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Adventni čas
v cerkvi
V cerkvi na Stari Savi na 
Jesenicah je zaživela 
prodajna razstava adventnih
in božičnih izdelkov.

OBČINSKE NOVICE KRAJEVNA SKUPNOST KULTURA ZANIMIVOSTI

Dimnikarji vendarle 
cenejši?
Stranka bo po novem plača-
la le delo, ki je bilo zares
opravljeno, in to po minu-
tah. Nižja je tudi cena minu-
te dela.

Na Plavžu le ena 
krajevna skupnost?
Namesto devetih naj bi bilo
v prihodnje v občini le še se-
dem krajevnih skupnosti.
Združile naj bi se tri krajevne
skupnosti s Plavža.

Za varne zimske 
korake v gorah 
Veliko nevarnost v Karavan-
kah ob obilnem sneženju
predstavljajo predvsem pla-
zovi, na kar bi morali paziti
zlasti turni smučarji.
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Urša Peternel

V prednovoletnem času lah-
ko pogosteje pišemo o raz-
ličnih donacijah, ki jih pod-
jetja podarjajo v humanitar-
ne namene. Za eno takšnih
dobrodelnih gest so se odlo-
čili v NLB Skupini, kjer so v
okviru akcije Dobra zvezda
otroškemu oddelku Splošne
bolnišnice Jesenice podarili
ček za štiri tisoč evrov in tri
obiske klovnov zdravnikov.
Kot je dejal Dušan Šuštar iz
NLB, bodo enako pomagali
otroškim oddelkom še v de-

vetih slovenskih bolnišni-
cah, skupaj pa bodo za to
namenili štirideset tisoč ev-
rov. Poleg tega bodo male
bolnike do pomladi obisko-
vali klovni zdravniki iz sku-
pine Rdeči noski. NLB že vr-
sto let pripravlja humanitar-
ne akcije: pred leti so poma-
gali prizadetim v poplavi v
Železnikih, plačali so tisoč
operacij sive mrene ... Di-
rektor Splošne bolnišnice
Jesenice Igor Horvat je de-
jal, da so v zadnjem času to-

vrstne donacije zelo redke,
zato so je bili še toliko bolj
veseli. S tem bodo olajšali
bivanje otrok v bolnišnici,
klovni zdravniki pa jim
bodo popestrili bolnišnične
dneve. Rdeči noski po bese-
dah Livije Rojc Štremfelj v
okviru jesenske turneje vsa-
ko leto obiščejo tudi jeseni-
ško bolnišnico, v kateri so
posneli tudi dokumentarni
film o svoji dejavnosti. S po-
močjo donacije NLB bodo
zdaj lahko prihajali še pogo-

steje, do pomladi bodo tako
male bolnike obiskali še tri-
krat.
V imenu zaposlenih na otro-
škem oddelku se je zahvalila
tudi glavna sestra Jožica Tr-
stenjak, ki je dejala, da so
Rdeči noski vedno dobro-
došli tako pri otrocih kot pri
starših in zaposlenih.
Zdravnica na oddelku Tina
Ahačič pa je v šali dodala:
"Vizite klovnov zdravnikov
so zagotovo bolj zanimive
kot naše ..."

Ček za otroški oddelek
NLB Skupina je otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice podarila ček za štiri tisoč evrov ter tri
obiske klovnov zdravnikov.

Mali veliki band
Big band Glasbene šole Jese-
nice je pod vodstvom Do-
mna Jeraše pripravil že tradi-
cionalni Miklavžev koncert.
Klasike swinga, naše zabav-
ne, big band standardi ...
Mladi glasbeniki so zaigrali
kot "ta veliki" Big band.

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

Župan čestital
prostovoljcu
Igor Razingar z Jesenic 
že devet let dela kot 
prostovoljec v združenju 
za duševno zdravje Šent.
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Metka Krek iz NLB, glavna sestra otroškega oddelka Jožica Trstenjak, glavna sestra 
bolnišnice Zdenka Kramar, direktor bolnišnice Igor Horvat, Dušan Šuštar iz NLB, 
DR.Ugačen in otroška zdravnica Tina Ahačič I Foto: Anka Bulovec
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Po besedah Livije Rojc
Štremfelj iz Društva 
za pomoč bolnim in 
trpečim Rdeči noski 
so letos praznovali peti
rojstni dan, 
usposobljenih pa 
imajo že dvanajst
klovnov zdravnikov. 
Ti so letos obiskali že
deset tisoč pacientov
("Hočemo jih obiskati
še več, čeprav si
želimo čim bolj prazne
bolniške postelje!"),
opravili so 280 vizit v
dvanajstih slovenskih
bolnišnicah ...

Urša Peternel

Na Policijski postaji Jeseni-
ce je sredi novembra prišlo
do kadrovske zamenjave na
mestu pomočnika koman-
dirja za varnost v cestnem
prometu. Dosedanji pomoč-
nik Simon Sušanj je prevzel
nove delovne obveznosti v
sektorju uniformirane poli-
cije na Policijski upravi
Kranj. Novi pomočnik ko-
mandirja, ki bo skrbel za
varnost v cestnem prometu,
pa je postal Sebastjan Pro-
senc. Prihaja iz Kranja, do-
slej pa je delal na Postaji
prometne policije Kranj. Kot
je povedal, je stanje na po-
dročju prometne varnosti na
Jesenicah dobro, kljub temu
pa se bodo trudili, da se bo v
bodoče še izboljšalo. Alko-
hol, prevelika hitrost in ne-
uporaba varnostnega pasu
bodo tiste kršitve, ki jih
bodo jeseniški policisti nad-
zirali še posebej strogo, zla-
sti v prazničnem decembru.
"S svojim delom bomo sku-

šali doseči, da se bodo ude-
leženci v prometu zavedali,
kakšne posledice ima lahko
kršitev prometnih predpi-
sov. Če jih ne bodo kršili, bo
tudi prometnih nesreč
manj," je poudaril novi po-
močnik komandirja. Kot je
dodal, bodo policisti dejavni
zlasti v naseljih, ne bodo pa
zanemarili niti cest izven
naselja in lokalnih cest.

Novi pomočnik 
komandirja 
Pomočnik komandirja za varnost v cestnem 
prometu je postal Sebastjan Prosenc.

Sebastjan Prosenc

Urša Peternel

Najstarejša Jeseničanka Kri-
stina Tarman iz Podmežakle
bo prihodnjo sredo, 16. de-
cembra, dopolnila natanko
sto let. Rojena je bila 16. de-
cembra 1909 na Dolenj-
skem, na Jesenice pa se je
primožila in z možem Kar-
lom sta zgradila hišo v Pod-
mežakli, kjer živi še danes.
Kljub visoki starosti živi
sama, ob nepogrešljivi vsako-
dnevni pomoči sina Otona.
Ob častitljivem jubileju jo
bodo prihodnji teden obiska-
li predstavniki Občine Jese-
nice, Krajevne skupnosti

Podmežakla, Društva upoko-
jencev Jesenice in Društva
invalidov Jesenice. 

Sto let najstarejše 
Jeseničanke
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Občinske novice

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je za prihodnji četr-
tek, 17. decembra, sklical še
zadnjo letošnjo sejo občin-
skega sveta. Na njem bo
med drugim predstavil po-
ročilo o delu občinskega sve-
ta v iztekajočem se letu in o
realizaciji sprejetih sklepov,
vprašanj in pobud. Iz poro-
čila izhaja, da se je v obdo-
bju od januarja do novem-
bra občinski svet sestal na
devetih rednih sejah in ob-
ravnaval skupaj 140 točk
dnevnega reda, od tega 37
tako imenovanih podtočk
(poročil, informacij, volitev

in imenovanj), torej v pov-
prečju 15,5 točke na sejo.
Sprejeli so skupaj 162 skle-
pov, to je povprečno 18 skle-
pov na sejo. Na sejah občin-
skega sveta je bilo v tem ob-
dobju ustno ali v pisni obliki
postavljenih 143 vprašanj in
pobud občinskih svetnikov.
Tudi v letu 2010 bo predvi-
doma devet rednih sej ob-
činskega sveta. Pa še to: v
tem mandatu, ki se izteče v
letu 2010, so jeseniški ob-
činski svetniki opravili že 32
rednih sej.

Županov kotiček

Danica Zavrl Žlebir

Kočna - Z akcijo Sever je slo-
venska milica leta 1989 pre-
prečila "miting resnice", s
katerim je želela takratna
srbska oblast enako kot na
Kosovu, v Vojvodini in Črni
gori omajati slovensko ob-
last. Tomaž Ertl, tedanji re-
publiški sekretar za notranje
zadeve, je v republiški skup-
ščini zagotovil, da bo milica
miting preprečila. To se je
tudi zgodilo. Danes temu
dogodku mnogi pripisujejo
velik pomen, češ da gre za
enega od korakov k poznej-
šim demokratičnim proce-
som v Sloveniji. Podobno
menijo tudi na Jesenicah,
kjer so lani Tomaža Ertla
razglasili za častnega obča-
na iz povsem enakih razlo-
gov, kot ga je letos odlikoval
predsednik, je potrdil župan
Tomaž Tom Mencinger. De-
jal je, da je bila odločitev o
imenovanju sprejeta z viso-
kim soglasjem. 
Kako o akciji Sever po dveh
desetletjih razmišlja Tomaž
Ertl?
"V tistem času je bila sloven-
ska milica dobro usposoblje-
na, celo za obrambo sloven-
skih interesov na mejah Slo-
venije. Ker ni bilo nikogar
drugega, razen organov za
notranje zadeve, je bila ta-
krat milica oborožena sila
slovenskega naroda. Danes
bi njeni nasprotniki radi po-
kazali akcijo Sever kot neko

