale vred-
no akcijo, vredno kar blizu
štirideset tisoč evrov. 
Na Jesenicah je potekalo tudi
praznovanje štiridesetletnice
društva Sožitje in ob tem je
župan čestital vsem, ki vodi-
jo društvo in delujejo v
njem. Breme in odgovornost
dela v društvu nosijo v glav-
nem starši, ki društvu name-
njajo ogromno prostovoljne-
ga dela, zato jim gre vsa po-
hvala in zahvala, je dejal žu-
pan. Kot je dodal, si bo sku-
paj z županoma Žirovnice in
Kranjske Gore prizadeval, da
bi društvo Sožitje čim prej
dobilo nove, boljše prostore
za delovanje, kar si člani druš-
tva že dalj časa želijo.
Med drugimi aktualnimi in-
formacijami je župan ome-
nil aktivnosti za oživitev
mejnega platoja Karavanke.
Kot je dejal, so pred dobrim
letom dni pripravili prve
ambiciozne projekte, zdaj
pa se stvari odvijajo naprej
in po pričakovanjih naj bi v
začetku prihodnjega leta ti
načrti postali bolj konkretni.
V prvi fazi naj bi na območ-
ju platoja uredili avtokamp
za avtodome, ki naj bi se
raztezal na 20 tisoč kvadrat-
nih metrih. Z načrti se stri-
nja tudi država, je povedal
župan.

V minulih dneh je potekal
tudi sestanek glede proble-
matike odpadkov v okviru
konzorcija CERO, pri čemer
je Mencinger dejal, da se
zgodba že vse predolgo vle-
če. Župani Zgornje Gorenj-
ske bodo vztrajali pri določit-
vi natančnih rokov in nosil-
cev potrebnih aktivnosti, saj
se 15. julij 2009 nezadržno
približuje. Deponija Mala
Mežakla je uvrščena v opera-
tivni program vlade kot Go-
renjska 2 in naj bi po tem da-
tumu postala odlagalno me-
sto za območje upravnih
enot Jesenice, Radovljica in
Škofja Loka. Drugo odlagal-
no polje naj bi bil Kovor,
medtem ko naj bi center za
mehansko-biološko obdela-
vo odpadkov (MBO) gradili v
Kranju. Če dogovor na ravni
CERO glede umestitve MBO
v Kranj ne bo mogoč, bomo
projekt peljali samostojno, je
napovedal župan ter dodal,
da se na Mali Mežakli že pri-
pravljajo tudi na ureditev sor-
tirnice, ki jo bodo zgradili po
sistemu javno-zasebnega
partnerstva.

Županov kotiček

Veseli december - 
kakor za koga

Smo v času pričakovanj, na-
kupovanja daril, stiskov rok,
novoletnih prireditev pa še in
še. Da pa le ne bo vse tako lepo,
nam vsako leto doda svojo voš-
čilnico še Dimnikarstvo Dovr-
tel iz Kranja v obliki napovedi
storitev (pregled in meritev
emisij dimnih plinov pri plin-
skih pečeh in pečeh na tekoče
gorivo) s ceno 33,60 evra. Bog
ne daj, da jo zavrnete, ugovar-
jate ali ne plačate z gotovino
na samem mestu. 

Preden nadaljujem, bom
ovrgel tisto o Gorenjcih, da so
"škrti". Ravno nasprotno. Kot
boste videli: radodarni smo, da
je kaj. 

Pa poglejmo stvar od blizu.
18. septembra 2008 je bil gost
oddaje (svetovalni servis) Bo-
jan Brenčič, predsednik Sekcije
dimnikarjev iz Ljubljane. Od-
daja je potekala od 8. ure do
8.30 na 1. programu Radia
Slovenija. Gospod Brenčič je
odgovarjal tudi na vprašanja
poslušalcev v zvezi z izvaja-
njem dimnikarske službe. Na
moje telefonsko vprašanje: "Ko-
liko sme zaračunati dimnikar,
če opravi le meritev emisije
CO2 pri plinski peči?" se je od-
govor glasil: "22 evrov." (Mi-
mogrede - točna cena znaša
22,80 evrov.) Ta odgovor ustre-
za določilom cenika, ki ga je
Vlada RS objavila v okviru
Sklepa o določitvi cene storitev
obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kuril-

nih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva oko-
lja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/2007) in je začel
veljati 8. avgusta 2007. V tem
ceniku boste v okviru priloge B
(točka 7.2) našli ceno, ki jo je v
svojem odgovoru navedel go-
spod Brenčič. 

A glej ga zlomka, od Dimni-
karstva Dovrtel sem v novem-
bru 2008 prejel "voščilnico"
(beri: najavo storitev) za pre-
gled in meritev emisij dimnih
plinov za 33,60 evra. Kaj pa
zdaj? Pismeno sem ga zaprosil
za nekaj pojasnil glede te na-
jave. Ekspresno mi je poslal od-
govor, a žal brez konkretnih
pojasnil. Ponovno sem ga za-
prosil, naj mi pisno pojasni,
zakaj je cena 33,60 evra, če
vem, da je meritev CO2 le 19
evrov plus DDV, oziroma kaj
predstavlja razliko do 33,60
evra, to je 10,80 evra. Do 1. de-
cembra 2008 odgovora še ni-
sem prejel. Glede na besedilo
najave, sklepam, da se ta razli-
ka nanaša na "pregled". Ob
tem se mi poraja vprašanje, kaj
sploh sme pregledovati dimni-
kar z neustrezno izobrazbo,
saj vemo, da posege na pečeh
lahko opravljajo le pooblaščeni
serviserji za posamezen tip
peči? Odgovora na to vpraša-
nje ni mogoče najti v nobenem
od veljavnih predpisov, zato
odgovor najbrž ve le koncesio-
nar Dovrtel. Če bo prebral te
vrstice, ga pozivam, da odgo-
vor na to vprašanje posreduje
ne le meni, pač pa prek javnih
občil vsem (neprostovoljnim)
uporabnikom njegovih storitev.
Pri vseh znanih pregledih (teh-
nični, zdravstveni, inšpekcijski

ipd.) se namreč točno ve, kakš-
na opravila se pri tem izvajajo,
skrivnost pa je opis del, ki jih
vključuje pregled pri navedenih
pečeh. 

Da bo teža problema, ki ga
izpostavljam, bolj nazorna in
razumljiva, je treba 10,80 evra
pomnožiti s številom uporab-
nikov plinskih peči in peči na
olje. Teh je zgolj na območju
občine Jesenice po moji oceni
prek 1500, kar pomeni donaci-
jo koncesionarju v višini
16.200 evrov na kurilno sezo-
no. Gledano širše, torej na celo-
tno območje, ki ga pokriva
omenjeni koncesionar, potem
je več kot jasno, zakaj dimni-
karski lobi z Dimnikarstvom
Dovrtel na čelu ni zainteresi-
ran, da bi se to področje uredi-
lo.

Tako, dragi moji, dokler ne
bo pojasnjeno, kaj je v ceni
10,80 evra, velja prepričanje,
da ste Dimnikartvu Dovrtel iz
Kranja pri vsakokratnem pla-
čilu podarili 10,80 evra, neka-
teri od vas celo dvakrat: tako v
letu 2007 kot tudi v letu 2008
(cenik, ki ga omenjam, na-
mreč velja od 8. avgusta 2007
dalje). Tisti od nas, ki smo se
temu neprostovoljnemu obda-
rovanju uprli, smo že prejeli
tožbe s strani koncesionarja.
Tisti, ki tožbi niso znali ali
upali oporekati, so bili tudi že
kaznovani z izvršbami. Mnogi
postopki izvršb pred sodišči še
potekajo, koliko je takšnih
tožb, pa mi ni znano. Znano
pa mi je, da mnogi od mojih
sokrajanov žal niso znali, upa-
li ali finančno zmogli ugovar-
jati na grožnje s tožbami, s ka-
terimi naš koncesionar ne var-
čuje. Moje mnenje je, da bi lah-
ko v primeru, če bi se združili,

del te vsote namenili najetju
skupnega odvetnika oz. pra-
vnega zastopnika, ki bi se an-
gažiral tudi v smeri spremem-
be zakonodaje. 

Ob tem bi želel omeniti tudi
prizadevanje VCP Dimnik
(Vseslovenska civilna pobuda
Dimnik Kranj), ki jo vodi
predsednik Tone Kristan in ka-
tere prizadevanja sam osebno
zelo podpiram. Omenjeno
združenje že dlje časa opoza-
rja ne nedoslednosti in ne-
ustrezno zakonodajo s podro-
čja izvajanja dimnikarskih
storitev na območju Republike
Slovenije.

Je še kdo, ki si upa oporekati
Gorenjcem, da so "škrti"? Rav-
no nasprotno. Iz navedenih
podatkov izhaja, da so nadvse
radodarni, le obdarovanec žal
ni pravi. Svoj prispevek konce-
sionarju doda tudi Ministrstvo
za okolje in prostor v obliki
koncesije, ki koncesionarjem
omogoča, da so v monopolnem
položaju in se na uporabnike
požvižgajo. 

Minister Gregor ... pardon,
Karl ... pa nič - vsaj za zdaj. 

Danijel Koritnik

Pisma bralcev

Vnovič za status mestne občine
Občinski svetnik Zoran Kramar je na zadnji seji občinskega
sveta vnovič izpostavil vprašanje pridobitve statusa mestne
občine. "Občina Jesenice si že več let prizadeva, da bi posta-
la mestna občina. Ker se sedaj začenja nov mandat, bodo
občine znova začele vlagati tudi vloge za status mestne ob-
čine," je dejal in predlagal, da tudi občina Jesenice znova
vloži vlogo za pridobitev statusa mestne občine. Župan To-
maž Tom Mencinger je odgovoril, da bo, kakor hitro bo to
možno, občina Jesenice to storila. U. P.

Izdelali bodo karto hrupa
Na Občini Jesenice so v okviru Akcijskega programa varstva
okolja že pričeli izvajati postopke za izdelavo karte hrupa
mesta Jesenice. Karto bodo izdelali v družbi Marbo Bled, in
sicer naj bi bila pripravljena v prvi polovici prihodnjega leta.
Na ta način bodo na Občini Jesenice dobili podatke o tem,
koliko prebivalcev je izpostavljenih prekomernemu hrupu.
Karto bodo izdelali na osnovi podatkov o cestnem in želez-
niškem prometu v letu 2007 ter vseh podatkov o meritvah
hrupa, ki so jih opravili v preteklih letih na različnih točkah
na Jesenicah. Ker čezmerni hrup vpliva na zdravje ljudi, bo
karta hrupa osnova za sprejem ukrepov za znižanje ravni
hrupa v mestu, so še napovedali na Občini Jesenice. U. P.

Karto hrupa bodo izdelali na osnovi podatkov o cestnem in
železniškem prometu na Jesenicah. I Foto: Anka Bulovec

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

Vida Mihelčič s.p.

www.gorenjskiglas.si
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 23/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 99, ki je izšel 12. decembra 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v 
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (en-
krat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od za-
četka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Plačilo odvoza odpadkov po volumnu
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN bodo po besedah
direktorja Aleksandra Kupljenika prihodnje leto prešli na
drugačen obračun odvoza in odlaganja odpadkov. Doslej so
namreč občani to storitev plačevali, glede na število oseb v
gospodinjstvu, po novem pa naj bi prešli na obračun po vo-
lumnu. "Plačevanje po številu oseb v gospodinjstvu ni do-
volj spodbujalo k ločenemu zbiranju odpadkov, zlasti v več-
stanovanjskih objektih. Zato smo se odločili za spremembo
in prehod na obračun po volumnu odloženih odpadkov. Po
novem bomo pričeli obračunavati prihodnje leto," je še po-
vedal direktor Aleksander Kupljenik. U. P.

Urša Peternel

Pred nedavnim je izšla nova
karta pohodniških poti po
občini Jesenice. Kot je pove-
dal Klemen Klinar iz Raz-
vojne agencije Zgornje Go-
renjske, so karto izdelali na
osnovi prejšnje zgibanke
Pohodniške poti po občini
Jesenice. "Trase pohodni-
ških poti večinoma ostajajo
iste, v primerjavi z staro zgi-
banko pa ima nova karta po-
drobnejše opise poti. Poleg
tega vsebuje pregledno kar-
to v merilu 1 : 25.000 z izri-
sanimi trasami poti, lokaci-
jami prenočišč in gostinske
ponudbe ter z označenimi
drugimi za pohodnika po-
membnimi informacijami,
kot so planinske koče, na-
ravne in kulturne znameni-
tosti, razgledne točke, točke
za počitek, parkirišča, raz-
položljive vodniške službe
...," je povedal Klemen Kli-

nar. Karta ponuja izlete raz-
ličnih težavnosti, od lahke-
ga popoldanskega izleta
skozi Vintgar in na Sveto
Katarino do tridnevne pla-
ninske ture od Stola do

Kepe. Med turami so sploš-
no obiskane smeri, denimo
klasični vzpon na Golico, do
poti, ki so manj obiskane, a
zaradi tega niso nič manj
zanimive, denimo potep po

Mežakli z ogledom števil-
nih znamenitosti ob poti ali
tura na botanično zanimivo
Belsko planino in Medji
dol. Kot je povedal Klemen
Klinar, na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske želijo z
izdajo karte pripomoči k
boljši turistični prepoznav-
nosti pohodništva v jeseni-
ški občini in turističnih po-
nudnikov ob zarisanih po-
teh. "Upamo, da bo karta
dober pripomoček pri obis-
ku jeseniških hribov in od-
krivanju manj znanih kotič-
kov občine Jesenice," je de-
jal Klinar. Karta je izšla v
slovensko-angleški in
nemško-italijanski verziji,
brezplačno je na voljo v
Turistično-informacijskem
centru (TIC) Jesenice in v
vhodnem prostoru Občine
Jesenice, v kratkem pa jo
bodo prejeli tudi okoliški
TIC-i. Projekt je financirala
Občina Jesenice.

Karta pohodniških poti
Karta ponuja izlete različnih težavnosti, od lahkega popoldanskega izleta skozi Vintgar in na Sveto 
Katarino do tridnevne planinske ture od Stola do Kepe.