vajo pripravljenosti sloven-
ske milice. Šlo je za veliko
več. Kot udeleženec sestanka
v Zagrebu, ki je bil name-
njen temu, da se prepreči
miting, lahko z gotovostjo tr-
dim, da brez akcije Sever mi-
ting ne bi bil odpovedan. Na
moje sklicevanje na odloči-
tev republiških organov in
slovenske skupščine, da je
miting prepovedan, se ni ni-
hče oziral, pač pa šele na
grožnjo, da bo milica upora-
bila vsa sredstva in zakonska
pooblastila in za vsako ceno
preprečila prihod mitinga-
šev v Ljubljano. Morda je

prav dvajset let doba, ko se
na vse te dogodke lahko
ozremo bolj realno in s pre-
mislekom, za katerega takrat
ni bilo časa in tudi nobene
potrebe, ker nihče ni iskal
zaslug ali priznanj za to, kar
smo naredili. Akcija Sever se
je zgodila kot obramba de-
mokratizacije in osamosva-
janja Slovenije. Osamosvo-
jitvena vojna pa je tisto zad-
nje dejanje, ki je omogočilo
samostojno Slovenijo. To je
treba gledati kot proces v ta-
kratnem času. Vsa druga
polovica osemdesetih let je
bil en sam pritisk na Slove-

nijo, da se pokori željam po
centralizaciji Jugoslavije pod
Miloševičevo vizijo bodoče
Jugoslavije. Miting je imel
veliko rezerv. Če rušenje slo-
venskega vodstva ne bi uspe-
lo, bi moral miting ustvariti
razmere, ki bi omogočile
zveznim organom, da v Slo-
veniji izvedejo izredne raz-
mere. To pa bi pomenilo, da
imata v Sloveniji proste roke
tako zvezna milica kot tudi
armada. Če bi se to takrat
zgodilo, danes lahko le ugi-
bamo, kdaj bi Slovenija lah-
ko nadaljevala po poti, ki je
bila že dolgo načrtovana."

Predsednik države 
odlikoval Tomaža Ertla
Predsednik države Danilo Türk je s srebrnim redom za zasluge odlikoval Tomaža Ertla za zasluge pri
varnosti, obrambi in zaščiti Slovenije v času akcije Sever.

Udeležba občinskih
svetnikov na sejah je
bila visoka, kar 
97-odstotna. V tem 
obdobju so zabeležili
en sam neopravičen
izostanek občinskega
svetnika.

Božena Ronner

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je včeraj podelil Pla-
keto župana Petru Ebnerju
iz Avstrije (živi v bližini Be-
ljaka), gasilcu in dolgoletne-
mu prijatelju jeseniških ga-
silcev, ki že več kot trideset
let sodeluje z Gasilsko zvezo
Jesenice, prostovoljnimi ga-
silskimi društvi in v zadnjih
nekaj letih tudi z javnim za-
vodom Gasilsko reševalna
služba Jesenice.
V sredini 80. let prejšnjega
stoletja, ko je služboval kot
glavni strojnik okraja Beljak
z okolico, je v sodelovanju z
Antonom Arhom, jeseni-
škim častnim občanom, ne-
malokrat organiziral pregled
in servis motornih črpalk Ro-
sennbauer ter pomagal na
različne načine, tudi zagotav-
ljal rezervne dele, ki se jih pri
nas ni dobilo ali pa je bil uvoz

zanje omejen. Zadnja dva
mandata je bil poveljnik
okraja Beljak z okolico in je
sodelovanje razširil še na
druga strokovna področja.
Nikoli in nikdar se ni menil
za dnevno politiko, kar je so-
delovanju in prijateljstvu
dalo še poseben pečat.
Letos se je odločil, da ne bo
več kandidiral za poveljnika,
in ko se je v svojem govoru
poslovil od tovarišev - gasil-
cev, tudi Jesenic ni pozabil
omeniti; še več, posebej je
poudaril čezmejno sodelova-
nje in novega poveljnika po-
spremil z besedami, da naj to
dolgoletno prijateljstvo z Je-
senicami še naprej ohranja.
Zaradi človekoljubja, ustvar-
jalnosti, tenkočutnosti, pred-
vsem pa požrtvovalnosti in
razumevajočega tovarištva
mu je župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger po-
delil plaketo župana.

Vabimo vas na javno predstavi-
tev projekta Celovita obnova
urbanega središča Stara Sava
- tržnica, ki bo v sredo, 16. de-
cembra 2009, ob 17. uri v Kol-
perni na Stari Savi. Predstav-
ljene bodo zasnove celovite
ureditve in projekt rekonstruk-
cije opuščenih objektov na
Stari Savi.

Vsebina
Projekt Revitalizacija območja
Fiprom se je začel realizirati v
letu 2006, ko so se na podla-
gi študij in pridobljene ustrez-
ne dokumentacije odkupili
deli zemljišč in opuščenih ob-
jektov na tako imenovanem
območju Fiprom v neposredni
bližini Stare Save. V nadalje-
vanju je Občina Jesenice
uspešno kandidirala na razpi-
su za evropska sredstva Služ-
be Vlade RS za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko v
okviru t. i. Razvoja regij za ko-
munalno ureditev celotnega
območja. Prijava je bila
uspešna in pridobljena so bila
sredstva v višini 85 odstotkov
upravičenih stroškov. Letos

se je investicija uspešno za-
ključila, hkrati pa so se nada-
ljevale aktivnosti pridobivanja
projektne in investicijske do-
kumentacije za nadaljevanje
revitalizacije.

Tako načrtuje Občina Jeseni-
ce v letu 2010 znova kandidi-
rati za evropska sredstva z na-
slednjo fazo urejanja območja
s projektom Celovita obnova
urbanega središča Stara Sava.

V tej fazi bo za oživitev tako po-
membnega dela občine Jese-
nice največjo "težo" projekta
predstavljala rekonstrukcija
opuščenega objekta v pokrito
tržnico. Kompleks pokrite trž-
nice se bo uredil znotraj obsto-
ječega objekta, v delu kot po-
krit zunanji tržni prostor z zapr-
tim delom v severozahodnem
delu objekta. V sklopu ureditve
tržnice se bodo uredili že do-
stopi in druge površine v nepo-

sredni bližini, tako da bo po za-
ključku projekta območje Sta-
re Save skupaj s poslovnim po-
dročjem Fiproma predstavljajo
programsko, prostorsko in ob-
likovno celoto.

Več o načrtih za prihodnost
tega dela območja boste izve-
deli na javni predstavitvi. Vljud-
no vabljeni.

Občina Jesenice

JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA CELOVITA OBNOVA 
URBANEGA SREDIŠČA STARA SAVA - TRŽNICA

Plaketa župana 
Petru Ebnerju

Tomaž Ertl na razstavi v Kranju ob 20. obletnici akcije Sever I Foto: Gorazd Kavčič

Lepo urejeni avtobusni nadstreški

V zadnjem času so nekatere nadstreške na lokalnih avtobus-
nih postajah po občini na novo uredili in opremili ter name-
stili ustrezne vozne rede. Tako so sedaj postajališča enotno
urejena. Morda je problem samo manjše število potnikov, ki
uporabljajo javni mestni potniški promet ... J. P.
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Urša Peternel

Ob petem decembru, ko
praznujemo svetovni dan
prostovoljstva, je jeseniški
župan Tomaž Tom Mencin-
ger obiskal Dnevni center
Šentgor v Radovljici. Gre za
eno od enot Slovenskega
združenja za duševno zdrav-
je Šent, kjer pomagajo ose-
bam s težavami v duševnem
zdravju. Župan se je seznanil
z dejavnostjo združenja, ki
ima enoto tudi na Jesenicah
in katerega dejavnost sofi-
nancira tudi Občina Jeseni-
ce. Ob tem je župan posebno
priznanje izrekel najbolj de-
javnemu prostovoljcu Igorju
Razingarju, Jeseničanu, ki je
za svoje prostovoljno delo
lani prejel tudi posebno pri-
znanje predsednika države.
Igor v Šentgor prihaja že de-
vet let, kot prostovoljec vodi
interno knjižnico, uporabni-
ke vodi na oglede predstav,
pohode, izlete, jih obiskuje,

če so hospitalizirani ... Ude-
ležuje se okroglih miz in de-
lavnic na temo duševnega
zdravja, piše članke za Šento-
vo revijo ... Ker ima tudi sam
izkušnjo duševne bolezni,

lahko bolje razume stiske
uporabnikov in se jim lažje
približa. Kot je dejal, bi si že-
lel, da bi se več ljudi ukvarja-
lo s prostovoljstvom. "Sam
sem s tem veliko pridobil -

zdravje, nove izkušnje, spo-
znal sem nove ljudi in nove
dežele ...," je povedal. 
Kot je ob tem dejala Anela
Halilovič iz Šentgora, imajo
poleg Igorja v Šentgoru še
dvanajst prostovoljcev, ki vo-
dijo različne dejavnosti, zla-
sti delavnice, skupine za sa-
mopomoč, izlete, pohode, se
družijo z uporabniki in jim
ponujajo svoj prosti čas. S
tem pomagajo strokovnim
delavcem in so nekakšni ne-
formalni ponudniki psihoso-
cialne pomoči. Prav zato je
njihova vloga nepogrešljiva.
Marija Zupanc, vodja Cen-
tra za duševno zdravje v
skupnosti Gorenjska regija,
je predstavila združenje
Šent in poudarila, da ose-
bam s težavami v duševnem
zdravju skušajo predvsem
pomagati, da zaživijo čim
bolj samostojno in kvalitet-
no, brez nepotrebne stigma-
tizacije in socialne izključe-
nosti.

Župan čestital prostovoljcu
Igor Razingar z Jesenic že devet let dela kot prostovoljec v združenju za duševno zdravje Šent.