Lepa dekleta ljubijo 
barabe

V začetku novembra so se
pred neko mariborsko šolo ste-
pla dekleta, opazovalci pa so
jih slikali, ostali neprizadeti ali
se celo zabavali. 

Ob tem dekliškem tepežu so
se v naslovu zapisane besede
kantavtorja Andreja Šifrerja
pokazale za resnične. To seve-
da ni ne prvič in ne zadnjič.
Še veliko slabše bo v prihodnje.
Ljudje iz stroke in izven nje so
"kao" šokirani, presenečeni in
podobno. Takšno obnašanje se
jim zdi nedopustno, neverjet-
no, modrujejo, kdo je kriv. Vo-
ditelj oddaje Trenja populistič-
no nestrpno in nevrotično ob-
tožuje ravnateljico in predstav-
nico ministrstva, da sta v vlogi
advokatinj ravnateljice inci-
denčne šole, ker jo razumeta
in z njo sočustvujeta. Sam se-
veda mimogrede spregleda dej-
stvo, da je pa on v vlogi javne-
ga tožilca v vlogi tistega, ki kri-
či: "Primite tatu," ne da bi kar

koli podrobnega vedel ali glob-
lje razumel. In to še ni vse. Ta
fraza IN TO ŠE NI VSE je
obvezna fraza v reklamnih
sporočilih, ki vse bolj vsiljivo,
nesramno in poneumljajoče
prežijo na nas na vsakem ko-
raku in v vsakem mediju. Me-
diji, ki so eden glavnih krivcev
za širjenje skupinske svetovne
norosti, se po drugi strani po-
tem sprašujejo, kdo je kriv za
takšno stanje duha. "Kako
strašna slepota je človeka," je
menil Prešeren. V Bibliji pa je
zapisano: "Oči imajo, pa ne
vidijo, ušesa imajo, pa ne sliši-
jo." Tu je dodati še: "Možgane
imajo, pa nič ne razumejo ali
pa vsaj bolj malo ali povsem
napačno."

Mene takšni incidenti niti
najmanj ne presenečajo. Prav-
zaprav me preseneča, da je še
tako dobro, kot je, in da ni še
veliko slabše, torej da se že ne
streljajo in ne koljejo v večjem
obsegu. Rebeldemanija je na
oltarju, je vzor in cilj mladine.
Tako degenerirana, kot je seda-
nji svet, mislim, da ni bila še
nobena družba v pisani zgodo-
vini. Celo antični Rim, naci-
zem ali komunizem ne. Pozor,

ne govorim o nečloveškosti in
skrajnem nasilju. Govorim o
degeneraciji. Omenjeni izroje-
ni sistemi so bili vsaj iskreni v
svoji nečloveški zgrešenosti in
so svoje početje javno razglaša-
li in "utemeljevali". Za današ-
nji svet pa velja, da je edina
vrednota to, da ni vrednot, ozi-
roma edino, kar šteje, sta profit
in lažni potrošniški blišč, vse
pa je začinjeno s seksom. 

Kakih trideset let nazaj sem
gledal film, ki je kazal približ-
no stanje današnjega duha.
Film je bil seveda znanstveno-
fantastičen in se je zdelo, da je
tam prikazana družba prihod-
nosti pa le malo prehuda in
zato nemogoča. Nehote pa smo
počasi zlezli vanjo, tako kot
žaba, ki če jo damo v hladni
vodi na štedilnik, zaradi adap-
tacije sploh ne opazi, kdaj se
skuha. 

Torej omenjeni film, katere-
ga naslov sem pozabil, je prika-
zoval natančno to, kar danes
doživljamo vsak dan in vsepov-
sod. Na primer na TV: v samo-
morilskem bombnem napadu
v Iraku deset mrtvih, v Afgani-
stanu ranjena dva ameriška
vojaka. 

Da je bilo pa, recimo, isti
dan v Kongu 1500 mrtvih,
sploh ne omenijo. Potem pa
reklamni vložek za rdečilo za
ustnice in dolge seksi trepalni-
ce. Pa spet, da je v poplavah,
ne vem kje, umrlo najmanj
dvesto ljudi, petsto jih še po-
grešajo, brez strehe nad glavo
ostalo vsaj petnajst tisoč ljudi.
Oblasti se pa menda bojijo, da
je žrtev še več. Figo, oblasti se
ničesar nikjer ne bojijo. Mar
jim je za ljudi. Edino, za kar
se bojijo oblasti, je to, da bi
jim take težave lahko omajale
trdnost oblastniškega stolčka.
In potem spet reklama za kre-
mo, ki baje kar za 47 odstot-
kov zmanjša število gub, kar
naj bi bilo znanstveno doka-
zano, in reklama za bujne
lase, ki da so tako seksi, in
tako naprej.

Torej dragi moji, prav je, da
se trudimo za izboljšanje, ni-
kar pa se ne čudimo, če se takš-
ni incidenti dogajajo in če se
bodo, o čemer osebno ne dvo-
mim, dogajali še veliko bolj po-
gosto in v hujši obliki. 

Marjan Čufer 

Pisma bralcev

Urša Peternel

V zbirnem centru Jesenice so
s prvim decembrom prešli na
zimski delovni čas. Center bo
tako do konca aprila odprt od
ponedeljka do petka od 8. do
15. ure, ob sobotah pa od 8. do
13. ure. Kot na spletni strani
javnega komunalnega podjet-
ja Jeko-In pojasnjuje Tamara
Hribar, so občani z navduše-

njem in zelo pozitivno spreje-
li pričetek obratovanja zbirne-
ga centra, vendar pa so imeli
pripombe na delovni čas.
"Večina zaposlenih občanov
bi odpiralni čas prestavila na
bolj zgodnjo uro, saj bi jim s
tem omogočili oddajo materi-
ala pred svojim delovnim ča-
som; v ponedeljek pa bi odpi-
ralni čas podaljšali do 16. ure,
ker je prvi dan po prostem vi-

kendu. Delno tudi v podjetju
ugotavljamo, da veliko obča-
nov pred začetkom obratova-
nja ob 9. uri že čaka na vstop
v zbirni center, da je ob sre-
dah odprt predolgo, saj je v
tem letnem času od 17. ure
dalje tema in da je ob sobotah
veliko obiska," je povedala
Hribarjeva. Zato so se odloči-
li, da bodo uvedli zimski in
letni delovni čas in od 1. de-

cembra center že posluje po
novem, zimskem delovnem
času. Odpirajo ga že ob 8. uri
zjutraj, zapirajo pa ob 15. uri.
Ob sobotah pa je odprt med
8. in 13. uro.
Zbirni center so občani do-
bro sprejeli in obisk ter koli-
čine pripeljanih odpadkov
so presegli vsa pričakovanja,
še ugotavljajo v podjetju
Jeko-In.

Zimski delovni čas zbirnega centra

Urša Peternel

Na Odboru za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo
Občine Jesenice, ki ga vodi
Ibrahim Smajić, so se zavze-
li za daljši odpirali čas jese-
niških lekarn. Zato so pred-
lagali Gorenjskim lekarnam
in Lekarni Plavž, naj prouči-
jo možnosti za podaljšanje
odpiralnega časa na vsaj 21.
oziroma 22. uro (trenutno
svoja vrata lekarne zapirajo
ob 19.30). Na ta način bi
ljudje v tem času lahko prišli
tako po zdravila na recept
kot tudi po druge pripomoč-
ke in zdravila, ki so v prosti
prodaji. Na odboru so govo-
rili tudi o dežurstvih lekarn.
Dežurna lekarniška služba
deluje v Kranju 24 ur na
dan, na Jesenicah pa med
prazniki in ob nedeljah od 9.
do 17. ure. Če gre za življenje
in bolnik nujno potrebuje

zdravila, mu jih zagotovijo
na urgenci v Zdravstvenem
domu Jesenice ali pa ga
sprejmejo v bolnišnico. Na
Jesenicah so lekarne eno leto
izvajale poskusno dežurstvo,
ko je zdravnik lahko kadar-
koli poklical dežurnega le-
karnarja, vendar pa je bil v
pol leta samo en tak primer.
Zato so takrat presodili, da
potrebe po podaljšanem de-
žurstvu ni, je dejala vodja od-
delka za družbene dejavnosti
na Občini Jesenice Tea Viš-
nar. Občani, ki potrebujejo
zdravila in druge izdelke v
času, ko so jeseniške lekarne
zaprte, pa se lahko odpeljejo
tudi na Bled, kjer deluje za-
sebna Lekarna Bled, ki je od-
prta ob sobotah, nedeljah in
praznikih od 9. do 17. ure. V
nujnih primerih (bolezen,
starejši ljudje, odsotnost
svojcev) poskrbijo tudi za do-
stavo na dom.

Za daljši odpiralni čas lekarn

Lekarna Gorenjskih lekarn na Jesenicah je dežurna ob 
nedeljah in med prazniki med 9. in 17. uro.
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Aleksandra Orel

Razvojna agencija zgornje
Gorenjske je konec maja iz-
peljala projekt z naslovom
Odprimo vrata priložnosti.
Udeleženci so se na prvi de-
lavnici seznanili s postopki
iskanja zaposlitve, pravicami
in dolžnostmi tako delavcev
kot delodajalcev, vrstami
podjetij, drugimi oblikami
zaslužka - osebno dopolnilno
delo, avtorske in podjemne
pogodbe. Druga pa je bila na-
menjena javnemu nastopa-

nju. Spoznali so z osnovami,
kako doseči bolj samozavest-
no predstavitev sebe, svojih
storitev, izdelkov, projektov,
idej ter kako ustvariti še moč-
nejši vtis s svojim nastopom.
Maja Klinar in Tina Sterle
že nekaj časa ročno izdelu-
jeta unikatni nakit iz pretež-
no naravnih materialov. V
okviru projekta Promocija
ročno izdelanega unikatne-
ga nakita sta se osredotočili
na promocijo izdelkov in na
njihovo prepoznavnost. Iz-
delali sta zgibanko, poslov-

ne vizitke in spletno stran
www.timajana.net. Znanje
sta izpopolnili na področju iz-
delovanja nakita in tako po-
nudbo dopolnili s poznava-
njem novih tehnik.
Podjetje Isa.net je v okviru
projekta Osnovno izobraže-
vanje za mlade na področju
programiranja izpeljalo tri-
dnevno brezplačno izobra-
ževanje v programskem je-
ziku php in java. 
Dijaki srednje šole Jesenice
so izdelali šolsko glasilo
Opombe. Pri tem so se pre-

izkusili v vseh fazah proiz-
vodnega procesa - od ideje
do same izvedbe in produk-
ta. Pisali so članke, fotogra-
firali, oblikovali, iskali do-
datne sponzorje in izdelek
reklamirali, kar je zahtevalo
veliko timskega dela, saj je
vsak prispeval svoj delež k
uresničitvi šolske revije.
Projekti bodo predstavljeni
na januarski seji Odbora za
gospodarstvo Občine Jeseni-
ce. Razpis za leto 2009 bo
predvidoma objavljen v me-
secu januarju. 

Podjetniški in razvojni projekti mladih
Na letošnji razpis za razvojne in podjetniške projekte mladih, ki je bil dvakrat objavljen v prvi polovici
leta, so bili uspešno prijavljeni štirje projekti. 

Vprašanje občana z Jesenic:
Občan iz Jesenic se odloča za
gradnjo stanovanjske hiše.
Sprašuje, ali naj se odloči za
zidano ali leseno energijsko
varčno hišo ali ekološko ske-
letno hišo EVEG.
Odgovor Avrelija Ravnika:
Danes se gradijo sodobne
hiše v dveh verzijah: nizkoe-
nergijske hiše "NEH" in pa-
sivne hiše "PH". Nizkoener-
gijske hiše so lahko kvalitet-
no grajene zidane hiše, ki
morajo izpolnjevati določe-
ne pogoje. Vsem tem hišam
je skupna nizka poraba
energije tako za ogrevanje
kot celotna energijska pora-
ba. Pasivne hiše imenujemo
tudi dvolitrske hiše, ker po-
rabijo za ogrevanje dvajset
KWh na kv. meter ogrevne
površine ali dva litra ekstra
lahkega kurilnega olja. Niz-
koenergijske hiše pa je pora-
bijo le 40 do 60 KWh na kv.
meter ogrevne površine. To
je štiri do šest litrov EL ku-
rilnega olja na kv. meter
ogrevne površine. Dejstvo
je, da sta obe hiši energijsko
varčni, pasivna hiša je naj-
bolj varčna. Gradnja zidane
pasivne hiše je dražja zaradi
specialnih zidakov in večje
debeline toplotne zaščite.

Kaj pa kvaliteta gradnje? Da-
nes se je težko odločiti samo
na osnovi računice kolikor
dam - toliko dobim. Pri kva-
litetnejših okolju prijaznih
materialih je gradnja nekoli-
ko dražja. Zelo važna je izbi-
ra materialov, ki uravnavajo
zračno vlago v hiši. V tujini
se zopet uveljavljajo ilovnati
ometi pri zidanih hišah. Pri
ekološki skeletni gradnji pa
je osnova naravni material -
les. Debelina lesa je enaka
debelini stene, zato sprejme
lahko več vlage kot zid ali
ilovnati omet. Gradnja z na-
ravnimi materiali ni modna
muha, temveč nujno potreb-
na, saj sodobni človek osem-
deset odstotkov časa preživi
v zaprtih prostorih.
Kaj morate upoštevati pri iz-
biri? Kakšno energijsko
varčno hišo želite imeti.
Važno je, da je zrakotesna,

zato so pomembne vetrne
zapore in parna zapora - ovi-
ra. Hiša iz zidakov je po ob-
čutku bolj tesna; to ne drži
vedno, problematični so sti-
ki, vogali, plošča iz betona,
stavbeno pohištvo in strešna
konstrukcija. Vsak element
deluje po svoje in se tako
tudi razteza. Pri nas je tem-
peraturna razlika od minus
20 stopinj Celzija pozimi do
plus 50 stopinj Celzija pole-
ti na osončenih območjih.
Celotna hiša iz betona, to-
plotno izolirana, je betonski
bunker, ki ne ustvari zdrave
mikro klime.
Tako zidana in montažna
hiša imata nekaj prednosti
in slabosti. Gradnja zidane
hiše traja dlje, ima veliko
večjo maso, fazni zamik pre-
hoda toplote je 25,3 ure.
Montažna hiša je zgrajena
hitreje, energijsko učinkovi-
te hiše imajo fazni zamik od
17,9 do 23 ur. Po akumulira-
ni toploti se približujejo zi-
danim. Montažna lesena in
pasivna hiša ima tanjše obo-
dne stene kot zidana za isto
toplotno prehodnost v
W/m2Kelvina. V montažni
leseni hiši je vgrajenih več
naravnih okolju prijaznih
materialov. Zidano hišo mo-

rate obvezno toplotno zašči-
titi po priporočenih vredno-
stih toplotne prehodnosti,
ker bo novi pravilnik o to-
plotni zaščiti "ure" predpi-
soval nižje vrednosti. Velik
del podeželja skandinavskih
držav in Združenih držav
Amerike je zgrajen iz mon-
tažnih hiš. Morda so še pred
nami spoznali prednosti in
slabosti. Nove montažne
hiše pri nas se lahko postavi-
jo ob bok vsem v EU, saj jih
marljiv Slovenec posnema v
vsem, pri tem pa uporabi še
svojo zdravo pamet.
In še nasvet. Izberite hišo,
ki ima od 110 do 120 kv. me-
trov bivalne površine, ker so
večje dražje za vzdrževanje
in gradnjo. Na Gorenjskem
so že problem prevelike in
ne premajhne hiše, ko se
število stanovalcev v njih
zmanjša.

Energetski nasvet
Svetuje energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice.

Vprašanja za energetskega svetovalca lahko 
naslovite na Občino Jesenice, Božena Ronner,
telefon 04/586 92 33, 
e-naslov: bozena.ronner@jesenice.si.

Jesenice tudi na avstrijski karti
Konec oktobra je pri avstrijski založbi Freytag&Berndt izšla
karta prostočasnih dejavnosti (pohodništvo, kolesarstvo, ja-
hanje), ki obsega območje južne Koroške, v njej pa je s svo-
jo ponudbo vključena tudi občina Jesenice. Karta bo napro-
daj v Avstriji in Nemčiji, pri nas pa na TIC-u Jesenice. U. P.

Urša Peternel 

Na zadnjem sestanku Odbo-
ra za šolstvo, kulturo in
šport na Občini Jesenice so
govorili tudi o delovnem
času jeseniških vrtcev, zlasti
o možnosti popoldanskega
varstva otrok. Zato smo ne-
kaj vprašanj o tem zastavili
ravnateljici Vzgojno-
varstvene organizacije Jese-
nice Zdenki Kovač. 

Kakšen je zdaj delovni čas
jeseniških vrtcev?
"Delovni oziroma poslovni
čas vrtcev na Jesenicah je od
enote do enote različen. Ta
različnost izhaja iz različnih
potreb in želja, ki so jih star-
ši izrazili ob vpisu svojih
otrok. Tako je največja enota
na Cesti Cirila Tavčarja 21
odprta od 5. do 16. ure, eno-
ta na Cesti Cirila Tavčarja 3a
od 5.15 do 15.30, enota Julke
Pibernik na Tomšičevi od
5.15 do 16. ure, enota na Ko-
roški Beli od 5.15 do 15.30,
dislocirana oddelka na Blej-
ski Dobravi in Hrušici pa sta
odprta od 6.45 do 15. ure."

Se vam zdi, da so starši s
tem delovnim časom zado-
voljni? Ali dajejo kakšne po-
bude za spremembo?
"Kot sem že omenila, smo
pri oblikovanju delovnega
časa posameznih enot vrtca
upoštevali potrebe staršev in
tako je velika večina staršev
s tem delovnim časom zado-
voljna. Seveda pa se v posa-

mezni enoti sem in tja poja-
vi tudi vprašanje po možno-
sti podaljšanja delovnega
časa vrtca. Eno od takšnih
vprašanj je bilo izpostavlje-
no na srečanju sveta staršev
v novembru, in sicer kon-
kretno za enoto na Cesti Ci-
rila Tavčarja 21. Sklep sveta
staršev je bil, da je treba v tej
enoti starše spet pozvati, naj

sporočijo svoje potrebe. Na
podlagi zbranih podatkov
bomo delovni čas vsekakor
prilagodili."

Ali obstajajo možnosti, da bi
bil vrtec na Jesenicah odprt
tudi popoldne - to možnost
ste sicer že napovedovali, a
verjetno ni bilo dovolj zani-
manja staršev?
"Vsekakor ta možnost ob-
staja. Večkrat smo že po-
udarili, da se prilagajamo
potrebam staršev. Tako smo
tudi ob rednem vpisu za te-
koče šolsko leto razpisali
dnevni program, ki bi delo-
val izmenično, kar pomeni
en teden dopoldne, en te-
den popoldne. Žal je bilo za
odprtje takega oddelka pre-
malo interesa." 

Kaj lahko storijo starši, ki bi
želeli otroka vpisati v skupi-
no, ki bi imela tudi popol-
dansko izmeno; kdaj je pra-
vi čas, da izrazijo to svojo že-
ljo? Koliko otrok bi moralo
biti vpisanih, da bi odprli tak
oddelek?
"Starši lahko svojo željo iz-
razijo kadarkoli, lahko nam
pišejo ali nas pokličejo, lah-
ko nas obiščejo - njihove
predloge in želje bomo skrb-
no zbirali in na podlagi teh
tudi ponudili različne pro-
grame, glede na čas trajanja.
Sprašujete, koliko otrok bi
moralo biti vpisanih, da bi
tak oddelek lahko odprli.
Enoznačnega odgovora ne
morem podati, saj je obliko-
vanje oddelka odvisno od
starostne strukture vpisanih
otrok. Vsekakor pa je pri
tem treba upoštevati norma-
tive, ki veljajo za oblikovanje
oddelkov za predšolsko
vzgojo s predhodnim so-
glasjem občine ustanovite-
ljice vrtca."

Delovni čas prilagajajo
željam staršev
Če bodo starši izrazili potrebo po popoldanskem varstvu otrok, se bodo temu v VVO Jesenice 
prilagodili, pravi ravnateljica Zdenka Kovač.

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj

Zdenka Kovač
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

V krajevni skupnosti Planina
pod Golico so tretje leto za-
pored decembrske dneve po-
pestrili z adventnimi delav-
nicami. Pripravili so jih v ok-
viru Točke vseživljenjskega
učenja, ki sodi v sklop pro-
jekta Ljudske univerze Jese-
nice. V prostorih gasilskega
doma je bilo štiri dni živah-
no, saj so se zbrali otroci in

odrasli. Prva dva dneva so
namenili izdelavi voščilnic,
naslednja dva pa izdelovanju
adventnih venčkov. 
"Najprej so otroci pod vod-
stvom mentorja Romana Sa-
vinška izdelovali voščilnice,"
je povedala predsednica sve-
ta krajevne skupnosti Hele-
na Razingar, "Ena je bila lep-
ša od druge. Ob zaključku
smo pripravili razstavo voš-
čilnic in obenem glasovali za

najlepše. V ožji izbor jih je
prišlo 12, ki smo jih potem
razmnožili in z lepimi želja-
mi poslali na različne naslo-
ve v krajevni skupnosti.
Adventne venčke smo izde-
lovali pod vodstvom mento-
rice Brigite Križman. Bili so
iz naravnih materialov, saj
smo jih nabrali v gozdu. To
so bili storžki, mah, smreč-
je, srobot, bodeče neže in
drugo. 

Nekateri so se pri izdelova-
nju izkazali že kot pravi
mojstri. Venčke smo zatem
obesili na vrata gasilskega
doma, krajevne skupnosti,
na Štefelinovo hišo, pri Be-
telu in pri Čopu." 
Delavnice so se spet izkaza-
le kot koristne, saj so udele-
ženci imeli vrsto ustvarjal-
nih zamisli in bili veseli
druženja v prazničnem de-
cembrskem času. 

Izdelovali so voščilnice 
in adventne venčke
V prostorih gasilskega doma je bilo štiri dni živahno, saj so se zbrali otroci in odrasli.

Eldina Čosatović, Ragor

V mesecu novembru so se
zaključile delavnice v sklo-
pu projekta Podjetniška ka-
vica. Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske je orga-
nizirala šest delavnic v treh
tematskih sklopih. Nekatere
izmed delavnic so potekale
več dni. Prvi je zajemal eno-
stavno knjigovodstvo, kjer
so udeleženci pridobili ne-
kakšno odskočno desko za
nadaljnje delo ali pa samo-
stojno opravljanje knjigo-
vodstva v že obstoječih pod-
jetjih. Delavnico je vodila
Janči Tolar. Drugi del sklo-
pa se je nanašal na osebno
dopolnilno delo in praktič-
no izdelavo izdelkov iz sin-
tetične mase (das masa).
Udeleženci so bili navduše-
ni nad dobljenimi rezultati,
saj so nekateri izmed njih
trdili, da nimajo tako izraže-
nih ročnih spretnosti. Mo-
deratorka in vodja delavnice
je bila Ševala Kovač. Zadnji
sklop delavnic pa se je nana-
šal na nevrolongistični pri-
stop s področja retorike in
komunikacije. Pridobljeno
znanje bodo udeleženci lah-
ko uporabili tako v poslov-
nem kot osebnem izpopol-

njevanju. Delavnico, ki je
potekala predvsem praktič-
no in skupinsko, je vodila
Urša Rozman. 
Projekt Podjetniška kavica
je postal zelo priljubljen
med udeleženci, saj nekate-
ri prihajajo vsako leto znova
in dajejo predloge za nadalj-
nje izvajanje tovrstnih de-
lavnic. Tako smo tudi letos
zbrali nekaj predlogov: po-
slovni bonton in poslovno
oblačenje, oblikovanje last-
ne spletne strani, javno na-
stopanje in odnosi z jav-
nostjo, trženje izdelkov in
storitev ter druge. Na Raz-
vojni agenciji Zgornje Go-
renjske se bomo potrudili
upoštevati vsaj nekatere iz-
med navedenih predlogov
in jih vključiti v izvedbo v
letu 2009. 
Projekt je bil za udeležence
brezplačen ter sofinanciran
s strani občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica.
Zaradi vse večje prostorske
stiske in povpraševanja ude-
ležencev po tovrstnem pri-
dobivanju informacij upa-
mo, da bodo v prihodnjem
letu k projektu pristopile
tudi druge občine in tako
omogočile razširjeno delo z
več delavnicami. 

Zaključek delavnic 
Podjetniška kavica
Projekt Podjetniška kavica je postal zelo 
priljubljen med udeleženci, saj nekateri prihajajo
vsako leto znova. 

Darila in prijazne besede za invalide 
Pri Društvu invalidov Jesenice decembrski čas izkoristijo za
tesnejše stike s člani, predvsem tistimi, ki potrebujejo po-
moč oziroma so bolni. Člani socialne komisije so spet pri-
pravili predlog za upravičence za dodelitev ozimnice. Vsako
leto razdelijo 30 do 35 paketov. Potreb je vedno vsaj še en-
krat toliko, vendar jim finančne možnosti ne omogočajo, da
bi jih pripravili več. Za pomoč se obračajo na donatorje in v
prihodnje si želijo še več njihove naklonjenosti, da bi lahko
pomagali čim večjemu številu članov. V decembru člani iz-
vršnega odbora društva in poverjeniki obiščejo težje invali-
de na domovih in v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja
na Jesenicah. Razveselijo se daril, stiska roke in klepeta, ki
jim vedno veliko pomeni. Vedno prijetna so tudi prednovo-
letna srečanja z jubilanti društva. Letošnje bo 27. decembra
v Restavraciji Kazina na Jesenicah. J. R. 

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Urša Peternel

"Še najtežje je bilo sestaviti
drobce zapisov iz starih ča-
sopisov in drugega gradiva v
povezano zgodbo," odgovar-
ja Nataša Kokošinek iz Ob-
činske knjižnice Jesenice na
vprašanje, kaj je bilo pri pri-
pravi razstave in knjižice o
zgodovini delovanja javne
knjižnice na Jesenicah naj-
bolj zahtevno opravilo. Več
kot leto dni je Kokošinkova
intenzivno zbirala gradivo
in brskala po starih časopi-
sih in arhivih ter ure in ure
preživela v NUK-u, v Osred-
nji knjižnici Kranj, v Gor-
njesavskem muzeju Jeseni-
ce, jeseniški knjižnici in fo-
toteki ... "Nekaj podatkov
sem našla v diplomskih na-
logah, ki so se ukvarjale z
zgodovino jeseniške knjižni-
ce, a glavnino podatkov o za-
četkih knjižničarstva na Je-
senicah je bilo treba izbrska-
ti iz arhivov in časopisja ti-
stega časa," je povedala. A
na koncu ji je uspelo sestavi-
ti zgodbo o začetkih jeseni-
ške knjižnice, ki je bila prva
javna knjižnica na Gorenj-
skem. Njeni začetki segajo
več kot sto let nazaj, natanč-
neje v leto 1904, ko so na Je-
senicah odprli prvo javno
ljudsko knjižnico Prosvete.
To je bila potujoča knjižni-
ca, v kateri so imeli med pet-
deset in sto knjig, delovala
pa je na Stari Savi, zanimi-
vo, v bližini mesta, kamor
naj bi se po sedanjih načrtih
v nekaj letih preselila seda-
nja Občinska knjižnica.
Med obema vojnama je bilo
kulturno dogajanje na Jese-
nicah zelo pestro, delovalo je
več knjižnic, med drugim
Knjižnica društva Sokol,

Knjižnica kulturnega druš-
tva Svoboda, Krekova knjiž-
nica (ta je bila največja na
Gorenjskem, delovala pa je v
Krekovem domu, torej v is-
tih prostorih, kot še danes
deluje oddelek za odrasle) in

Strokovna in leposlovna
knjižnica Kranjske industrij-
ske družbe. Po drugi sveto-
vni vojni je bila ustanovljena
Centralna sindikalna knjiž-
nica na Jesenicah, ki so jo
leta 1954 preimenovali v
Ljudsko knjižnica Jesenice.