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

Župan Tomaž Tom Mencinger je čestital najbolj dejavnemu
prostovoljcu v Šentgoru Igorju Razingarju z Jesenic.
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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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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

ŽELIMO VAM
VESELE
BOŽIČNE
PRAZNIKE 
TER ZDRAVO,
SREČNO 
IN USPEŠNO

2010

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 2010

Urša Peternel

Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske bo tudi letos
podelilo priznanja najzasluž-
nejšim medicinskim ses-
tram, zdravstvenim tehni-
kom in babicam. Med letoš-
njimi dobitniki najvišjih sta-
novskih priznanj sta tudi
Amir Bešić in Irena Perga-
rec Žansky iz Splošne bol-
nišnice Jesenice. Amir Bešić
je diplomirani zdravstvenik,
zaposlen kot vodja zdrav-
stvene nege na Transfuziolo-

škem oddelku v Splošni bol-
nišnici Jesenice, Irena Per-
garec Žansky pa je srednja
medicinska sestra, zaposle-
na v protibolečinski ambu-
lanti in paliativni oskrbi v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Iz jeseniške občine pa priha-
ja še en dobitnik srebrnega
znaka, to je Marjan Žagar s
Hrušice, ki je zaposlen v Psi-
hiatrični bolnišnici Begunje
kot oddelčni diplomirani
zdravstvenik. Srebrni znak
bodo vsi nagrajenci gorenj-
skega društva prejeli jutri na
slovesnosti v Kranju.

Srebrni znak Jeseničanom

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Občinske novice

Vabilo na delavnico 
Spodbujanje sobodajalstva in razvoj manjših

nastanitvenih zmogljivosti.

Vabimo vas na delavnico Spodbujanje sobodajalstva in razvoj
manjših nastanitvenih zmogljivosti, ki bo 16. decembra ob 15. uri
v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Spodnji Plavž
24e, Jesenice). 

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustaljenimi praksami
oddajanja zasebnih sob in apartmajev v Sloveniji, dobrimi prak-
sami in trendi razvoja ter z informacijsko tehnologijo, namenjeno
povezovanju in podpori poslovanja manjših turističnih ponudni-
kov nastanitev. Delavnico bo izvedel Zavod Gostoljubnost slo-
venskih domov, območna turistična organizacija za razvoj zaseb-
nih nastanitev. Vodil jo bo Uroš Buda, predsednik sekcije sobo-
dajalcev pri Turistični gostinski zbornici in ocenjevalec kategori-
je nastanitvenih obratov. 

Podajamo tudi okvirno vsebino delavnice: 
1. Perspektiva in razlogi za razvoj ponudbe manjših turističnih

nastanitev
2. Lokalno povezovanja ponudnikov na primeru dobre prakse

Skupine apartmaji v Ljubljani
3. Kategorizacija turističnih nastanitev in registracija za izvajanje

nastanitvene dejavnosti
4. Skupno trženje in informacijsko-komunikacijska tehnologija;

skupni katalogi, spletni portali, recepcijski programi
5. Sklepne ugotovitve

Zaključek delavnice bo predvidoma ob 17.30. 

Če je tema dovolj privlačna tudi za vas, pokličite in se prijavite.
Delavnica je brezplačna. Prijave pošljite po elektronski pošti
dina@ragor.si ali pa pokličite na telefon 04/581-34-19. 

Veseli bomo vašega odziva!

Eldina Čosatović
RAGOR

Urša Peternel

Drage dimnikarske storitve
so v zadnjih letih močno
razburjale občane. Številni
uporabniki dimnikarskih
storitev so svoje nezadovolj-
stvo izražali glasno, se prito-
ževali na urad za varstvo po-
trošnikov, na ministrstvo za
okolje in prostor, dejavna je
bila civilna iniciativa Dim-
nik ... Njihova prizadevanja
so pred dnevi vendarle obro-
dila sadove, saj je vlada nare-
dila prvi korak k ureditvi
razmer na dimnikarskem
področju. Z uredbo je na-
mreč spremenila način za-
računavanja dimnikarskih
storitev in obenem nekoliko
znižala cene teh storitev.
Kot so pojasnili v službi za
stike z javnostjo na ministr-
stvu za okolje, so temeljito
pregledali področje dimni-

karske službe v Sloveniji in
ugotovili, da je daleč najbolj
sporno zaračunavanje stori-
tev. "Nadzor nad delom
koncesionarjev, ki opravljajo
dimnikarske storitve, je po-
kazal, da je dosedanji cenik
dopuščal malverzacije pri
zaračunavanju storitve.
Koncesionarji so namesto
časa, ki so ga v resnici pora-
bili za določeno storitev,
stranki pogosto zaračunava-
li čas, ki ga je cenik določal
kot najdaljši možni čas za
izvedbo neke storitve," so
povedali na ministrstvu.
Zato so se odločili za spre-
membe na tem področju in
po novem bo dimnikar pri
obisku stranke moral izpol-
niti delovni nalog, v katerem
bo moral napisati, koliko
časa je dejansko porabil za
določeno storitev. Navesti
bo moral točen čas začetka

in konca dela. Stranka bo
tako plačala le delo, ki je bilo
opravljeno. Če bo dimnikar
storitev opravljal dvajset mi-
nut, bo to stranko stalo
osem evrov brez DDV. V no-
vem ceniku je namreč dolo-
čena tudi nekoliko nižja
cena minute dela. Namesto
0,44 evra brez DDV bo
stranka za minuto dela dim-
nikarja odštela 0,40 evra
brez DDV. Vlada je sprejela
še nekatere druge spre-
membe v zvezi z zaračuna-
vanjem storitev pri pregle-
dovanju in čiščenju dimnika
v večstanovanjskih stavbah.
Do sedaj se je namreč doga-
jalo, da je dimnikar zaraču-
nal pregled skupnega dim-
nika ali zračnika vsaki stran-
ki posebej. Po novem pa bo
pregled in čiščenje skupne-
ga dimnika lahko zaračunal
le enkrat.

In kaj o spremembah meni
Danijel Koritnik s Sloven-
skega Javornika, ki je eden
od tistih občanov, ki so za-
dnja leta glasno opozarjali
na nepravilnosti pri izvaja-
nju dimnikarske službe? Kot
nam je povedal, spremembe
zagotovo pomenijo korak v
pravo smer, vendar pa se bo
šele izkazalo, kako velik je
dejansko ta korak in kako bo
to v praksi vplivalo na zniža-
nje cen. Glede na pretekle iz-
kušnje, Koritnik meni, da bo
dimnikarski lobi verjetno
spet skušal obiti nove določ-
be in še naprej zaračunavati
najvišje možne postavke.
"Dimnikar se je pri meni
najavil na redni letni obisk
in po njegovem obisku bom
lahko povedal, ali so stvari
kaj drugačne kot doslej," je
povedal Koritnik. O tem
bomo vsekakor še poročali.

Dimnikarji vendarle cenejši?
Stranka bo po novem plačala le delo, ki je bilo zares opravljeno, in to po minutah. Odgovor na članek

Revščina in vbogajme

V Jeseniških novicah je bil v
petek, 13. novembra, na strani 8
objavljen članek gospe mag. Sil-
vane Gasar z naslovom Revšči-
na in vbogajme.

Ker je Karitas v Sloveniji naj-
večja humanitarna organizaci-
ja, smo dolžni napisati nekaj o
svojem delovanju in zanikati
trditve v omenjenem članku,
kako poslujejo verske humani-
tarne organizacije.

Ko mag. Silvana Gasar govo-
ri o nekaterih negativnostih pri
verskih organizacijah, sicer ne
vemo, na katero versko organi-
zacijo misli (muslimani, pra-
voslavni, katoličani). Mi piše-
mo v imenu katoliške humani-
tarne organizacije Karitas, ki
posluje z drugačnimi normati-
vi, kot jih nekaterim verskim
organizacijam očita mag. Sil-
vana Gasar. 

Karitas na Jesenicah deluje
že od leta 1991. V njej delujemo
samo prostovoljke, in sicer iz
župnije Jesenice, ki delo oprav-
ljamo brez plačila. Ljudem po-
magamo s hrano, obleko in pla-
čilom položnic. 

V humanitarni organizaciji
Karitas smo hvaležni vsem, ki
nam podarjajo obleko, da jo
lahko ponudimo vsakomur, ki
nas obišče, ne glede na versko
prepričanje. Hrano prejemamo
od škofijske Karitas, EU in letos
nam je enkrat hrano podarila
tudi Vlada RS. 

Edino merilo za dodelitev
hrane je dohodek člana ali čla-
nov v družini. V župnijski Ka-
ritas Jesenice pomagamo tudi
pri plačilu položnic z enkratno
pomočjo. Sredstva, s katerimi
razpolagamo, so v večini denar-
ni prispevki vernih katoliških
občanov in so namenjena vsem

potrebnim v občini Jesenice, ne
glede na njihovo versko pripad-
nost. Poslujemo po predpisih in
zakonih Republike Slovenije in
tistih, ki jih postavlja EU, ki
tudi sofinancira hrano.

Prosilcev nikoli ne sprašuje-
mo po njihovem verskem pre-
pričanju, nikomur ne prireja-
mo nobenih verskih predavanj
niti nikomur ne očitamo, da ni
dober človek, če ne da denarja,
kot je napisala mag. Silvana
Gasar. 

Trditev mag. Gasarjeve, da si
najdražjega ravno ne moremo
privoščiti, si pa lahko izmišlju-
jemo, kaj bomo jedli, oblekli in
kupili, ne velja za vse. Ne po-
znate razmer, ne krajevnih ne
slovenskih. Resnica je, da si le
nekateri lahko privoščijo naj-
dražje, mnogi malo, veliko pa
jih je, ki si ne morejo privoščiti
ničesar. Ti so hvaležni za vsak
dar, hrano, obleko idr., če se le
odločijo, da prestopijo prag. 

Vedno več občanov naše obči-
ne je v hudih stiskah. Hvaležni
smo vsem darovalcem oblek, pe-
rila, posteljnine idr., saj tako
lahko pomagamo mnogo več
občanom. Ali mogoče veste, ko-
liko ur dela je samo s tem, da se
na Jesenice dostavi hrana iz
Ljubljane ali iz EU? Koliko
prostovoljnih ur dela je treba,
da se hrana razpakira in raz-
deli? In da nekaterim občanom
to pomeni preživetje? Koliko ur
prostovoljnega dela je treba, da
se vsa obleka pregleda, zloži in
razdeli? 