Leta 1962 pa se je ta preime-
novala v Občinsko knjižnico
Jesenice. Nataša Kokošinek
je v arhivih našla kopico za-
nimivih podatkov, med dru-
gim o tem, kako so po vojni
v tovarniških obratih začeli

odpirati rdeče kotičke, v kate-
rih so delavci med odmori
brali. Na ta način so želeli
približati knjige delavcem.
Jeseniška knjižnica je bila
tudi prva v Sloveniji, ki je po-
stala finančno samostojen
zavod, in prva, ki je uvedla

prost pristop do knjig. "Stro-
kovno je bila jeseniška knjiž-
nica ves čas na zelo visoki
ravni, se je pa nenehno so-
očala s prostorskimi težava-
mi. V določenem obdobju so
bile knjige shranjene celo na
balkonu gledališča," je pove-
dala Nataša Kokošinek.  Ker
se je med brskanjem po arhi-
vih nabralo ogromno zani-
mivega gradiva, so se v Ob-
činski knjižnici Jesenice od-
ločili, da bodo ob razstavi iz-
dali tudi knjižico, ki so ji dali
naslov S knjižnico skozi čas.
V njej je na 48 straneh pred-
stavljena zgodovina knjižni-
ce, na koncu pa so dodani
statistični podatki in spomi-
ni dolgoletnih jeseniških
knjižničarjev Marka Hudni-
ka, Magde Ferk in Mile Me-
žek. Na razstavi v avli knjiž-
nice pa je zgodovina prikaza-
na na šestih panojih.

S knjižnico skozi čas
Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice Jesenice je pripravila razstavo in knjižico o dobrem 
stoletju delovanja javne knjižnice na Jesenicah.

Najstarejše knjižnice na Jesenicah segajo v čas
savskih fužinarjev, saj je grof Pavel Nikolaj 
Bucceleni na Stari Savi že v 17. stoletju imel
knjižnico s 35 knjigami, med njimi je bila tudi
Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689.

Trobilni kvintet
Ena od zanimivih zasedb, ki deluje pod okriljem Glasbene
šole Jesenice, je trobilni kvintet. Sestavlja ga peterica mladih
glasbenikov - Miha Horvat in Matic Nikolavčič igrata na 
rog, Žiga Nikolavčič in Bine Teran na trobento, Martin 
Manson pa na tubo. Njihov mentor je Franci Richter. U. P.

Nastop učencev
V novembru so pripravili nastop učencev Glasbene šole. 
Svoje znanje je prikazalo 31 mladih glasbenih talentov, ki so
jim program pripravili učitelji Saša Golob, Karin Vrhnjak,
Barbara Sirc, Natalija Š. Cilenšek, Alenka Grm, Barbara Knap
in Elizabeta Demšar Zupan. Ena od nastopajočih učenk je
bila tudi mlada flavtistka Janja Junež (na fotografiji). J. P.

Novoletni koncert pihalnega orkestra
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora bo tudi letos pripra-
vil tradicionalni novoletni koncert, ki bo 28. decembra ob
19.30 v dvorani Kina Železar. Kot je povedal predsednik or-
kestra Andrej Noč, pripravljajo zanimiv program. Tako se
bodo predstavili z več slovenskimi skladbami, kot so deni-
mo Bele snežinke, Nad mestom se dani, Vozi me vlak v da-
ljave, odigrali bodo nekaj filmske glasbe, tudi iz filma India-
na Jones, nekaj Straussovih skladb ... Pri skladbi Black&Whi-
te bo kot solistka nastopila Neža Torkar na harmoniki. Kot
povezovalec in gost večera pa bo nastopil Marjan Šarec, bolj
znan kot imitator slovenskih politikov in drugih likov iz od-
daje Hri-bar. Člani pihalnega orkestra - nastopilo jih bo več
kot šestdeset - ter dirigent Domen Jeraša obljubljajo uro in
pol zanimivega programa, vstopnice po ceni deset evrov pa
so že naprodaj. Več informacij na spletni strani orkestra
www.orkester-jesenice-kranjskagora.com. U. P.

Utrinek s predstavitve knjižice I Foto: Anja Peternelj
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Ogenj in led
V fotogaleriji Avla so v sode-
lovanju s Fotografskim  druš-
tvom Jesenice pripravili fo-
tografsko razstavo člana 
Janija Novaka, mednarod-
nega mojstra fotografije 
in nosilca fotografskih na-
slovov MF FZS ter EFIAP.
Naslov razstave, ki bo na
ogled do 7. januarja 2009, 
je Ogenj in led. V informa-
tivnem gradivu je avtor med
drugim zapisal, da sama
razstava skuša prikazati le
delček doživetega s potova-
nja po izjemno lepi deže-
li Islandiji. Dokumentarno
umetniška razstava je vse-
kakor vredna ogleda. J. P.

Urša Peternel

Komorni zbor Vox Carniolus
pod vodstvom dirigenta Mi-
cheleja Josie je pred dnevi v
cerkvi sv. Lenarta na Jeseni-
cah pripravil skupni koncert
z moškim zborom Vokalna
akademija Ljubljana z diri-
gentom Stojanom Kuretom.
Nato pa se je zbor odpravil še
na mednarodni festival ad-
ventne in božične glasbe v
Bratislavo, ki se ga je udele-
žilo 24 zborov iz enajstih dr-
žav. Zbor je v kategoriji me-
šanih zborov dosegel zlato
plaketo, z doseženimi 98,66
točke od stotih možnih je
osvojil absolutno prvo mesto
in grand prix, veliko nagra-
do, mesta Bratislave. Diri-
gent zbora Mishele Josia pa
je dobil še posebno prizna-
nje za najboljšega dirigenta
tekmovanja.  

Nov uspeh zbora Vox Carniolus

S koncerta v jeseniški cerkvi I Foto: Anka Bulovec
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Urša Peternel

Na Športni zvezi Jesenice
so se odločili, da bodo spet
pričeli izbirati naj športnike
Jesenic. Kot je povedal
Branko Jeršin, so priznanja
športnikom za njihove do-
sežke podeljevali že pred
leti, nato pa so tovrstni iz-
bori nekoliko zamrli. Zdaj
pa so se spet odločili, da
bodo pripravili razpis in po-
zvali Jeseničanke in Jeseni-
čane, naj izberejo najboljše-
ga športnika, športnico,
moško ekipo in žensko eki-
po. Izbor bo potekal s po-

močjo javne ankete, v kateri
bodo ljubitelji športa sami
predlagali imena športni-
kov, športnic in ekip, za ka-
tere menijo, da si zaslužijo
naziv naj športnika. Za po-
moč pa so na Športni zvezi
Jesenice pripravili seznam
nekaterih športnikov, ki se
v letu 2008 lahko pohvalijo
z odličnimi dosežki. "To 
je le nekaj idej oziroma 
okviren seznam, sicer pa
lahko vsakdo poda svoj pred-
log," je povedal Jeršin. Gla-
sovanje bo potekalo prek 
telefonov v športnih odda-
jah Radia Triglav, z izpol-

njevanjem glasovnice v Je-
seniških novicah (objavlje-
na je danes) ter prek elek-
tronske pošte zsj.programi
@siol.net. Glasovanje bo
potekalo do 19. decembra,

zbrane glasove bodo prešte-
li, nato pa na posebni prire-
ditvi sredi januarja podelili
priznanja. Poleg zmagoval-
cev bodo priznanja prejeli
tudi drugo- in tretjeuvršče-
ni. Kot je povedal Branko
Jeršin, bodo izžrebali tudi
pet glasovalcev, ki bodo pre-
jeli praktične nagrade.
"Upamo, da se bodo ljubite-
lji športa na Jesenicah od-
zvali in sodelovali v akciji,
tako da bodo zares izbrani
najboljši športniki po iz-
boru Jeseničank in Jeseni-
čanov," je še dejal Branko
Jeršin.

Naj športniki Jesenic
Do 19. decembra ljubitelji športa lahko glasujejo za naj športnika, športnico, moško in žensko 
ekipo Jesenic. Priznanja jim bodo podelili sredi januarja.

Postopek izbire poteka s pomočjo 
javne ankete. Anketo izvajajo: Radio
Triglav Jesenice v svojih športnih odda-
jah, Jeseniške novice z objavo anket-
nega lista in z glasovanjem prek elek-
tronske pošte zsj.programi@siol.net.
Čas glasovanja od 8. decembra 2008
do 19. decembra 2008.
Glasovanje v športnih oddajah Radia
Triglav poteka prek telefonov. V glaso-
vanju sodelujejo poslušalci Radia Tri-
glav. Vsak glasovalec se predstavi
(ime, priimek, naslov) in pove svoje
predloge za vse štiri kategorije.
Glasovanje prek anketnega lista, objav-
ljenega v Jeseniških novicah, poteka
po pošti. Izpolnjeni anketni listi se poš-
ljejo po pošti do 19. decembra 2008
na naslov: Športna zveza Jesenice, Le-
darska 4, 4270 Jesenice (dopisnica ali
pismo). Glasovanje prek elektronske
pošte poteka tako, da glasovalec poda
predlog po elektronski pošti na naslov:
zsj.programi@siol.net. Glasovanje
poteka do 19. decembra 2008.
Glasovi, pridobljeni prek vseh treh me-
dijev, se seštevajo. Za pravilnost gla-
sovanja skrbi tričlanska komisija v se-
stavi: predstavnik Radia Triglav, pred-
stavnik Zavoda za šport Jesenice in
predstavnik Športne zveze Jesenice,
ki opravi tudi seštevanje glasov in raz-
glasi rezultate. Komisija izmed vseh
glasovalcev izžreba tudi pet glasoval-
cev, ki prejmejo praktične nagrade. 
Razglasitev rezultatov in podelitev na-
grad izbranim športnikom se izvede na
posebni javni prireditvi (kraj in čas obja-
vimo kasneje).
Poleg zmagovalcev ankete priznanja
prejmeta še drugo- in tretjeuvrščeni v
vsaki kategoriji.

Vsak glasovalec ima pravico podati
svoj predlog. Samo za osvežitev spo-
mina naj imenimo nekatere dosežke v
letu 2008: 
● kategorija A (naj športnik): kolesar
Jure ROBIČ (zmagovalec RAMA),
umetnostni drsalec Gregor URBAS (9.
na evropskem prvenstvu), kegljač Ma-
rio ČULIBRK (3. na SP, mešane dvoji-
ce, skupaj s Savičevo iz Celja), hokeji-
sti Acronija Jesenic, udeleženci sveto-
vnega prvenstva skupine A in državni
prvaki (vsi fantje, ki so sodelovali pri
osvojitvi naslova državnih prvakov ali
igrali na svetovnem prvenstvu, tudi ig-
ralci, ki sicer nastopajo v tujini (Kri-
stan, Kopitar, Hafner, Pajič, Remar
...), judojist Miha Kavčič (2. na držav-
nem prvenstvu v kategoriji do 90 kg),
kegljači na ledu (Borut Berčič, Milan
Radanič, Branko Štefelin, Ivan Piber,
Matej Boltar), skakalec na smučeh
Nejc Frank pa še kdo ...;
● kategorija B (naj športnica): plavalka
Anja Klinar (udeleženka OI v Pekingu),

smučarki Maruša Ferk in Petra Robnik
(članici slovenske reprezentance), 
hokejistki Anja Jeršin (najboljša igralka
slovenske ženske reprezentance na
olimpijskih kvalifikacijah v Mariboru),
Katarina Havs (članica slovenske re-
prezentance na olimpijskih kvalifikaci-
jah v Mariboru), umetnostne drsalke
Kaja Otovič, Alja Štefelin, Ines Bešič,
Sabina Ališič, jeseniške odbojkarice -
mladinske državne prvakinje Petra
Dežman, Tjaša Kikelj, Monika Čančar,
Nuša Horvat, Metka Kuhar, Katjuša
Rozman, Katarina Paradinovič, Mojca
Lindič; Meta in Urša Jerala, Petra
Udrih ...;
● kategorija C: HK Acroni Jesenice,
članska in mladinska ekipa HD mladi
Jesenice ...;
● Kategorija D: OK Jesenice (mladin-
ska ekipa), OK Jesenic (članice), Dr-
salni klub Jesenice ...

Predsednik ŠZ Jesenice: 
Janez Štojs, l.r.

V akciji lahko ljubitelji
športa izbirajo med
športniki, ki bivajo 
na Jesenicah, ali pa
športniki, ki sicer niso
Jeseničani, a tekmujejo
za jeseniške klube.

Ekipa Turbo Hit uspešno začela sezono
Zveza za kegljanje na ledu Slovenije, ki ima že več let sedež
na Jesenicah, je začela izvajati program v novi tekmovalni
sezoni. Spet se bodo zvrstila državna prvenstva v treh disci-
plinah. Moštveno se je s prvim krogom v skupinah A in B že
začelo v Mariboru. Najboljša jeseniška ekipa TURBO HIT z
vrsto osvojenih naslov državnih prvakov je že v uvodnem
nastopu napovedala ponoven boj za moštvenega prvaka. V
skupini A je zmagala v postavi: Borut Berčič, Milan Radanič,
Franci Kralj, Ivan Piber in Branko Štefelin. V skupini B je po
prvem krogu ekipa Športnega društva Jesenice na 5. mestu.
Drugi krog moštvenega državnega prvenstva bo 13. decem-
bra na Bledu in tretji krog 18. januarja na Jesenicah. Tudi
preostali dve prvenstvi bosta na jeseniškem ledu. 25. janu-
arja prihodnje leto bo prvenstvo v metu na daljavo, 8. febru-
arja pa v ciljnem tekmovanju. J. R. 