Mislimo, da bi v Jeseniških
novicah morali objavljati član-
ke, ki temeljijo na dejstvih in
preverjenih informacijah, ne pa
da se posameznik norčuje iz
stisk ljudi in iz prostovoljnega
dela v humanitarnih organiza-
cijah. 

S spoštovanjem,
Župnijska Karitas Jesenice,

tajnica 
Lojzka Ravnik

Pisma bralcev

Urša Peternel

V vseh petih gorenjskih cen-
trih za socialno delo so
združili prizadevanja, da bi
Gorenjska poleg varne hiše,
ki deluje že sedmo leto, do-
bila tudi materinski dom.
Eden glavnih pobudnikov
odprtja materinskega doma
je Božo Pogačar, direktor
Centra za socialno delo Jese-
nice, obstaja pa možnost, da
bi bil materinski dom prav
na Jesenicah. Občina Jeseni-
ce je namreč že ponudila
hišo, vendar pa dokončne
odločitve o izbiri najustrez-
nejše lokacije še ni. Lokacija

materinskega doma - druga-
če od varne hiše - ni tajna,
pomembno pa je, da je v bli-
žini šol, vrtcev, prometne in-
frastrukture, tako da lahko
uporabnice lažje ohranijo
oziroma vzpostavijo social-
no mrežo in urejajo življenj-
ske zadeve. V materinskem
domu naj bi bilo prostora za
šest družin, to je nosečnic,

mamic z otroki ali samskih
žensk, ki se znajdejo v različ-
nih oblikah osebne, stano-
vanjske ali ekonomske sti-
ske. V materinskem domu
bodo lahko ostale največ leto
dni, v tem času pa si skušale
urediti razmere za nadaljnje
življenje. Doslej je bilo zanje
slabše poskrbljeno, kajti naj-
bližja materinska domova

sta na Škofljici in v Višnji
Gori. Zaradi oddaljenosti pa
se večina Gorenjk ni odločila
za tovrstno začasno namesti-
tev. Po besedah Boža Poga-
čarja so za odprtje materin-
skega doma že pridobili po-
zitivno mnenje ministrstva
za delo, družino in socialne
zadeve ter Skupnosti centrov
za socialno delo Slovenije.
Ker gre za ustanovo regijske-
ga pomena, upajo na sodelo-
vanje in finančno podporo
vseh osemnajstih gorenjskih
občin. Prizadevali si bodo,
da bi materinski dom svoja
vrata odprl decembra pri-
hodnje leto.

Gorenjska potrebuje materinski dom
Ena od možnosti je, da bi ga odprli tudi na Jesenicah. V njem bo prostora za šest družin, to je mamic
z otroki, nosečnic ali samskih žensk, ki se znajdejo v stiski.

Medtem ko je varna hiša namenjena predvsem
ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, je 
materinski dom namenjen ženskam 
v osebni, bivalni in ekonomski stiski.
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Krajevna skupnost

5

Janko Rabič 

V občini Jesenice se v bližnji
prihodnosti obeta nova orga-
niziranost krajevnih skup-
nosti. Sedaj jih je devet, po
novem pa naj bi jih bilo se-
dem. Tri krajevne skupnosti
Mirka Roglja Petka, Staneta
Bokala in Cirila Tavčarja na
Plavžu načrtujejo ponovno
združitev v eno krajevno
skupnost, kot je že bila v
osemdesetih letih. V tem
delu mesta Jesenice živi
7800 prebivalcev. Pobude
za združitev so že bile pred
leti, sedaj pa gre očitno bolj
zares. Člani svetov vseh treh
sedanjih krajevnih skupno-
sti so na svojih sejah že spre-
jeli pobudo, da podpirajo po-
novno združitev. Utemelju-
jejo jo predvsem s tem, da
vse krajane pestijo podobni
oziroma enaki problemi.
Vse tri imajo sedež na eni
lokaciji. Redno dejavnost za

vse tri izvaja le ena krajevna
skupnosti, preostali dve sta
udeleženi le pri izvajanju
protokolarnih zadev. V prak-
si se je že zdaj pokazalo kot
primerno in racionalno, da
vse tri krajevne skupnosti
združujejo sredstva za iz-
vedbo vseh večjih akcij,
predvsem skupnega prazno-
vanja krajevnega praznika in
novoletnega srečanja starej-
ših krajanov. Letni delovni
programi za vse tri krajevne
skupnosti so enaki. 
Prednost enotne krajevne
skupnosti vidijo v večji pre-
glednosti vseh potreb kraja-
nov na Plavžu in večji prepo-
znavnosti. Sedaj se dogaja,
da krajani niti ne vedo, v ka-
tero krajevno skupnost spa-
dajo. Z enim finančnim pla-
nom in planom komunal-
nih del bodo razbremenili
strokovne službe občine Je-
senice ter na več drugih po-
dročjih zmanjšali stroške. 

Enotno krajevno skupnost,
ki se bo po vsej verjetnosti
imenovala Plavž, bo vodil en
predsednik. Predlog je, da bi
bil svet številnejši kot v seda-
njih treh krajevnih skupno-
stih. 
S pobudo o združitvi so vod-
stva sedanjih krajevnih
skupnosti na novembrski
seji seznanila Svet za varstvo

uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice. O združitvi
bodo v prihodnjih mesecih
odločali prebivalci na zborih
krajanov. Zatem bo potreb-
na sprememba dela statuta
občine Jesenice, kjer je opre-
deljeno delo krajevnih skup-
nosti. Vse postopke naj bi iz-
peljali do lokalnih volitev
prihodnjo jesen. 

Na Plavžu le ena krajevna
skupnost?
Namesto devetih naj bi bilo v prihodnje v občini le še sedem krajevnih skupnosti. Združile naj bi se
tri krajevne skupnosti s Plavža.

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

Vida Mihelčič s.p.

Ragor nadaljuje označevanje starih hišnih imen
Na Občini Jesenice so pred nekaj leti v naseljih občine 
začeli označevati stara hišna imena, še prej so to storili v
krajevni skupnosti Dovje-Mojstrana. Jeseniške krajevne
skupnosti se tako že lahko pohvalijo s tablicami s hišnimi
imeni, ki jih je okoli 250. Na Razvojni agenciji zgornje 
Gorenjske so se nato odločili, da projekt prenesejo tudi v
druge zgornjegorenjske občine. Tako so v izbranih naseljih
občin Bled, Gorje, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica v
teh dneh zaključili prvo fazo, fazo zbiranja imen. Kot pojas-
njuje Klemen Klinar iz RAGOR-ja bodo sedaj imena še en-
krat strokovno pregledali, nato pa bodo ravno tako označili
hiše v teh občinah in izdali publikacije s seznami hišnih
imen. Projekt Kako se pri vas reče? sicer poteka v okviru Lo-
kalne akcijske skupine Gorenjska košarica in ga sofinancira-
ta Evropska unija ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano prek programa Leader in občin Bled, Gorje,
Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. M. S.

Omejitev hitrosti na Cesti Cirila Tavčarja 
in Cesti revolucije
Območje Ceste Cirila Tavčarja in Ceste revolucije je Občina
Jesenice zaradi velike gostote prometa vozil in s tem
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem
pešcev, določila za območje omejene hitrosti. Največja do-
voljena hitrost vozil v tem delu Plavža bo s postavitvijo
predpisane prometne signalizacije 30 km/h. Prometna sig-
nalizacija bo postavljena najkasneje do 20. decembra.
Voznike prosijo in pozivajo, da omejitev hitrosti vozil
dosledno upoštevajo in s tem prispevajo svoj delež k
varnosti v cestnem prometu.

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Stare in nove zgradbe pridobijo z zimskim vrtom nov bivalni prostor, kar prispeva 
k lepšemu videzu in skozi čas poveča tržno vrednost vašega objekta. Od ideje do 
realizacije vas pripeljemo skupaj z našimi strokovnjaki, ki vam po ogledu vašega 
objekta pripravijo optimalno rešitev za izvedbo zimskih vrtov na vašem objektu. Pripravimo
vam statične izračune, skice, točen opis izbora profilov, sistemov prezračevanja ter celoten
predračun, ki hkrati zajema vaše želje in zmogljivosti. Na podlagi znanja in dolgoletnih
izkušenj vam zagotovimo tehnično dovršenost ter hkrati svetovanje, kako se izogniti 
problemom, kot so kondenzacija, prezračevanje, ogrevanje in izbira materialov ter stekel.
Naši zimski vrtovi so znamke FINSTRAL. V 40-letni tradiciji je FINSTRAL uspel z zares
izredno tehnologijo in seveda visoko kakovostno izvedbo zimskih vrtov ter seveda številnimi
referencami po celotni Evropi. 
Vsak Finstralov zimski vrt je izdelan po naročilu, iz posebnih profilov za zimske vrtove, 
za katere ima podjetje FINSTRAL lastno certificirano proizvodnjo. Kakovostna izvedba,
konstrukcija, elegantne in tradicionalne oblike ali pa moderne in ozke linije, vse to pomeni,
da se lahko prilagodimo vsaki posamezni zahtevi naročnika. Sestava in konstrukcija 
Finstralovih zimskih vrtov so Finstralovi PVC profili, ki so izredno obstojni ter odporni na 
vremenske vplive in enostavni za čiščenje, brez nepotrebnih stroškov barvanja. Na 
razpolago so v vseh Finstralovih barvah ter v več kot sto barvah RAL in vseh površin, kot
so gladke, več odtenkov posebnih strukturnih belih barv, satinirane, hrapave ali strukturne
površine in barve v imitaciji lesa. Prav tako je možna kombinacija notranjih ter zunanjih
barv in površin, z upoštevanjem obstoječe zunanje fasade, videza objekta in estetskih 
ter arhitekturnih zahtev. Že v standarni izvedbi je streha Finstralovega zimskega vrta 
preoblečena z aluminijem, preko PVC profilov, po naročilu posameznega kupca pa se
takšna izvedba lahko naredi tudi pri stranskih stenah zimkega vrta.
Vabimo Vas, da se pred odločitvijo za zimski vrt Finstral posvetujete v podjetju PA & CO,
d. o. o., na Jesenicah, saj boste le tako lahko izvedbo in obliko povsem prilagodili vašim
željam in zahtevam ter s postavitvijo zimskega vrta pripomogli k izboljšanju kakovosti vašega
življenja. Podjetje PA & CO vam pri nakupu zimskega vrta FINSTRAL zagotovi strokovno
svetovanje, kakovost vgradnje, saj imamo lastno ekipo monterjev, ki imajo opravljene izpite
za vgradnjo Finstralovih zimskih vrtov, poprodajni servis in do 12-letno garancijo.

Vabljeni,
PA & CO teamSPECIALISTI ZA ZIMSKE VRTOVE

PA & CO d.o.o.
SPODNJI PLAVŽ 14 H, 4270 JESENICE
TEL.: 04/5861 680
E-POŠTA: pa-co@s5.net

NAJVEČJI GORENJSKI CENTER
ZA STAVBNO POHIŠTVO
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Kultura

Igor Kavčič

Pretekli četrtek, na dan, ko
tisti, nekoliko bolj kulturno
navdahnjeni, praznujemo
obletnico rojstva našega naj-
večjega pesnika Franceta
Prešerna, je po Gorenjskem
kar mrgolelo različnih do-
godkov, odprtij razstav, lite-
rarnih branj, koncertov ...
"Opla, tole bo nekaj simpa-
tičnega," sem si mislil ob
vabilu na Miklavžev koncert
Big banda Glasbene šole Je-
senice. Koncert v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja je
postal že tradicionalna pred-
stavitev jeseniškega Big
banda, ki obstaja šest let,
leto manj pa ga vodi Domen
Jeraša, sicer pozavnist v or-

kestru Slovenske filharmo-
nije, doma na Jesenicah pa
poleg šolskega Big banda
vodi tudi Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora.
Band je začel na polno s
skladbo Basic Basie J. Ed-
mondsona in vsem nam,
ljubiteljem tovrstne muzike,
je srce že igralo ... Sledile so
bolj umirjene skladbe tipa
Georgia on My Mind pa Tan-
gerine ... nakar so nastopile
tudi prve gostje, skupina za
sodobni ples, ki je pod vod-
stvom in v koreografiji Kaje
Lin Jagodič predstavila ples
Stičišče, sicer na glasbo Ba-
lanescu quarteta. "Ah, tista
z dolgim naslovom," je bil
ob znani I heard it Through
The Grapevine duhovit Do-

men, tako v vlogi napovedo-
valca, dirigenta in po potre-
bi tudi pozavnista. Orkester
žal nima "zugpozavn", saj
se v šoli noben učenec ne
uči tega instrumenta. "Žal,
z veseljem bi koga učil," je
povedal Domen in dodal,
da temu primerno v nekoli-
ko zmanjšanem Big bandu
priredi tudi aranžmaje.
Tako je priredil Sepetovo
Zemlja pleše, kjer je nastopi-
la tudi mlada flavtistka
Nika Pogačar. Uglasbil pa
je tudi pesem Jutro, za kate-
ro je besedilo napisala kar
pevka Tajda Žnidaršič
sama. Še nekaj skladb in
koncert se je prehitro pre-
vesil v zadnjo tretjino (po
hokejsko, kot se je pohecal

Domen). V bandu so tokrat
igrali: Samo Pregarec (1.
trobenta), Peter Kunstelj (2.
trobenta), Žiga Nikolavčič
(3. trobenta), Juš Debeljak,
Andrej Knap, Andraž Knap
(vsi alt saksofon), Mitja Je-
raša (tenor saksofon), Matic
Nikolavčič (rog), Anja Jera-
ša (klavir), Neža Jeraša in
Jan Misir (bobni), Klemen
Smolej (kitara) in Alen
Štros (bas kitara). 
Mali jeseniški Big band, ka-
teremu na pomoč priskočijo
tudi starejši izkušeni glas-
beniki, sicer pa je sestavljen
iz učencev 4. in višjih razre-
dov glasbene šole, je seveda
zaključil z znamenito Pink
Panter Theme. Saj veste,
saksofoni pa to ...

Mali veliki band
Big band Glasbene šole Jesenice je pod vodstvom Domna Jeraše pripravil že tradicionalni 
Miklavžev koncert. Klasike swinga, naše zabavne, big band standardi ... Mladi glasbeniki so zaigrali
kot "ta veliki" Big band.

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice bo v nedeljo, 20.
decembra, ob pol osmih
zvečer božični koncert le-
gende slovenske glasbene
scene Ota Pestnerja. S tem
nadaljuje tradicijo božičnih
večerov, ki jih je v preteklo-
sti že izvajal. Toda tokrat ga
bo spremljala njegova nova
vokalna skupina Pro Anima
Singers, v kateri nastopajo

Maja Hribernik Pestner
(njegova žena), Mija Mi-
hevc, Elena Hribernik Polaj-
nar, Marko Hribernik in
Primož Kerštanj. Na klavir-
ju jih bo spremljal Blaž Jur-
jevčič. Na koncertu bo ob-
činstvo lahko prisluhnilo
najlepšim božičnim pes-
mim z vsega sveta ter božič-
nim gospelom v popolnoma
novih aranžmajih.
In zakaj se je Oto odločil za
povsem novo pevsko zased-
bo? "Odločili smo se za po-
ustvarjanje različnih glasbe-
nih stilov, saj želimo pred-
staviti občinstvu širšo po-
nudbo dobre vokalne glasbe.
Za začetek so tu božične
pesmi, vendar se bomo kas-
neje 'slišali' tudi drugače.
Vsi pevci imamo glasbeno
izobrazbo: Maja je profesori-
ca violine, Elena profesorica

flavte, Mija je glasbena pe-
dagoginja, Marko je diplo-
miral iz klavirja v Ljubljani
in dirigiranja na Dunaju,
Primož je glasbeni pedagog,
sam pa sem končal srednjo
glasbeno šolo - oddelek solo-

petja in se ukvarjam s kom-
poniranjem, aranžiranjem
in produkcijo," je povedal.
Kot obljublja, bodo občin-
stvu na Jesenicah skušali
dati nekaj božične topline in
dobrega vzdušja. 

Oto Pestner z najlepšimi
božičnimi pesmimi
Na Jesenice prihaja legenda slovenske glasbe Oto Pestner z božičnim koncertom in povsem 
novo zasedbo Pro Anima Singers.

Publiki želimo dati 
nekaj božične topline
in dobrega vzdušja, saj
v se v tej zasedbi 
predstavljamo prvič,
pravi Oto Pestner

Oto Pestner 

Vabilo novim pevkam
Ženski pevski zbor Milko Škoberne pod vodstvom nove dirigentke

prof. Blanke Pozyczke vabi nove pevke k sodelovanju.

V glasu je duša in petje je lahko tudi zdravilo, glasba nas oblikuje, 
plemeniti, osrečuje in razvija ljubezen, ne samo do lepega, temveč tudi do

skupnosti. Zbor ima dolgoletno tradicijo, zato bi želeli k sodelovanju 
privabiti nove pevke, mlajše, kot tudi starejše. 

Vaje so vsak četrtek ob 19.30 v pevski sobi v Gledališču Toneta Čufarja 
na Jesenicah. Telefon za informacije: 031/846 838

Predsednica zbora Vasiljka Kokalj

Koncert kvarteta saksofonov 
V dvorani Glasbene šole Jesenice so konec novembra
pripravili koncert kvarteta saksofonov. Skupina, imenovana
4SAXESS, deluje od leta 2000, nastopili pa so Lev Pupis (so-
pran saksofon), Tomaž Žužak (alt saksofon), Primož Fleisch-
man (tenor saksofon) in Dejan Prešiček (bariton saksofon).
Izvedli so glasbena dela Janeza Gregorca, Georgea Gershwi-
na, Igorja Lundra, Leonarda Bernsteina in Vida Pupisa. J. P.

Mali Big band Glasbene šole Jesenice je bil na
Miklavževem koncertu preprosto veliki I Foto: Anka Bulovec

Domen Jeraša je bil tokrat v vlogi dirigenta, napovedovalca
pa tudi pozavnista. I Foto: Anka Bulovec
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Razstava Fotošport 
V Mercator centru Jesenice je Foto klub Jesenice pripravil
novo razstavo fotografij. Tokrat se z retrospektivo črno-be-
lih fotografij predstavlja član Foto kluba Jesenice Franc Črv.
Naslov razstave je Fotošport. Avtor je dolgoletni fotograf,
fotografije je začel razstavljati že daljnega leta 1959, do da-
nes pa se lahko pohvali s sodelovanjem na več kot petsto
razstavah doma in tujini. Poznamo ga tudi zaradi sodelova-
nja pri časopisu Železar, bil je avtor Hokejskega koledarja,
zgoščenke na temo Človek in jeklo ... Zelo dejaven je bil tudi
v različnih funkcijah foto klubov in Foto zveze Slovenije; je
dobitnik številnih priznanj in odlikovanj. Letos je ob osem-
desetletnici življenja in petdesetletnici fotografiranja prejel
plaketo župana občine Jesenice. J. P.