RAZPIS ZA NAJ ŠPORTNIKE JESENIC
ŠPORTNA ZVEZA JESENICE, RADIO TRIGLAV JESENICE, 

JESENIŠKE NOVICE (GORENJSKI GLAS) IZBIRAJO:

A) NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008
B) NAJBOLJŠO ŠPORTNICO OBČINE JESENICE ZA LETO 2008
C) NAJBOLJŠO moško EKIPO OBČINE JESENICE ZA LETO 2008
D) NAJBOLJŠO žensko EKIPO OBČINE JESENICE ZA LETO 2008

GLASOVNICA ZA BRALCE JESENIŠKIH NOVIC

Spodaj podpisani                                                                                        , 

stanujoč                                                                                 glasujem za:

A) Športnik občine Jesenice 2008: 

B) Športnica občine Jesenice 2008:  

C) Moška ekipa občine Jesenice 2008: 

D) Ženska ekipa občine Jesenice 2008:

Podpis:

Janko Rabič

Po vrsti zmag in vodstvu na
prvenstveni lestvici elitne
avstrijske lige EBEL v jesen-
skih mesecih se igralci HK
Acroni spopadajo z real-
nostjo, ki je včasih boleča.
Nekaj zaporednih porazov
je hitro obrnilo vrstni red in
Jeseničani so se znašli sredi
lestvice. Zaostanek za vodil-
nimi ni velik in zagotovo še
ni nič izgubljenega pri iz-
polnitvi cilja: uvrstitev v fi-
nale. Slabše igre po zaneslji-
vem vodstvu na tekmah in
potem porazi so vendarle
odraz stanja, da stvari v mo-
štvu le niso povsod na pra-
vem mestu. Ali se bo mo-
štvo sposobno naprej kosati
z vse bolj nepredvidljivimi
nasprotniki, ali bodo ven-
darle potrebne okrepitve?
Za zdaj iz vrst strokovnega
štaba še ni slišati kakšnega

resnega namiga o tem. Je pa
zagotovo okrepitev moštva
28-letni napadalec moštva
Tomo Hafner, ki se je po
nekajmesečnem igranju v
ZDA vrnil "pod domači
krov". December se za jese-
niške hokejiste spet ni začel
najbolje. Po lepi zmagi v 28.
krogu lige EBEL nad Gra-
zom s 5 : 2 v domači dvora-
ni sta spet sledila poraza v
gosteh. Najprej V 29. krogu
proti KAC-u z 2 : 5 in v 30.
krogu proti Beljaku s 2 : 4.
Po 30 odigranih krogih so
se znašli na 6. mestu z
osmimi točkami zaostanka
za vodilnim KAC-em. Ali
prihajajo ure resnice letoš-
njega dometa Jeseničanov v
ligi EBEL ali je to le prehod-
na kriza? To vprašanje vse
bolj muči navijače, ki jim
ostajajo zvesti in jih bodrijo
na domačih tribunah in na
gostovanjih.  

Prihaja ura resnice 
ali je kriza le prehodna?
Nekaj zaporednih porazov je hitro obrnilo vrstni
red in Jeseničani so se znašli sredi lestvice. 

Kar 23 medalj za Jeseničane
V Zrečah so organizirali tradicionalni Pokal Skala - Unior
Zreče, kjer je sodelovalo 18 klubov iz Slovenije, Hrvaške,
BiH in Češke. Člani Taekwon-do kluba Tiger so se pod vod-
stvom trenerja Muhameda Baltića odrezali več kot odlično.
Prva mesta v formah so osvojili: Nikola Džever, Armina Vu-
kalič in Stela Sebešan, drugi v formah so bili: Aleksander
Stevanovič, Uroš Kastelic in Nika Plečnik, tretji pa: Gašper
Rojc, Zara Jusufagič, Adna Pivač, Asja Baltič, Matija Javor-
ski. V borbah so zlate medalje prejeli: Tim Dešpoja, Mark
Djedovič, Nika Plečnik in Bojan Geršak, srebrni so bili: Luka
Panič, Zara Jusufagič, Damjan Gorjup, bronaste medalje v
borbah pa so osvojili: Aleksander Stevanovič, Lejla Krehmič,
Stela Sebešan, Matija Javorski in Lovro Sušnik. Pohvaliti gre
tudi druge člane jeseniškega kluba, ki pa jim je zmanjkalo
nekoliko športne sreče za boljše rezultate na tekmi. Skupaj
so Jeseničani osvojili 23 medalj od tega sedem zlatih, šest
srebrnih in deset bronastih. Prejeli pa so tudi pokal za odlič-
no 2. mesto med ekipami, glede na osvojene točke. S. A. 
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Nasvet 

Mag. Karmen Klobasa

Vas je tale naslov spomnil
na romantično komedijo
Ženska v rdečem? Veste,
nismo daleč stran. Rdeča
ostaja v vsem svojem ognju,
v vsej svoji energiji, le prese-
ljena je nekoliko višje in na
manjšo površino. Tja, kjer
se bojuje resnica z lažjo.
Ustnice so glavna modna
zapoved.
Odrecite se svetlo rdečim
odtenkom, letos so v pred-
nosti temnejši toni rdeče,
kakršna je na primer barva
zrelih češenj ali temnega te-

rana. Izberite hladno zim-
sko razpoloženje na vaših
ustnicah. Preostalo ličenje
pa naj bo čim bolj naravno -
uporabite le maskaro, ob-
vezno črno, in kanček rdeči-
la za lica.
Ustnice so to sezono močno
in brezhibno poudarjene.
Barva pa, kot rečeno, ena in
edina - rdeča z zimskim pri-
dihom. Tokrat je uporaba
svinčnika za obrobo obvez-
na. To je zelo zahteven odte-
nek, ki ga ni lahko nositi.
Pri ličenju je treba biti na-

tančen, poskrbeti boste mo-
rale za brezhibno polt in do-
ber puder. Za večerne pri-
ložnosti lahko svojo čarovni-
jo doda še črtalo za oči.
Pa pojdimo lepo po vrsti. Pri
ličenju ustnic je najbolje, da
nanje nanesete sled pudra
in jih šele za tem natančno
in skrbno občrtate, nato pa
nanesete rdečilo. Tudi pri
nanašanju rdečila za ustnice
lahko s pravilno tehniko
prelisičimo naravo. Tanke
ustnice z mirno roko s črta-
lom občrtamo zunaj njiho-

vega roba in dodamo rdeči-
lo. S svetlečim mazilom za
ustnice jih poudarimo, da
bodo navidezno večje in pol-
nejše. Polnejše in večje
ustnice navidezno zmanjša-
mo z mat rdečili za ustnice,
lahko pa jih tudi le lepo po-
udarimo. Ustnic s privzdig-
njenimi kotički ne občrtuje-
mo, ustnice s povešenimi
kotički pa s črtalom lahko
privzdignemo. Če je spod-
nja ustnica močnejša, zgor-
njo povečamo za eno linijo
narisane črte s črtalom, na

spodnjo pa samo nanesemo
rdečilo, brez občrtanja. Na
zgornjo ustnico lahko nane-
semo tudi svetleče se mazilo
za ustnice, da poudarimo
polnost.
Ustnice že kar nekaj sezon
niso bile tako poudarjene
kot letos. Sploh pa ne v rde-
čem. Izkoristite to prilož-
nost in ga zaznamujte z rde-
čim poljubom.

Poljub v rdečem

O tem, kaj je na splošno
dobro in slabo, govori eti-
ka. Ljudje pa pogosto z bolj
osebnega vidika zaključi-
mo, da je dobro tisto, kar
nam koristi, in slabo tisto,
kar nam škodi. Še bolj za-
pleteno je pri presojanju,
kaj je veliko in kaj majhno,
saj kmalu ugotovimo, da je
to zelo relativno. Za mrav-
ljico je res skoraj vse veli-
ko, iz vesolja pa je zemlja
videti kot majhna žoga. Pa
dajmo zakomplicirat do
konca! Lotimo se vpraša-
nja, kaj je bolje: veliko ali
majhno.
Odgovor je seveda odvisen
od tega, za kaj gre. Bolje je
imeti veliko denarja kot
malo. Bolje je biti velik, saj
se velik človek lažje fizično
brani. Bolje je imeti veliko
moči kot biti šibak. Bolje je
imeti veliko hišo kot majh-
no. Bolje je imeti preveč
dela kot premalo. Bolje je
imeti veliko prijateljev kot
malo itd. Na splošno bi lah-
ko rekli, da je bolje je imeti
vsega preveč kot premalo.
Na prvi pogled se torej zdi,
da je veliko bolje kot majh-
no. Vendar pa lahko hitro
najdemo primere, ko je
majhno boljše od velikega.
Bolje imeti malo težav kot
veliko. Bolje imeti malo bo-
lezni kot veliko. Bolje imeti

manj otrok kot veliko. Bolje
prevzeti malo odgovornosti
kot veliko itd. Včasih je to-
rej majhno boljše od velike-
ga. Pa se celo v zgoraj napi-
sanem ne bi strinjali vsi
ljudje. Nekateri bi npr. re-
kli, da že ni dobro imeti
preveč dela, še sploh če ni
plačano. Drugi pa bi npr.
goreče trdili, da je veliko
lepše imeti več otrok, kot
samo enega ali dva itd. Gre
pač za to, da vsak človek
presoja po drugačnem, svo-
jem osebnem kriteriju.
Splošnega strinjanja o tem,
ali je bolje veliko ali malo,
torej ni. Pa vendarle se v ne-
katerih rečeh večinoma stri-
njamo. O tem govori že sta-
ra modrost, ki pravi, da ne-
kdo zaradi dreves ne vidi
gozda. Ja, če je nekaj zelo
veliko, potem se prav lahko
zgodi, da sploh ne bomo
mogli videti in razumeti te
velike celote, pač pa se
bomo osredotočili samo na
njen posamezen del, kar
lahko vzbudi dokaj napačno
predstavo in zaključek. Po-
dobno kot mravljica blizu
slonove noge nikakor ne
vidi celega slona. Problem
je torej tudi v tem, kako od
daleč gledamo velike stvari.
Od blizu nikakor ne more-
mo videti celote. Za to je po-
trebna zadostna razdalja. Iz

tega pa sledi tudi naslednji
zaključek: če ste samo del-
ček velikega sistema, potem
delovanja tega sistema ni-
koli ne morete razumeti. V
celoti ga lahko vidite in ra-

zumete le, če lahko izstopi-
te iz njega in ga pogledate
od zunaj - s primerne raz-
dalje. In to je tudi problem
vseh velikih družbenih si-
stemov: od politike, držav-
nega sistema, velemest, ve-
likih podjetij itd. Ti sistemi
so tako zapleteni, da posa-
mezniku v njih ni skoraj

nič več jasno. Opravlja pač
svoje delo, skuša preživeti,
godrnja nad tistim, kar mu
ni všeč, niti pod razno pa ne
ve, kdo je česa kriv. Pozna
namreč samo delček velike-

ga sistema, v katerem živi.
Ti sistemi so dejansko pre-
veliki in preveč zapleteni,
da bi jih en sam človeški
posameznik lahko razumel
v vseh podrobnostih delova-
nja in kaj spremenil. Živi-
mo v nekakšnem družbe-
nem kaosu, kar je za večino
ljudi zelo stresno in begajo-

če. Zunaj svojega "domače-
ga teritorija" se ne znajdejo,
neznano jih plaši, jim dela
težave. Za nameček pa je
vsega novega preveč in pre-
hitro se spreminja, da bi se
lahko priučili in privadili -
preprosto ni dovolj časa.
Nekaterim posameznikom
pa tako kaotično dogajanje
ustreza - ponuja skoraj ga-
rancijo, da za svoja slaba
dela ne bodo kaznovani, saj
v množici ljudi in dogajanj
sploh ne bodo odkriti in
prepoznani kot odgovorni,
pa tudi če bodo, se bo vmes
že toliko spremenilo, da se
bodo kazni najverjetneje iz-
ognili.
V tem primeru je veliko
slabo, znatno slabše od
majhnega. Veliki družbeni
sistemi so tako zapleteni,
da onemogočajo razumeva-
nje in pregled nad dogaja-
njem. Zato se v njih lahko
skoraj vedno skrijete, ope-
rete odgovornosti in krivde.
Ustvarili smo pravo "sodo-
bno džunglo", v kateri se
skrivajo tudi zelo nevarne
"zveri". Ironično pa je, da
smo to poimenovali
družbeno-kulturni razvoj
in težimo k temu, da bi se
še bolj razvili(?) v smeri vse
večjih, globalnih družbe-
nih sistemov. Čudovito - za
"zveri" seveda.

Veliko in majhno, dobro in slabo

Lotimo se vprašanja, kaj je bolje: veliko 
ali majhno. Odgovor je seveda odvisen od tega,
za kaj gre. Bolje je imeti veliko denarja kot
malo. Bolje je biti velik, saj se velik človek lažje
fizično brani. Bolje je imeti veliko moči kot biti
šibak. Bolje je imeti veliko hišo kot majhno.
Bolje je imeti preveč dela kot premalo. Bolje je
imeti veliko prijateljev kot malo itd. Na splošno
bi lahko rekli, da je bolje je imeti vsega preveč
kot premalo. Vendar pa lahko hitro najdemo 
primere, ko je majhno boljše od velikega. 
Bolje imeti malo težav kot veliko. Bolje imeti
malo bolezni kot veliko. Gre pač za to, da vsak
človek presoja po drugačnem, svojem osebnem
kriteriju.

Mag. Silvana Gasar
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Urša Peternel

Društvo za pomoč osebam z
motnjo v duševnem razvoju
Jesenice, Kranjska Gora, Ži-
rovnica Sožitje letos praznuje
štiridesetletnico obstoja. Po-
govarjali smo se s predsedni-
co Diano Šimbera, ki društvo
vodi zadnjih osem let. Tudi
sama je mama danes 23-letne
Katarine, ki ima Downov sin-
drom, a je kljub motnji v du-
ševnem razvoju veselo, na-
smejano, srečno in samostoj-
no dekle. Vsa družina Šimbe-
ra se ukvarja z glasbo, tvorijo
družinski kvartet Šimbera.