Koncert učiteljev
V veliki dvorani Glasbene šole Jesenice so koncertirali njeni
učitelji. Prireditev sta organizirala Franci Richter in Blanka
Požycka. Pripravili so enajst glasbenih točk, sodelovali pa so
Eva Zupan (flavta), Elizabeta Demšar Zupan (klavir), Zilhad
Džananović (harmonika), Klemen Smolej (kitara), Boštjan
Gradišek (tolkala), Miloš Jovanič (kontrabas), Monika Kor-
bar (klarinet), Bronislava Prinčič (harfa), Nina Prešiček (kla-
vir), Jan Ulčnik (harmonika), Blanka Požyczka (violina), Tina
Gregorc (violončelo), Miha Nagode (klavir), Natalija Šimu-
nović Cilenšek (violina in petje), Saša Golob (klavir), Franci
Richter (trobenta), Alenka Grm (čembalo), Eva Jelenc Drozg
(kitara) in Andreja Geržina (petje). J. P.
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Matjaž Klemenc

Po 29 kolih so že krepko za-
ostali. Za deveto Olimpijo,
ki pod vodstvom Matjaža
Seklja niza zmage, zaostaja-
jo za 13 točk, za zagrebškim
Medveščakom pa še točko
več. Pred derbijem z Olim-
pijo pred štirinajstimi dnevi
se je Jeseničanom priključil
Todd Elik. Pomoč "starega
lisjaka" ni pomagala, da bi
železarji zapustili halo Tivo-
li z dvignjenimi glavami.
Dobro so igrali do polovice
srečanja, potem na hitro za-
pravili minimalno vodstvo 0
: 1 in na koncu izgubili s 5 :
2. Slab vtis so popravili z do-
mačo zmago 6 : 4 proti lan-
skemu zmagovalcu lige, ce-
lovškemu KAC-u. Igra ni
preveč navdušila, a na koncu
šteje le zmaga. Gostovanje
pri drugem koroškemu
predstavniku so končali še z
enim porazom s 4 : 1. Žele-
zarji niso igrali slabo, krizne
minute pa so "beljaški orli"
še kako hitro znali izkoristi-
ti. Sledil je še en obračun z
zeleno-belimi. Trener Mike

Posma je presenetil, ko je od
prve minute v vrata postavil
Gabra Glaviča. Poteza se ni
najbolje obnesla, saj so gost-
je že po dobrih devetih mi-
nutah vodili z 0 : 3. V čudni
tekmi, nenavadni za derbi,
so se Jeseničani vračali, a žal
spet delali nepotrebne napa-
ke. Te so Frank Banham, ki
je na zadnjih dveh derbijih
dosegel šest golov, in soig-
ralci takoj kaznovali. Jeseni-
čani so kljub sedmim zadet-
kom ostali praznih rok. Po
dveh letih je Olimpija spet
osvojila Podmežaklo. Konč-
ni rezultat je bil neverjetnih
7 : 8 za goste. Sledilo je go-
stovanje Salzburga, najboga-
tejše ekipe lige EBEL. Žele-
zarji so imeli že v uvodu
smolo, saj se je že po dveh
minutah poškodoval prvi
vratar Dov Grumet-Morris.
V vrata je stopil Gaber Gla-
vič in zelo dobro opravil svo-
je delo. Naši prvaki so zabe-
ležili še eno ničlo, "rdeči
biki" so slavili z 2 : 3, a so s
pristopom in borbenostjo
zapustili dober vtis. Posebej
še veseli podatek, da je bilo

malo nepotrebnih napak v
obrambi. Žal pa še vedno
šepa realizacija, kar se doga-
ja že celo sezono. 
Preobrat je še vedno mogoč,
a potreben bo zasuk na bo-
lje, in to čim prej. Počasi že
teče voda v grlo ...

Končnica vse bolj oddaljena
Hokejisti Acronija Jesenic se vse bolj oddaljujejo od želenega osmega 
mesta, ki še vodi v končnico. 

Mike Posma, trener Acronija
Jesenic: dva poraza v tednu
dni proti nekdanjemu klubu
Tilia Olimpija ...

e.on Ruhrgas IBU Svetovni  pokal  v  biatlonu

POKLJUKA
1 6 . - 2 0 .  d e c e m b e r  2 0 0 9
POKLJUKA
1 6 . - 2 0 .  d e c e m b e r  2 0 0 9
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PRODAJNA MESTA VSTOPNIC: Hiša vstopnic v Cityparku in Europarku, Petrol, Kompas, Big Bang, 
E-študentski servisi in ostala pooblaščena prodajna mesta Eventima.
Internetna prodaja: www.eventim.si, klicni center: 01/420-5000

PROGRAM TEKEM:
Sreda, 16. december 2009: 
uradni trening
Četrtek, 17. december 2009: 
ob 11.15 uri - posamično ženske
ob 14.15 uri - posamično moški
Petek, 18. december 2009:
uradni trening
Sobota, 19. december 2009: 
ob 10.00 uri - šprint ženske
ob 14.15 uri - šprint moški
Nedelja, 20. december 2009:
ob 12.00 uri - zasledovalno ženske
ob 14.15 uri - zasledovalno moški
 

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE, RADIO TRIGLAV JESENICE, 
JESENIŠKE NOVICE (GORENJSKI GLAS) IZBIRAJO

NAJBOLJŠE ŠPORTNIKE OBČINE 
JESENICE ZA LETO 2009

A) NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009
B) NAJBOLJŠO ŠPORTNICO OBČINE JESENICE ZA LETO 2009
C) NAJBOLJŠO moško EKIPO OBČINE JESENICE ZA LETO 2009
D) NAJBOLJŠO žensko EKIPO OBČINE JESENICE ZA LETO 2009

Kategorija A - naj športnik Jesenic za leto 2009 (Predlog po abecednem redu)
Miha Kavčič, TVD Partizan Jesenice, judo, 1. mesto DP mlajši člani do 90 kg;
Anže Kopitar, NHL, izjemna sezona v ligi NHL;
Tomaž Razingar, kapetan HK Acroni Jesenice; 
Jure Robič, zmagovalec vztrajnostne dirke po Sloveniji, dirka po Ameriki;
Gregor Urbas, državni prvak v umetnostnem drsanju - člani, dosežena uvrstitev na OI.

Kategorija B - naj športnica za leto 2009:
Maruša Ferk, TVD Partizan Bl. Dobrava, alpsko smučanje, 3. mesto na tekmi za Svetovni pokal v slalomu v
Garmisch-Partenkirchnu;
Anja Klinar, Plavalni klub Žito - Gorenjka, državna prvakinja v 200 m prsno in 100 m delfin;
Kaja Otovič, ŠD Jesenice - Drsalni klub, 2. mesto na DP v umetnostnem drsanju;
Nika Plečnik, Športno društvo Tiger Jesenice - tekvando, 3. mesto na Svetovnem prvenstvu v Rusiji (tudi
državna prvakinja v formah in borbah);
Petra Robnik, ŠD Jesenice - smučarski klub, državna prvakinja v slalomu in smuku. 

Kategorija C - moška ekipa: 
HK Acroni Jesenice, državni prvaki; 
KKL Turbo HIT, kegljanje na ledu - državni prvaki; 
Kegljaški klub Jesenice, 2. mesto na državnem prvenstvu mlajših članov;
HD mladi Jesenice - člani.

Kategorija D - ženska ekipa: 
Drsalni klub Jesenice 
Odbojkarski klub Jesenice - članice

Predsednik ŠZ Jesenice: Janez Štojs l. r.

Postopek izbire poteka s pomočjo javne ankete. Anke-
to izvajajo: Radio Triglav Jesenice v svojih športnih 
oddajah, Jeseniške novice z objavo anketnega lista in z
glasovanjem prek elektronske pošte zsj.programi@siol.net.
Čas glasovanja: od 11. do 23. decembra 2009
Glasovanje v oddajah Radia Triglav poteka prek 
telefonov. V glasovanju sodelujejo poslušalci Radia
Triglav. Vsak glasovalec se predstavi (ime, priimek,
naslov) in pove svoj predlog za vse štiri kategorije.
Vsak glasuje lahko samo enkrat.
Glasovanje prek anketnega lista, objavljenega v Je-
seniških novicah, poteka po pošti, izpolnjeni anketni
listi se pošljejo po pošti do 23. decembra 2009 na
naslov: Športna zveza Jesenice, Ledarska 4, 4270
Jesenice (dopisnica ali pismo). Glasovanje prek
elektronske pošte poteka tako, da glasovalec poda
predlog po elektronski pošti zsj.programi@siol.net.

Glasovanje poteka do 23. decembra 2009.
Glasovi, pridobljeni prek vseh treh medijev, se sešte-
vajo. Za pravilnost glasovanja skrbi tričlanska komisija
v sestavi: predstavnik Radia Triglav, predstavnik Zavo-
da za šport Jesenice in predstavnik Športne zveze 
Jesenice, ki opravi tudi seštevanje glasov in razglasi
rezultate. Komisija izmed vseh glasovalcev izžreba tudi
pet glasovalcev, ki prejmejo praktične nagrade. 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad izbranim
športnikom se izvede na posebni javni prireditvi (kraj
in čas objavimo kasneje).
Poleg zmagovalcev ankete priznanja prejmeta še 
drugo- in tretjiuvrščeni v vsaki kategoriji.

Glasuje se lahko samo za športnike, ki jih na 
podlagi dosežkov v letu 2009 predlaga Športna 
zveza Jesenice. 

ANKETNI LIST ZA BRALCE JESENIŠKIH NOVIC :

Spodaj podpisani ______________________________________________________________________________________________________________________ , 

stanujoč _____________________________________________________________________________________________ glasujem za:

A) Športnika Občine Jesenice 2009: ______________________________________________________________________________________________

B) Športnico Občine Jesenice 2009:  _____________________________________________________________________________________________

C) Moško ekipo Občine Jesenice 2009:  _________________________________________________________________________________________

D) Žensko ekipo Občine Jesenice 2009:  _________________________________________________________________________________________

Podpis: _______________________________________________________ 

Nove kolajne 
jeseniških drsalcev 
Tekmovalke in tekmovalec
Drsalnega kluba Jesenice
nadaljujejo uspešno sezono
nastopov v novi sezoni. Na
mednarodnem tekmovanju
v umetnostnem drsanju
Zlati medved v Zagrebu so
osvojili dve novi kolajni in
več drugih dobrih uvrstitev.
Pri mladinkah je Meta Čebo-
kli zasedla 11., Ines Bešič pa
13. mesto. Pri deklicah letnik
1997 je bila Saira Čatak 3.,
Anja Resman pa 4. Pri deč-
kih letnik 1998 se je Daniil
Maksimović uvrstil na 4.
mesto, pri deklicah letnik
1999 Ela Mohorič na 14.
mesto. Pri deklicah letnik
2000 je bila Zemina Šaba-
novič 12., pri deklicah letnik
2001 Kaja Gril 3. in Neja
Smolej 6., pri deklicah letnik
2002 pa Nika Novak 8. J. R.

Na tretjem mestu 
V 8. kolu so jeseniški kegljači na domačem kegljišču s 7 : 1
premagali Calcit II. Slabše so se odrezali na gostovanju 
pri Pivki, kjer so izgubili z rezultatom 5 : 3. Na vrhu lestvice
je ekipa Izole z maksimalnim izkupičkom 18 točk. Na 
drugem mestu je Calcit II z 12 točkami. Jeseničani so na
tretjem mestu z 11 točkami. Prvenstvo se bo nadaljevalo 16.
januarja 2010. Jeseniški kegljači so nastopili na državnem
prvenstvu U-23, ki je potekalo v Kamniku in Mariboru. Tret-
je mesto v dvojicah sta osvojila Nik Medja in Matjaž Vovk.
Mesto nižje v isti disciplini sta bila Kristjan Mijatovič in
Igor Čosič. M. K.

Novi uspešni nastopi javorniških strelcev 
Tekmovalci Strelskega društva Triglav Javornik Koroška Bela
nadaljujejo nastope. Na drugem odprtem kontrolnem pr-
venstvu v streljanju z zračnim orožjem je s puško pri mla-
dincih Gašper Bernot zasedel 3., Luka Resman pa 4. mesto.
Pri članih s pištolo je bil Boštjan Smerke 28. Na drugem 
odprtem turnirju druge slovenske lige v Škofji Loki je Luka
Resman zmagal, Gašper Bernot je bil 5., Nik Jeglič 6., Tadej
Štojs 14. in Anže Presterel 26. Ekipno je prva ekipa SD 
Triglav zasedla 2., druga ekipa pa 5. mesto. J. R.

kratke novice
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Javni razpis

I. Javni razpis
A) SOCIALA - sofinanciranje programov humanitarnih in invalid-

skih organizacij ter humanitarnih projektov 
B) PREVENTIVA - sofinanciranje preventivnih projektov na 

področju dela z mladimi (otroki in mladostniki)
C) KULTURA - sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih 

kulturnih društev in zvez ljubiteljskih kulturnih društev ter 
kulturnih projektov ljubiteljske kulture

E) ŠPORT - sofinanciranje športnih programov
F) IZOBRAŽEVANJE - sofinanciranje projektnega 

učenja mladih

II. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A) SOCIALA
HUMANITARNI PROGRAMI 
- sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitar-
no dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva
in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o 
humanitarnih organizacijah (ZHO) in

- sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za
doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom
Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).

HUMANITARNI PROJEKTI
Sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije,
ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in
zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in
dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in
so namenjeni ljudem, potrebnim materialne in nematerialne pomoči
zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.

B) PREVENTIVA
PREVENTIVNI PROJEKTI
Sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi
(otroki in mladostniki), razdeljeno na:
PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo
mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa
v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in 
drugih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno skupino
mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem da se s svetovanjem in reše-
vanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj. 

C) KULTURA
KULTURNI PROGRAMI
Sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev
in zvez ljubiteljskih kulturnih društev.

KULTURNI PROJEKTI
Sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost 
kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa,
filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti in založni-
štva oz. druge dejavnosti na področju kulture s ciljem razvijanja
in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

E) ŠPORT
Sofinancirajo se naslednji športni programi in strokovne ter razvojne
naloge: 
A - ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE
PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA
IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
A1 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
A2 - Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
A3 - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
A4 - Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
A5 - Interesna športna vzgoja mladine
A6 - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
A7 - Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

B - ŠPORTNA REKREACIJA
C - KAKOVOSTNI ŠPORT
D - VRHUNSKI ŠPORT
E - ŠPORT INVALIDOV
F - VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČIN-

SKE ŠPORTNE PRIREDITVE
G - DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra
2. Založniška dejavnost
3. Informacijski sistem na področju športa

F) IZOBRAŽEVANJE - sofinanciranje projektnega učenja mladih
Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih,
starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar 
pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo
šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim
pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost
pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. 

IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov
in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
- da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z
ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za oprav-
ljanje posamezne dejavnosti), prostorske razmere in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih po-
dročjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

- da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno
dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, če na javni razpis
ne kandidirajo prvič,

- da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za te-
koče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo pro-
grama tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte, za
katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), eviden-
co o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja
samo za področju športa), kar je razvidno iz priloženega dokazila. 

Posebni pogoji
Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za
sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavno-
sti izpolnjevati še naslednje pogoje:

A) SOCIALA
HUMANITARNI PROGRAMI
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko prija-
vijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogo-
jev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne in
invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če
prvič kandidirajo za sredstva za to področje,

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejav-
nosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo več kot
eno leto na področju humanitarne dejavnosti,

- da imajo sedež na območju občine Jesenice,
- da v primeru, če imajo sedež zunaj območja občine Jesenice, izva-
jajo programe na območju občine Jesenice,

- v svoj program imajo vključene uporabnike z območja občine Je-
senice, kar dokazujejo z obveznim vpogledom v seznam uporabni-
kov s stalnim bivališčem v občini Jesenice in

- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 

HUMANITARNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih projektov se lahko prijavijo:
- humanitarne in invalidske organizacije ter 
- javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice.

Poleg splošnih pogojev morajo izvajalci iz prve in druge alineje izpol-
njevati še naslednje pogoje: 
- da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja humani-
tarne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič
kandidirajo za sredstva za to področje,

- da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine
Jesenice, registrirani za opravljanje nalog na področju humanitarne
dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandi-
dirajo za sredstva za to področje,

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejav-
nosti registrirani v skladu s predhodnima alinejama in delujejo več
kot eno leto na področju humanitarne dejavnosti,

- da ima vlagatelj sedež v občini Jesenice in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

Humanitarne in invalidske organizacije, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev za humanitarni program, ne morejo hkrati kandidirati za pri-
dobitev sredstev za humanitarni projekt in obratno.

B) PREVENTIVA
PREVENTIVNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo:
- društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi, in

- javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice.

Poleg splošnih pogojev morajo izvajalci iz prve in druge alineje 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da ima vlagatelj sedež v občini Jesenice,
- da je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja 
Jesenic, kar prijavitelj dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene 
ciljne skupine,

- da je iz vloge razvidno, da je prijavitelj že uspešno izvedel enak
ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti,

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih 
dejavnosti registrirani in delujejo več kot eno leto na področju
preventivne dejavnosti in

- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

C) KULTURA
KULTURNI PROGRAMI
Na javni razpis za izvajanje kulturnih programov se lahko prijavi-
jo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje: 
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazuje-
jo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za
to področje,

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih de-
javnosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo oz.
so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju
kulturne dejavnosti,

- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v
vlogi in

- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 

KULTURNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje kulturnih projektov se lahko prijavijo
vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje 
pogoje: 
- da so kulturna društva in zveze kulturnih društev ter javni 
zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice
oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni 
kulturni programi,

- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazuje-
jo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za
to področje,

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih de-
javnosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo oz.
so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju
kulturne dejavnosti,

- imajo sedež v občini Jesenice,
- pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v
vlogi in

- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 

E) ŠPORT
Na javni razpis za izvajanje športnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna
področja oziroma športne panoge,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu
in so splošno koristne in neprofitne in

- javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine
Jesenice. 

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati poleg splošnih
pogojev še naslednje pogoje: 
- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo
z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to
področje, 

- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih 
dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo
najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,

- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v
vlogi,

- da imajo za prijavljene športne programe urejeno vadbo najmanj
36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za
izvedbo enkratnih športnih prireditev in

- da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih tekme
pretežno igrajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj doka-
zuje z izjavo v vlogi. 

F) IZOBRAŽEVANJE - sofinanciranje projektnega učenja mladih
- da je prijavitelj registriran za izvajanje oz. opravljanje izobraže-
valne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji oz.
druge listine (statut ipd.), iz katerih bo razvidno, da opravljate 
izobraževalno dejavnost,

- da so na dan objave javnega razpisa registrirani in delujejo več
kot eno leto na tem projektu,

- da projektno učenje mladih traja vsak dan od ponedeljka do pet-
ka sedem ur dnevno, 

- da je temeljna oblika dela projektno delo, 
- da so v projekt vključeni uporabniki, ki imajo stalno bivališče v
občini Jesenice, kar dokazujejo s priloženega seznama uporab-
nikov in

- da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu.

V. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za sofinanciranje projektov in programov s področja druž-
benih dejavnosti so sestavni del razpisne dokumentacije.

VI. Višina razpisanih sredstev in pogoji sofinanciranja 
Področje A:
Višina razpisanih sredstev za:
Podpodročje A/1:
- sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organiza-
cije je 20.466,00 EUR;

Podpodročje A/2
- sofinanciranje humanitarnih projektov je 2.000,00 EUR.

Področje B:
- višina razpisanih sredstev za preventivne projekte je 
14.238,18 EUR.