Kakšni so bili začetki druš-
tva?
"Društvo je bilo ustanovljeno
leta 1968, prvi predsednik je
bil Zdravko Pogačnik. Takrat
so postavili prva pravila druš-
tva, glavni namen pa je bil
evidentiranje družin z otroki
in mladostniki z motnjo v du-
ševnem razvoju. Društvo se
je leta 1980 organiziralo na
novo, postalo je bolj dejavno,
predsednica pa je postala Ma-
rija Perat. Društvo je bilo po-
budnik odprtja delavnic ozi-
roma varstveno-delovnega
centra Škrat, razvojnih oddel-
kov, pridobili so nove prosto-
re za Osnovno šolo Poldeta
Stražišarja."

Kako deluje društvo danes?
"Smo eno od 51 društev, ki so
člani zveze Sožitje. Deluje-

mo na območju občin Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Žirovni-
ca. Trenutno imamo 196 čla-
nov, predvsem oseb z motnjo
v duševnem razvoju in njiho-
vih družinskih članov, nekaj
pa je tudi podpornih članov.
Glavna naloga društva je, da
skušamo osebam z motnjo v
duševnem razvoju omogočiti
čim boljše, čim bolj kvalitet-
no in neodvisno življenje.
Dejavnosti so številne, orga-
niziramo različna srečanja,
denimo novoletno srečanje,
piknik s športnimi igrami, ki
ga že vrsto let sponzorira
družina Karahodžič na Kresu
in smo ji za to nadvse hvalež-
ni. Organiziramo različne
dejavnosti, plavanje, drsanje,
vsi naši člani so člani special-
ne olimpijade. V okviru zve-
ze Sožitje se udeležujemo se-
minarjev za mlade družine
in seminarjev vseživljenjske-
ga učenja - osebe z motnjami
v duševnem razvoju se na-
mreč učijo vse življenje. V
tem okviru potekajo različni
tabori, denimo planinski,
adrenalinski, glasbeni ... Ve-
liko sodelujemo z VDC Škrat
in OŠ Poldeta Stražišarja, ki
nam omogočata, da uresni-
čujemo program."

Vaša družina se je v Sožitje
včlanila zaradi hčerke Katari-
ne, ki ima Downov sindrom.
Kako lahko društvo pomaga
družinam z otroki z motnjo v
duševnem razvoju?

"Bistveno jim je povedati,
naj se ne bojijo drugačnosti,
saj smo vsi drugačni, a vsak
na svojem področju. Ne
obremenjujemo se s Katari-
nino drugačnostjo. Sprejeli
smo jo takšno, kakršna je.
Danes ima 23 let in je vese-
la, nasmejana, polna življe-
nja. Za družine s takšnim
otrokom je zelo pomemb-

no, da se znajdejo v družbi
ljudi, ki imajo enake ali po-
dobne težave. Pomembno
je tudi, da mladim druži-
nam damo oporo in upanje,
da se vsak trud izplača. Vi-
dijo tudi, da niso sami. In
tako se lažje boriš za kakšno
pravico, ker veš, da se ne
boriš le zase, ampak tudi za
druge."

Vsi drugačni, 
a skupaj popolni
Za družine z otrokom z motnjo v duševnem razvoju je zelo pomembno, da se znajdejo v družbi ljudi,
ki imajo enake ali podobne težave. Pomembno je tudi, da mladim družinam damo oporo in upanje,
da se vsak trud izplača.

Diana Šimbera

Mi se imamo radi ...

Na orglice je zaigral Miro Ambrožič. I Foto: Anka BulovecPlesalka Eva Pirnat

"Predvsem si želimo, da bi dobili več 
prostovoljcev, ki bi spremljali osebe z motnjo 
v duševnem razvoju k različnim dejavnostim
vseživljenjskega učenja. Naša želja pa je tudi 
odpiranje bivalnih skupnosti, v katerih bi naši
mladostniki in starejše osebe z motnjo v 
duševnem razvoju zaživeli samostojno življenje,
tako kot njihovi vrstniki," pravi Diana Šimbera.

Janko Rabič

Koronarno društvo Gorenjske
s sedežem v Kranju si z različ-
nimi dejavnostmi prizadeva
postati pomemben dejavnik
pri varovanju zdravja in nači-
nu življenja srčnih bolnikov.
Glavne naloge so namenjene
preprečevanju nastanka in na-
predovanja srčnih bolezni z
navajanjem na zdravo in urav-
noteženo prehrano, s spodbu-
janjem in organiziranjem red-
ne in trajne telesne aktivnosti,
z opustitvijo kajenja, z izobra-
ževanjem in veselim druže-
njem. Na Gorenjskem je srč-
nih bolnikov od pet do sedem
tisoč. Iz Kranja društvo sedaj
širi delo v druge gorenjske kra-
je. Na Jesenicah je bila novem-
bra že druga predstavitev z ne-
koliko boljšim obiskom kot
pred meseci. Najprej je o
srčno-žilnih boleznih sprego-

vorila vodja kardiološkega od-
seka v Splošni bolnišnici Jese-
nice Marija Mulej. Med dru-
gim je poudarila, da se bolniki
po zdravljenju in rehabilitaciji
navadno ne znajdejo, kako s
boleznijo živeti naprej. Prav
tukaj pa pomembno vlogo
lahko odigra omenjeno druš-
tvo. Vse oblike dejavnosti so
predstavili predsednik Tone
Zupan, podpredsednik To-
maž Gruden ter Anica Sirc, ki
je referentka za telesno vadbo,
in Boris Perlot, ki skrbi za iz-
vedbo pohodov. Cilj predsta-
vitve je bil, da društvo pridobi
nove člane in ustanovi skupi-
no za redno telesno vadbo na
Jesenicah. Uradne ure druš-
tva so vsako sredo od 16. do
18. ure v Domu krajanov
Primskovo v Kranju. Vse do-
datne informacije so na voljo
tudi na telefonski številki
031/742-278.

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Ustanavljajo skupino
srčnih bolnikov za vadbo
Bolniki se po zdravljenju in rehabilitaciji navadno
ne znajdejo, kako s boleznijo živeti naprej.

Katarina in Diana Šimbera
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Knjiga ”Gorenjska Vodnik” 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Urša Peternel

Jeseniški zobozdravnik Do-
men Jensterle nam je poslal
ogorčeno elektronsko spo-
ročilo z naslednjo vsebino:
"Po razporedu Zdravstvene-
ga doma (ZD) Jesenice sem
bil 29. novembra razpore-
jen na časovno neplačano
dežurstvo, ki sledi iz konce-
sijskih pogodb. V prilogi
vam pošiljam fotografije, ki
dokazujejo, kakšen je bil do-
stop do ZD Jesenice ob
osmi uri zjutraj. Sam sem
bil pred pričetkom udarni-
škega dežurstva prisiljen
očistiti parkirni prostor.
Sprašujem se, če je Občina
Jesenice kot koncendent
slučajno dolžna spoštovati
kakšne obveze in zagotoviti
pot do ZD Jesenice osebju
in pacientom. Ali ni že čas
za prenehanje malomarno-
sti?" Takole je napisal Do-
men Jensterle in dodal:
"Mogoče ne bi bilo napak,
da bi se spomnili parol iz
socializma, ko so govorili,
da morajo biti bolnišnice,

zdravstveni domovi, šole ...
prve pri zagotovitvi nemote-
nega dostopa v zimskih raz-
merah. Ampak socializma,
razen neplačanega zoboz-
dravstvenega dežurstva, ni
več, a ne? Ironično, 29. no-
vember je bil v bivši državi
praznični dan, mislim, da
se je pokojni maršal obrnil v
grobu ..."
Poklicali smo na javno ko-
munalno podjetje JEKO-IN,
ki opravlja zimsko službo v
jeseniški občini, in se poza-
nimali, zakaj dostop do
zdravstvenega doma v ome-
njenem sobotnem jutru ni
bil splužen. Blaž Knific
nam je pojasnil, da so v so-
boto, 29. novembra, zjutraj,
zares imeli težave pri čišče-
nju snega pred zdravstve-
nim domom. Zaradi kopice
parkiranih avtomobilov na-
mreč kooperant, s katerim
ima JEKO-IN sklenjeno po-
godbo za pluženje v tem
delu Jesenic, s plugom ni
mogel mimo, saj bi kaj lahko
poškodoval parkirana vozila.
Da je bilo parkirišče v sobot-

nem jutru zares zaparkira-
no, dokazujejo tudi fotogra-
fije, ki jih je napravil zoboz-
dravnik Domen Jensterle.
Stanovalci okoliških blokov
namreč kljub modri liniji, ki
naj bi dovoljevala parkiranje
le za dve uri, še vedno parki-
rajo čez noč. S tem povzroča-
jo nemalo težav, zato tudi v
družbi JEKO-IN razmišljajo,
da bodo v podobnih prime-

rih začeli klicati policijo, ki
bo oglobila napačno parkira-
na vozila. Blaž Knific je ob
tem zagotovil, da bodo v bo-
doče bolje poskrbeli za čišče-
nje dostopa do zdravstvene-
ga doma, tudi s pomočjo
manjših in bolj okretnih vo-
zil za pluženje, tako da se
zgodba z nespluženim do-
stopom in parkiriščem ne bo
ponovila.

Zdravniki tudi 
z lopatami?
Zobozdravnik se je pred pričetkom obveznega dežurstva v zasneženem sobotnem jutru srečal 
z nespluženim dostopom do zdravstvenega doma in z neočiščenim parkiriščem. Zato je moral ročno
vzeti lopato v roke in začeti kidati sneg ...

V soboto so v poznih popol-
danskih urah na Jesenicah
odprli nov lokal, ki so ga po-
imenovali Glamour. Najdete
ga v prvem nadstropju stav-
be v sklopu železniške po-
staje, vhod pa je s perona. 
Moderno opremljen Glamo-
ur, kjer prevladujejo vijolična
in rjava barva s svojimi od-
tenki, bež sedežne garniture,
v večernih urah pa disko glo-
bus na stropu s pravo količi-
no svetlobe ustvarja še do-
daten 'glamur', je prijetna

popestritev dnevne ponud-
be lokalov na Jesenicah, če-
prav bodo tudi večeri v njem
lahko sproščeni. Je eden
redkih lokalov na Gorenj-
skem - če ne kar edini, s tako
veliko kadilnico, Jesenice s
svojo novo pridobitvijo pre-
kašajo tudi marsikateri ljub-
ljanski lokal. Kadilnica v no-
vem Glamourju je namreč
dovolj velika, da daje obču-
tek lokala v lokalu, opremlje-
na je tudi s precej veliko

plazmo, kar bo verjetno naj-
bolj razveselilo športne nav-
dušence med kadilci. Spom-
nili so se tudi dijakov in štu-
dentov, saj je v Glamourju in-
ternet brezplačen, na voljo
pa je tudi brezžični internet. 
V enem izmed kotov Glamou-
rja najdemo prostor za Dj-ja,
saj kljub temu, da poudarja-
jo, da gre predvsem za dnev-
ni lokal, že razmišljajo o pe-
strosti njegove večerne po-
nudbe. Prostornost Glamo-

urja je ravno pravšnja, da
lahko v njem pripravijo
manjše modne revije, razne
šove. Da je to dejansko iz-
vedljivo, smo obiskovalci do-
živeli že v soboto, ko je od-
prtje Glamourja z atraktiv-
nim nastopom popestrila
domačinka Sanela Trako -
Nelly s svojo skupino Orien-
tal Bellydance Superstars.
Za prijetno glasbo in zelo
sproščujoče vzdušje pa je ta
večer skrbel DJ Rosko.

Glamour nad železniško postajo
Minulo soboto so Jesenice dobile Glamour, Jeseničani pa prijeten prostor za druženje. 
Glamour je dnevni lokal, kjer si že ob šestih zjutraj lahko privoščite kavico ali čaj. Posebnost
lokala je tudi velika kadilnica.

Ker je bilo parkirišče pri zdravstvenem domu zasedeno 
z vozili okoliških stanovalcev, plug ni mogel mimo. 
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Muzejski večer o popotovanju po Iranu 

Muzejsko društvo Jesenice je v letošnjem letu redno mesečno
pripravljalo večere v Kosovi graščini z različnimi gosti. Za za-
ključek leta bo v četrtek, 18. decembra, predavanje Mira Kodra
o popotovanju po Iranu. Začetek bo ob 18. uri. 

Adi in Denis pred kadilnico
novega lokala Glamour

Glamour je dnevni lokal, vendar v večernih urah s pomočjo svetlobe, glasbe, 
moderne in prijazne notranjosti ustvarja sproščujoče vzdušje. I Foto: AB
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Ob obletnici rojstva Toneta Čufarja

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice je poimenovana po
pisatelju, pesniku, dramatiku in rojaku Tonetu Čufarju. Zato
v spomin na obletnico njegovega rojstva (14. november)
vsako leto pripravijo kulturno prireditev in tako počastijo
spomin nanj. Rdeča nit letošnje prireditve je bila predstavi-
tev pesmi, ki so jih spesnili nekateri učenci. Poleg tega so
učenci dramske skupine predstavili odlomek Čufarjevega
dela Sončna molitev. Vse točke so z zapetimi pesmimi po-
vezovali pevci in pevke. Na koncu je zapel še Mladinski pev-
ski zbor naše šole. Učenci predmetne stopnje so pripravili
tudi razstavo na panojih, ki predstavlja življenje in dela To-
neta Čufarja ter književno ustvarjanje učencev. M. Č.

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice že
nekaj let deluje navijaško-
akrobatska skupina, ki jo
vodi profesor telesne vzgoje
Boštjan Modrijan. Kot je po-
vedal, se mu je ideja o obli-
kovanju akrobatske skupine
utrnila že pred osmimi leti,
ko ga je navdušil nastop
akrobatske skupine Žabe ob

odprtju športne dvorane
Osnovne šole Prežihovega
Voranca na Jesenicah. "Ko
me je poklicna pot pripeljala
na Gimnazijo Jesenice, sem
se odločil, da poskušam to
športno zvrst približati tudi
dijakom. Začetno navduše-
nje nad akrobatsko skupino
je bilo presenetljivo, pred-
vsem zaradi števila deklet. V
začetku je vadba poteka en-

krat tedensko, temeljila pa je
predvsem na izpopolnjeva-
nju znanja iz akrobatike,
orodne in parterne gimnasti-
ke ter na spoznavanju izvaja-
nja pravilne tehnike pomoči
in varovanja," je o začetkih
skupine povedal Boštjan Mo-
drijan. Z večjimi željami po
nastopanju in dokazovanju
so si iz leta v leto zadajali tudi
višje cilje. "Prve nastope smo

izvedli pred domačo publiko,
bili deležni bučnega aplavza
in pozitivne kritike. Tako
smo si okrepili samozavest,
predvsem pa precej pridobili
na "velikosti kril", ki so nas
ponesla na nastope tudi iz-
ven naše šole." Začeli so na-
stopati na informativnih dne-
vih gimnazije, na različnih
prireditvah, košarkarskih
tekmovanjih... Nato pa so se
prijavili še na tekmovanja
ŠKL. Akrobatskemu delu
skupine so se pridružile še
dijakinje s plesnim delom in
s tem dopolnile impozant-
nost nastopov. Že na svojem
prvem državnem prvenstvu
akrobatsko-navijaških sku-
pin so osvojili tretje mesto.
Lani so to potrdili s še eno
bronasto medaljo. Tudi v le-
tošnjem letu dijakom in dija-
kinjam motivacije, zavzetosti
in želje po uspehih ne manj-
ka. "Poudaril bi tudi, da delo
skupine ni naravnano samo
v tekmovalno smer, ampak je
namenjeno vsem dijakom, ki
si s to športno zvrstjo želijo
kakovostno zapolniti prosti
čas," je še poudaril mentor
Boštjan Modrijan.

Leteči medvedki
Na Gimnaziji Jesenice deluje akrobatsko-navijaška skupina, ki uspešno nastopa na državnih prvenstvih.

Leteči medvedki I Foto: arhiv Leteči medvedki
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Koncert Eightees Band
Supernova, petek, 
12. december, Tea-ter bar
Robi Humar, klaviature:
"Pripravljamo tematski večer
osemdesetih, preigravali
bomo največje hite iz tistega
obdobja, ki jih starejši od 30
let poznajo, mlajši malo
manj, zato bomo ob vsakem
komadu povedali od kod iz-
haja, kje je nastal, kdo je av-
tor ..."

Koncert Adija Smolarja,
sobota, 13. december,
Tea-ter bar
Adi Smolar: "Verjamem, da
Jeseničanke in Jeseničani
vedo, kaj lahko pričakujejo
od mojega koncerta - nasto-
pam že 27 let, večkrat sem
igral tudi že na Jesenicah.
Skratka, pričakujejo naj veli-
ko kvalitetnih besedil, mojo
lepoto na odru, predvsem pa
druženje in zabavo. Moje
pesmi so za zabavo, tolažbo,
pa tudi za premislek. Igral
bom tako stare kot nove pes-
mi. Dobrodošli, Jeseničanke
in Jeseničani, pa tudi vsi
drugi!"

Veseli december je tu
Ta vikend se bo dogajalo ...

Brihtin dan z Rozo
Med kulturnim ustanovam,
ki so 3. decembra, na oblet-
nico rojstva Franceta Prešer-
na, odprle svoja vrata, je bila
tudi Občinska knjižnica Je-
senice. Knjižničarji so prika-
zali svoje delo, ki je sicer
skrito očem obiskovalcev, za
darilo pa so vsem, ki so se
odločili postati člani knjižni-
ce, na ta dan podarili letno
članarino. Darilo pa so dobi-
li tudi šestošolci z Osnovne
šole Prežihovega Voranca
Jesenice, za katere so pripra-
vili Brihtin dan z Andrejem
Rozmanom Rozo, ki je pred-
stavil svoja dela in mlade
skušal še bolj navdušiti za
branje. U. P., foto: Iztok Noč
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RAZSTAVNI SALON DOLIK 
Razstava likovnih del Marka Rolca, člana DOLIK-a; na ogled do 17. decembra

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

RUARDOVA GRAŠČINA 
vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od 10. do 17. ure, sobota: odprto za
vnaprej najavljene skupine

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI -
ZNANI EVROPEJCI

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

KASARNA NA STARI SAVI 
vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od 10. do 17. ure, sobota: odprto za
vnaprej najavljene skupine

Fotografska razstava DREVESA, avtor Janez Kramar, član Fotokluba
Jesenice, na ogled do 24. decembra

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

ERJAVČEVA KOČA NA VRŠIČU
Silvestrovanje; rezervacije na PD Jesenice

Info: Planinsko društvo Jesenice, 04/586 60 70, 041/733 036,
plan.drustvo@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA
Muzejska razstava: Tri tisočletja železarstva na Slovenskem

na ogled do konca januarja 2009. 

Petek, 12. decembra
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri

Potopisno predavanje: VIETNAM, Uroš Kastelic in Irena Štamfelj

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81 in Klub jeseniških študentov, www.kjs-klub.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Osrednja prireditev v počastitev dneva slovenske samostojnosti

Info: Občina Jesenice, 04/586 92 33, www.jesenice.si

TEA-TER BAR
Eights band - ex Supernova (popularna glasba 80. let)

Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com 

Sobota, 13. decembra
DVORANA JULKE IN ALBINA PIBERNIKA SLOVENSKI 
JAVORNIK ob 19. uri

Koncert ljudskih plesov, pesmi in ljudskih viž

Info: KUD Triglav Javornik-Jesenice, Miloš Možina, 041/757 953

TEA-TER BAR
Adi Smolar (koncert)

Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com

Ponedeljek, 15, decembra
VVO ŠOLSKI CENTER (Tavčarjeva 21) ob 9. uri

Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica: svetleče novoletne želje (voščilnice iz bleščic)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert violinista Matica Anžeja in violončelista Gregorja Feleta

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Sreda, 17. decembra
DU JESENICE

IZLET: Sutrio (Italija)

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70, dujesenice@gmail.com

VVE C. ZUPANČIČ, KOROŠKA BELA ob 9. uri
Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

VVE I. KARNIČAR, BL. DOBRAVA, ob 11.30 
Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Ustvarjalna delavnica: svetleča smrečica (papir, fimo masa, vrvica)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 17. uri
Osnove ličenja

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81

TVD PARTIZAN JESENICE ob 17. uri
Obisk Dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

Četrtek, 18. decembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Iški Vintgar (350 m)-Krim (1107 m)

Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 
041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

VVE JULKE PIBERNIK, TOMŠIČEVA 3, ob 9. uri
Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA ob 9. uri
Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri

Pogovori o knjigah

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 17. uri

Ura pravljic; na obisk bo prišel čarovnik Silvano s predstavo ZGOD-
BE IZ ČAROBNE KNJIGE 

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

TRG TONETA ČUFARJA ob 17. uri
Božično rajanje (obisk Božička)

Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri
Božično-novoletni koncert, vstopnine ni

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA
Razstava KARAVELE, odprtje ob 18. uri, na željo razstavljavcev odpade.

Petek, 19. decembra
VVE ANGELCE OCEPEK, TAVČARJEVA 3A, ob 9. uri

Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

VVE HRUŠICA ob 11. uri
Obisk dedka Mraza; spremljajo ga učenci OŠ P. Voranca z mentorico

Info: Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, 04/58 31 094,
zdpm@s5.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 17. uri
Osrednja prireditev ob 50-letnici Osnovne šole Poldeta Stražišarja Je-
senice; pred prireditvijo in po njej vabljeni na prodajno razstavo izdel-
kov

Info: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, 
www.poldestrazisar.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri
"Dobr da sm MCJ prostovolc" - zabava za mlade 

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Skupinska pregledna razstava likovnih del slikark in slikarjev likovne-
ga kluba DOLIK; na ogled do 7. januarja 2009

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

Sobota, 20. decembra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE 
(KURILNIŠKA 10A) od 14. do 18. ure

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

Info: Milan Hribar, 040/706 740

TEA-TER BAR
Panda (koncert)

Info: Samir Sula (Tea-ter), samir@tea-ter.com

Ponedeljek, 22. decembra
MLADINSKI CENTER JESENICE od 10.30 dalje

Turnir v namiznem nogometu

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/ 588 46 80,
04/ 588 46 81

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 16. uri

Ustvarjalna delavnica: slončki, mucki, sove, srčki ... kot darilo za sre-
čo (obeski za v avto, na torbico, za novoletno smrečico ...: filc perli-
ce; šivanje)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Osnove ličenja

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81

Torek, 23. decembra
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 16. uri

Predpraznični animacijski program za otroke

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81 in Klub jeseniških študentov, www.kjs-klub.si

MLADINSKA TOČKA - CENTER II JESENICE ob 16. uri
Filmski popoldan

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fax: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili orga-
nizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organi-
zatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.

Decembrske prireditve 

Ocvirek

Pri osrednji jeseniški pošti je prometni kaos stalnica.
Vozniki parkirajo tik pod znakom, ki prepoveduje 
parkiranje, parkirajo na pločniku, na mestu za invalide,
včasih pa se celo zgodi, da voznik zaparkira poštni 
tovornjak, ki ima svoj vozni red in nima časa čakati, kdaj
se bo iztekla tista "minuta", ko je voznik samo nekam
skočil ...  I Besedilo in fotografijA: Janez Pipan 

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM
Alpska 37, Lesce, 
tel.: 04/531-87-57
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Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Tkanine za 
slovesna in praznična oblačila

Božični prti in prtički

Želimo vam vesele božične praznike 
in srečno 2009
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Zanimivosti, recepti

Sponzor današnje križanke je novo odprta Mesarija B.A.R., Pot Otmarja Novaka 8 na Slovenskem
Javorniku (poleg samopostrežnice).
Za pravilno rešene križanke sponzor prispeva nagrade v vrednosti nakupa v Mesariji B.A.R.
1. nagrada nakup v vrednosti 20 EUR in osem nagrad za nakup v vrednosti 10 EUR. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 19. 
decembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, 
p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Jeseniški gejzir
Nedeljski dopoldan je bil na Slovenskem Javorniku v zname-
nju nove turistične točke. Zaradi poškodovane cevi ogreval-
nega sistema toplovoda je bil na ogled jeseniški gejzir ... J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi NAJ BO
ŽIVLJENJE IGRA DIRENDAJ.
Nagrade podarja Direndaj Jesenice, Sp. Plavž 5, 4270 Jese-
nice, tel.: 04 5833012. Nagrajenci so:
1. nagrada osebna tehtnica: Metka Rutar Piber, Bled
2. nagrada prenosni sesalnik: Anže Mlakar, Jesenice
3. nagrada dežnik Direndaj: Olga Jevšek, Kranj
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v trgovini Direndaj Jese-
nice.

Enolončnica s teletino in
krompirjem
Sestavine: 40 dag teletine, 60
dag krompirja, 3 korenčki, 4
dag masla, 2 žlici sesekljane
čebule, 1 strok sesekljanega čes-
na, muškatni orešček, timijan,
peteršilj, 1,5 l kropa ali juhe,
sol, podmet: 1,5 dl kisle smeta-
ne, 1,5 dl kropa, 1 žlica moke

Priprava: teletino narežemo
na koščke, krompir olupimo
in narežemo na kocke, ko-
renček olupimo in nariba-
mo. Na maslu svetlo spraži-

mo čebulo, dodamo česen in
meso ter na vroči plošči stal-
no mešamo, da se osuši
mesni sok. Prilijemo 1 l kro-
pa ali juhe in pustimo, da
enolončnica počasi vre 20
minut. Dodamo krompir,
korenček, sol, muškatni
orešček in timijan in počasi
kuhamo še 30 minut. Na
koncu zamešamo peteršilj in
po želji kislo smetano, raz-
mešano z moko in kropom.

Jota
Sestavine: 15 dag namočenega
fižola ali 1 konzerva kuhanega,

pol kg kislega zelja ali repe, pol
kg krompirja, poper, sol, lovo-
rov list, 1 par klobas ali 25 dog
pancete ali drugega suhega
mesa; za prežganje: 2 žlici ma-
sti ali 4 žlice olja, 1 žlica moke,
2 stroka česna, lovorov list, po
želji 8 dag ocvirkov ali slanine 

Priprava: namočen fižol lah-
ko skuhamo skupaj s kloba-
so ali drugim suhim me-
som, dodamo lovorov list in
proti koncu malo osolimo.
Kislo zelje ali repo skuhamo
posebej s strokom česna, so-
ljo in poprom. Posebej sku-
hamo tudi krompir. Trojko
zdaj združimo: kuhan
krompir lahko malo zmeč-
kamo, nato ga z vodo vred
vlijemo k zelju. Prilijemo
tudi kuhan fižol ter dodamo
na koščke narezano kuhano
klobaso ali meso. Po potrebi
dosolimo in popopramo. V
ponev damo maščobo, ocvir-
ke ali slanino in moko. Po-
pražimo, da moka malo za-
rumeni, dodamo česen in
ko zadiši, prilijemo zajemal-
ko tekočine iz jote. Razku-
hamo in vlijemo k joti. Vse
skupaj kuhamo še 5 minut.

Primorski mineštrone
Sestavine: 60 dag sezonske zele-
njave (krompir, korenček, buč-
ke, cvetača, sveže izluščen ali
stročji fižol, špinača ali blitva,
malo ohrovta), 1 vejica zelene, 1
zrel paradižnik, 4 žlice oljčnega
olja, 1 žlica sesekljane čebule, 2
stroka česna, sesekljan peteršilj,
1,5 l vode ali juhe iz kocke, sol,
poper: za zakuho: pol kozarca
riža, pest drobnih testenin

Priprava: vso zelenjavo ope-
remo in narežemo na koš-
čke, paradižnik pa damo na
stran. Olje damo v lonec, na
njem popražimo čebulo le to-
liko, da postekleni, nato do-
damo sesekljan česen, peter-
šilj ter vso oprano in na koš-
čke narezano zelenjavo, ra-
zen paradižnika. Mešamo,
da se osuši zelenjavni sok,
nato prilijemo približno 1,5 l
juhe ali vode, osolimo, po-
pramo in kuhamo okoli 50
minut. Na sredi kuhanja do-
damo nasekljan paradižnik
in v zadnjih 15 minutah za-
kuhamo riž ali testenine. Mi-
neštrone naj bo srednje gost.
Gostoto naj mu da zelenjava.

Enolončnice
V teh mrzlih dneh se prileže kakšna krepka enolončnica - lahko je skuhamo tudi več in jo jemo kar
dva dni ... Recepti so s spletne strani med.over.net/prehrana.
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Jota I Foto: www.slovenia.info
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Podarite sebi ali vam najdražjim
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. Ne pozabite
na posebno ponudbo tega meseca
in ugodne cene. 

Obiščite nas v butiku cvetlic 
tel.: 04 / 586 56 78

VELIKA IN PESTRA IZBIRA:
● korekcijskih očal  ● sončnih očal ● kontaktnih leč  
● paleta dodatkov za nego očal
OKULISTIČNI PREGLEDI
PUSTITE SE PRESENETITI !!!  UGODNE CENE !!! VABLJENI !

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Nogavice 
za vse priložnosti

Spodnje perilo, 
pižame, 

modni dodatki

●●    vse za gospodinjstvo ●●    ideje za darila vseh vrst
●●    aranžiranje po najnovejših trendih

Pri nas dobite medicinske in ortopedske pripomočke, ki jih
predpiše zdravnik na naročilnico ZZZS.

Za več informacij pokličite v prodajalno! Tel. 04/5836 460.

Mercator Center Jesenice, Spodnji plavž 5, Jesenice, tel.: 04 58 33 914

V začetku decembra torej razvese-
ljuje najmlajše Miklavž, kar so jese-
niški otroci že doživeli, konec je
Mrazov, vendar po novem nekatere
obišče tudi Božiček. V Mercator
Centru na Jesenicah se tako obeta
še obisk dveh mož, ki obdarujeta,
zagotovo pa bo zanimivo in ne bo
manjkalo malih presenečenj.
Na decembrsko soboto pa bo na-
stopil ansambel Juhej, mladi fantje
in dekle, ki jih povezuje ljubezen do
glasbe in petja. 
Bratranca Boštjan in Mitja Hosnar
sta kmalu po začetku druženja s tro-
bento in klarinetom, vedno pogoste-
je vadila z mislijo, da bosta nekoč
ustanovila ansambel. V letu 2004
sta privabila še nadobudnega Mati-
ca Čaha s harmoniko ter postavne-
ga Andreja Sušca z baritonom. Ujeli
so dober ritem in na vrtnih veselicah

ter domačih zabavah igrali do jutra-
njih ur. Kasneje se jim je pridružil še
nasmejani kitarist David Pečolar in
nastal je kvintet. Zaradi vedno za-
htevnejšega repertoarja so spozna-
li, da brez ženske pomoči ne bo šlo.
Sodelovanje so ponudili simpatični
pevki Metki Kogelnik. Z njenim gla-
som, iskrenostjo in prijaznim na-
smehom je ansambel Juhej pridobil
svežino in nove ideje. 
Ob koncu leta 2005 je zaradi preza-
sedenosti mentorstvo z njimi prekinil
Marko Kavtičnik in so se obrnili na
novega mentorja, priznanega glas-
benika in pedagoga Mirka Šlibarja iz
Tržiča. Mirko se jim je leto kasneje
pridružil tudi kot pevec, vendar takoj
naslednje leto poslovil. Študijske
obveznosti pa so jim ob koncu leta
2007 vzele še harmonikarja Matica
Čaha. Po intenzivnem iskanju nove-

ga člana, se jim je pridružil harmoni-
kar Jože Vidergar, ki z neustavljivo
energijo in mojstrskim igranjem kla-
virske in diatonične harmonike daje
ansamblu Juhej novo glasbeno sve-
žino.
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vsako sredo in vsako sredo in 
nedeljo!nedeljo!

Veseli december najboljšega soseda
December je čas veselja in radosti, druženja in obdarovanj. V Mercatorju so 
poskrbeli, da so svoj obisk pri njih potrdili vsi trije decembrski možje. Miklavž jih je
že obiskal, še posebej pa so se ga razveselili najmlajši.

Delovni čas: 
od ponedeljka do sobote:  od 8.00 do 20.00 ure
nedelje v decembru: od 8.00 do 15.00 ure
24.  in 31. decembra: od 8.00 do 18.00 ure
25. decembra: zaprto
26. decembra: od 8.00 do 13.00 ure
1. januar: zaprto
2. januar: od 8.00 do 13.00 ure
v januarju od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure

nedelje: od 8.00 do 13.00 ure

PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU V MERCATOR
CENTRU JESENICE
Sobota, 13. decembra, ob 17. uri: nastop ansambla Juhej
Sobota, 20. decembra, ob 17. uri: zabavna prireditev Domača fešta
Postregli vam bodo s koroško bulo s kislo repo, zabaval vas bo trio,
otroci pa bodo ustvarjali v kreativni delavnici.
Torek, 23. decembra, ob 10. uri: obisk Božička
Pridružite se vsi, ki imate radi Božička, v predstavi Cingole, cingole. 
Sobota, 27. decembra, ob 10. uri: Zimski piknik
Vse obiskovalce vabijo na zimski piknik, kjer bodo ponudili pečeno
kokoš z vročimi mlinci, zabaval vas bo glasbeni trio, otroci pa bodo
ustvarjali v kreativni delavnici.
Torek, 30. decembra, ob 10. uri: obisk dedka Mraza
Vsak petek v decembru, ob 17. uri: USTVARJALNE DELAVNICE
12. december: Angelska bitja
Niso pogosto vidna, vendar v predbožičnem času se bodo za
kratek čas družila z vami. Odeli jih bomo z zlatimi krilci in prosoj-
nimi tančicami.
19. december: Božično drevesce
Izdelali boste miniaturno različico smrečice, ki jo lahko potem
postavite na svojo nočno omarico.
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Urša Peternel

Več kot 35 tisoč evrov so z
delom in materialom poda-
rili Splošni bolnišnici Jese-
nice slovenski slikopleskar-
ji, ko so v okviru tekmoval-
no-humanitarne akcije zad-
nji novembrski petek pre-
barvali stene sob v pritličju
bolnišnice. Akcija je bilo
pravzaprav deseto državno
tekmovanje slikopleskarjev,
v okviru katerega so doslej
stene polepšali že v osmih
slovenskih bolnišnicah in
enem vrtcu. Letos je na vr-

sto prišla jeseniška bolnišni-
ca, kjer so se na pobudo z
veseljem odzvali, še bolj pa
so se razveselili rezultata -
na novo prepleskanih sten.
Kot je dejal direktor Splošne
bolnišnice Jesenice Igor
Horvat, so takšne dobrodel-
ne akcije dandanes vse red-
kejše, zato so jih toliko bolj
veseli. Idejni oče akcije
Branko Goričan pa je dejal,
da imajo slovenski slikople-
skarji veliko srce in z vese-
ljem pomagajo. Pleskanja
jeseniške bolnišnice se je
udeležilo kar osemdeset sli-
kopleskarjev, od tega jih je
trideset sodelovalo v tekmo-
valnem delu, drugi pa v hu-
manitarnem. Med sodelujo-
čimi so bili tudi nekateri go-
renjski slikopleskarji. V tek-
movalnem delu sta sodelo-
vala Joško in Mitja Čufer z
Jesenic, v humanitarnem pa
ekipe Piber Bled, Ingrid Noč
Jesenice, Edi Brus Rateče,
Janez Jaklic Kranj ter dijaki
Srednje poklicne in strokov-
ne šole Kranj. V tekmoval-
nem delu sta zmagala Borut
Ajster in pomočnica Lea Go-

stimirovič iz Ljubljane.
Organizatorji so bili Ob-
močna obrtno-podjetniška
zbornica Ptuj in Obrtno-
podjetniška zbornica Slove-

nije ob sodelovanju jeseni-
ške območne obrtno-podjet-
niške zbornice ter številnih
sponzorjev, ki so prispevali
material in orodje.

S čopiči nad bolniške sobe
V jeseniški bolnišnici so gostili deseto državno tekmovanje slikopleskarjev in se razveselili na novo
prepleskanih sten sob v pritličju.

Janko Rabič

Naše najboljše hokejiste ve-
likokrat v javnosti prikazu-
jejo kot velike zvezdnike le-
denih ploskev. Da vsi niso le
to, dokazujejo z drugimi de-
janji, tudi humanitarnimi.
Kar nekaj takšnih je v mo-
štvu HK Acroni, ki so pri-
pravljeni priskočiti na po-
moč ljudem, ki se v življe-
nju srečajo s težkimi preiz-
kušnjami. Tomaž Razinger
je skupaj z bratoma Marce-
lom in Davidom Rodma-
nom ter Ivom Janom lani
zasnoval dobrodelno akcijo
z naslovom Več kot gol.
Kmalu so se jim pridružili
še hokejisti Anže Kopitar,
Dejan Varl, Gregor Polončič
in Robert Kristan. Sledili so
jim nogometaši in nekatere
slovenske medijske hiše. Z
vsakim zadetkom v mreži
nasprotnika so športniki
prispevali dvajset evrov za
otroke v okviru društva za
kakovostno rehabilitacijo
(KROS), ki deluje znotraj In-
štituta za Republike Sloveni-
je za rehabilitacijo otrok. Iz-
kupiček dobrodelne akcije je
bil odličen. Zbrali so več kot
dvanajst tisoč evrov. Na tek-
mi lige EBEL 2. decembra v
dvorani Podmežakla med
domačim Acronijem in
Gradcem so akciji dali še za-
ključni pečat. V navzočnosti
otrok, ki potrebujejo ome-
njeno rehabilitacijo, je To-

maž Razinger v imenu vseh
izročil ček z zavidanja vred-
no vsoto.  Tomaž Razinger je
bil navdušen nad potekom
akcije: "Ideja je bila čisto pre-
prosta. Ko smo prejšnjo se-
zono nekateri hokejisti odšli
igrat v tujino, smo želeli biti
nekako povezani s Slovenijo.
Odločili smo se, da za vsak
gol prispevamo dvajset ev-
rov. Pridružili so se nam še
drugi, česar sem bil še pose-
bej vesel. To je moja prva
tako velika dobrodelna akci-
ja, kmalu pa se obeta nova."
David Rodman je dejal: "To-
maž je prišel s tem predlo-
gom in skupaj z bratom
Marcelom in Ivom smo bili
takoj za. Moram pohvaliti
Špelo Predan, ki je opravila
pomembno administrativno

delo pri zbiranju podatkov o
zadetkih in pri zbiranju de-
narja." Ivo Jan je dodal:
"Otroci rabijo pomoč in
sploh nisem imel pomisle-
kov ob Tomaževi pobudi, da
se pridružim  akciji. Pono-
sen sem, da smo  zbrali
lepo vsoto denarja in doka-
zali, da tudi hokejisti lahko
pomagamo drugim." Za ček
se je v imenu društva KROS
zahvalila tajnica Nena Vovk,
ki je sicer logopedinja na In-
štitutu Republike Slovenije
za rehabilitacijo: "To je zelo,
zelo lepa gesta hokejistov.
Zame je to največja vred-
nost. Da je to prišlo iz njiho-
vih glav, da želijo narediti ne-
kaj za otroke v Sloveniji.
Zbrani denar bo namenjen
za nakup posebne računalni-

ške opreme za otroke, ki se
zaradi narave bolezni ne mo-
rejo na običajen način spora-
zumevati med seboj."
Ob tem gre dodati, da jese-
niški hokejisti že več let po-
magajo pri humanitarnih
akcijah. Večkrat so že zbira-
li denar za aparature v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Lani jeseni so za otroke,
obolele za rakom, prispevali
dva tisoč evrov. 
Novo dobrodelno akcijo pa v
sredo, 17. decembra organi-
zira Hokejski klub Acroni Je-
senice. Ob 18. uri se bo v
HIT-ovem šotoru Arena v
Kranjski Gori začela licitacija
letošnjih dresov igralcev Ac-
ronija. Zbrani denar bodo
namenili Društvu za delo z
mladimi Žarek Jesenice.

Humanitarni čut hokejistov 
Z vsakim zadetkom v mreži nasprotnika so športniki prispevali dvajset evrov za otroke. Izkupiček 
dobrodelne akcije je bil odličen, saj so zbrali več kot 12 tisoč evrov.

Branko Goričan je 
dejal, da država nima
dovolj posluha za
ohranitev sliko-
pleskarskega poklica.
Tako naj bi priman-
jkovalo kar 1500 sliko-
pleskarjev, ki jih zato
"uvažamo" iz Bosne,
Makedonije ...

Tekmovanja sta se udeležila tudi jeseniška slikopleskarja -
oče in sin Joško in Mitja Čufer. Čopič jima je dobro tekel.
In kako pogosto pleskata domače stene? "Bolj poredko.
Slabo plačajo!" se je pošalil Mitja, ki je eden redkih
mladih, ki se danes odločijo za slikopleskarski poklic.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
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Tudi dekleta so odlične slikopleskarke - Olga Lorber s 
Ptuja se je navdušila nad tem poklicem in se tudi izšolala
za slikopleskarko. Pravi, da delo ni pretežko, še najtežje je
nesti težko vedro, polno barve, po lestvi na oder. In kakšne
barve sten ima doma? "Roza, oranžno, zeleno ... Takšno,
kakršno si zaželijo otroci ..." I Foto: Anka Bulovec

Stene bolniških sob in hodniki so zaživeli v barvah. Izbrali
so jih v skladu z barvno študijo, po kateri naj bi bila 
celotna barvna podoba bolnišnice v bodoče še bolj 
usklajena. I Foto: Anka Bulovec
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OČALA Z NAROČILNICO LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA

● specialistični okulistični pregledi
z izvidom specialista

●  potrdilo za vozniški izpit
●  predpisovanje očal

●  zdravljenje očesnih bolezni

Železniška cesta 7, Lesce
t: 04 531 89 34 

C. Maršala Tita 50, Jesenice
t: 04 586 24 16

Oku l i s t i čna  ambulant a  Ber ce
J E S E N I C E ,  L E S C E
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