Področje C:
- višina razpisanih sredstev je:
Podpodročje C/1:
- za programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih
društev: 53.223,74 EUR

- za materialne stroške društev 6.470,96 EUR.
Podpodročje C/2:
- za kulturne projekte: 6.773,00 EUR

Področje E:
Ime programa Višina v EUR

A 1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 7.873,47
A 2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 7.474,82
A 3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport 49.832,11
A 4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 249,16
A 5 Interesna športna vzgoja mladine 1.993,28
A 6 Športna vzgoja mladine, usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport 31.892,55
A 7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 249,16
B Športna rekreacija 17.939,56
C Kakovostni šport 65.778,38
D Vrhunski šport 17.441,24
E Šport invalidov 498,32
F Velike mednarodne, športno rekreativne in 

občinske športne prireditve 4.983,21
G Delovanje društev in občinskih športnih zvez 4.484,89
1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnega kadra v športu 4.983,21
2 Založniška dejavnost 498,32
3 Informacijski sistem na področju športa 498,32

SKUPAJ 216.670,00

Področje F:
Višina razpisanih sredstev za projektno učenje mladih je 
4.007,00 EUR.

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen
s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna 
za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list
RS, št. 105/2008 z dne 7. novembra 2008 in sprem. 80/2009 z
dne 13. oktobra 2009).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
oz. osebno najpozneje do 11. januarja 2010 na naslov: Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v sprejemno 
pisarno (pritličje), s pripisom Javni razpis, področje ___ (vpišite
črko področja in podpodročja, na katerega se prijavljate, npr. A/1,
A/2, B, C/1, C/2, E ali F) - ne odpiraj!. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Rok za prijavo na področje E) Šport - Izobraževanje, usposablja-
nje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu je 1. septem-
ber 2010. Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko oz. osebno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s pripisom 
Javni razpis, področje E - Izobraževanje, usposabljanje in izpopol-
njevanje strokovnih kadrov v športu - ne odpiraj!. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež).
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12.30 oddana v sprejemno pisarno Občine Jesenice 
(pritličje).

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za 
posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavljate več projektov, je treba vsak projekt poslati v ločeni
zaprti kuverti tudi v primeru, če gre za isto področje (npr. če pri-
javljate več preventivnih projektov, je treba poslati vsak projekt v
svoji, ločeni kuverti, jo opremiti tako, kot je to navedeno v prvem
in drugem odstavku te točke).

IX. Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim
razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jese-
nice, vsak delavnik od 8. do 13. ure (soba II/7 in soba II/4) ali po
tel. 04/5869 310 (Monika Makovec za področje C), 04/5869
212 (Barbara Toman za področja B, E in F) oz. po tel. 04/5884
665 (Gaber Šorn za področje E) in 04/5869 278 (Aleksandra 
Potočnik za področje A). 

Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh www.jesenice.si (pod
rubriko "Razpisi - Javni razpis za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti v letu 2010"), na spletni strani socialna 
varnost v občini Jesenice www.sociala-jesenice.net in na spletni
strani Zavoda za šport Jesenice www.zsport-jesenice.si

X. Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija vsebuje:
- podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa, 

- obrazec vloge po posameznih področjih z navodili,
- način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni
prejemnik,

- osnutek pogodbe, 
- navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti
upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidi-
ranje na razpisna sredstva,

- navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpol-
njujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove upo-
rabe in pomen posameznih meril,

- navedbo o tem, kdo z upravnim aktom (sklepom oz. na 
področju kulture z odločbo) odloči o dodelitvi sredstev in kdo o
pritožbi zoper ta upravni akt in 

- navedbo da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisne-
ga roka, prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oz. programa na
javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi podpisanimi in poži-
gosanimi izjavami in

- obvezne priloge, ki so navedene v prijavnem obrazcu. 

XI. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog za področja A/1, A/2, B, C/1, C/2, E
in F bo 13. januarja 2010 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo
javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
s sklepom zavržene. 

Komisija za odpiranje vlog bo pravočasno prispele vloge za po-
dročje E) Šport - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnega kadra v športu odprla 3. septembra 2010 in ugoto-
vila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo s skle-
pom zavržene. 

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni
o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oz. progra-
mov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občin-
ske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih
vlogah z istega področja upravni akt (skupni sklep oz. skupno 
odločbo za posamezni kulturni podprogram), s katerimi odloči,
kateri programi oziroma projekti se sprejmejo v sofinanciranje. 

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
(Ur. list RS, št. 105/2008 z dne 7. novembra 2008 in sprem. 80/2009 z dne 13. oktobra 2009), župan Občine Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2010
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Od avgusta do novembra bo v Kranjskem glasu,
Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih novicah na
vsakem celostranskem Mercatorjevem oglasu
objavljen kuponček s številko. To številko
izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga boste
našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski
otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Zbrati
morate številke od 1 do 4. Ko boste novembra
prilepili še zadnjo številko, kartonček oddajte 
v nabiralnike v omenjenih Mercator centrih. 
Decembra bomo izžrebali 48 srečnežev, ki bodo
januarja 2010 z nami odšli na enodnevni izlet. V
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Številke, ki vas odpeljejo na izlet
Cenjene bralke in bralce, ki spremljajo igro z zbiranjem
številk od 1 do 4, obveščamo, da je zaradi neprijetnosti
prišlo do zamika igre. Zadnja številka 4 bo v Kranjskem
glasu, Deželnih in Jeseniških novicah objavljena šele 
decembra. Našli jo boste tudi v tej številki.
Ko boste številko 4 izrezali in jo prilepili na kuponček, ga
oddajte v nabiralnik v najbližjem Mercatorjevem prodajnem
centru: Savski otok, Primskovo, Jesenice ali Lesce. 
Žrebanje bomo izvedli januarja. Vsi izžrebani pa bodo
pravočasno obveščeni, kam in kdaj se bomo skupaj
odpravili na enodnevni izlet.

Hvala za razumevanje in prijazno povabljeni k sodelovanju!

Jeseniške novice, petek, 11. decembra 2009
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Tjaša Rotar

Sejmi
Pomemben družabni dogo-
dek so bili sejmi, saj tu ljud-
je niso le kupovali in proda-
jali, pač pa so srečali znance
iz ožje in širše okolice. Sej-
me so prirejali ob sv. Valen-
tinu (14. februarja), sv. Flor-
janu (4. maja), sv. Petru in
Pavlu (29. junija), sv. Mag-
daleni (22. julija), prvi pone-
deljek v oktobru, ob sv. Le-
nartu (6. novembra). Poseb-
no mesto je zavzemal Jože-
fov sejem (19. marca). Na
Savi so v razmaku več sto
metrov od Hermana do
Marka stale stojnice z naj-
različnejšim blagom. Obis-
kovalci so prišli celo iz Go-

rij, Breznice, Bohinja in
Kranjske Gore. Med cerkvi-
jo in graščino se je plesalo
pozno v noč. Veselice s ple-
som naj bi ob sejmu prireja-
li tudi pri Jelenu. Jeseniški
fantje in dekleta so se udele-
ževali tudi sejemskih plesov
drugod po Dolini, na primer
v Ratečah in v Kranjski Gori.

Procesije
Največja cerkvena procesija
je bila ob telovem s postaja-
mi ob štirih znamenjih.
Sprevod je šel do jeseniške
cerkve po glavni cesti mimo
železniške postaje do žele-
zarne, nato na Savo in po

Prešernovi cesti nazaj do
cerkve. Trajal je tri do štiri
ure. Procesijo je spremljala
Krekova godba. Udeležila se
je je množica ljudi. Za šolo-
obvezno mladino je bila
udeležba sploh nujna. Ker
se je marskikateremu šolar-
ju sprevod po Jesenicah zdel
dolgočasen, jih je nekaj ušlo
že malo prej v upanju, da
tega nihče ne bo opazil.
Manjšo procesijo so priredi-
li za veliko noč.

Maše in nove maše
Tudi maše so bile družabni
dogodek, saj so se tam ljud-
je srečevali, spregovorili ne-

kaj besed in se ne nazadnje
tudi pokazali z nedeljsko,
čim bolj imenitno obleko.
Moški so se pogosto zbirali
pred cerkvijo in tam raz-
pravljali, tudi med mašo, se-
veda ob zgražanju duhov-
ščine in številnih Jeseni-
čank. "Nedopustna pa je na-
vada, ki se je razpasla letos
bolj kot kdaj koli (ob šmar-
nicah, moja op.), da pridejo
fantje pred cerkev razprav-
ljat o svojih zgolj fantovskih
zadevah in te razprave so
tako glasne, da jih more sli-
šati vsakdo v cerkvi."
V obravnavanem obdobju
so Jeseničani nekajkrat lah-
ko prisostvovali novim ma-

šam. Te so bile posebno slo-
vesne. Tako so bile na pri-
mer ob prihodu novomašni-
ka Jožka Žabkarja septem-
bra 1939 Jesenice in velik
del Save okrašene z zastava-
mi. Novomašnika so spreje-
li zbrani Jeseničani, med
njimi tudi šolska mladina,
ob streljanju iz topičev
(možnarjev, moja op.). Pev-
ski zbor in godba Krekovega
društva sta mu pripravila
podoknico. Zvečer je Žab-
kar vodil litanije, naslednji
dan, v nedeljo, 24. septem-
bra, pa novo mašo. Sledilo
je slovesno kosilo za povab-
ljene na novomašnikovem
domu.

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (12. del)

Vasiljka Kokalj, 
diplomirana 
medicinska sestra

Za rakom na debelem čreve-
su in danki v Sloveniji vsako
leto zboli okoli 1300 ljudi. Ta
rak je drugi najpogostejši
vzrok smrti zaradi raka v Slo-
veniji, in sicer predvsem
zato, ker je bolezen največ-
krat odkrita prepozno. Zato
Nacionalni program preseja-
nja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesju
SVIT vsem prebivalcem od
petdesetega do 69. leta staro-
sti omogoča brezplačen pre-
gled debelega črevesja. Pro-
gram SVIT omogoča odkri-

vanje prikritih krvavitev v
blatu in po potrebi natanč-
nejšo preiskavo črevesa, ki
pojasni vzrok prikrite krvavit-
ve in načrtuje takojšnje učin-
kovito zdravljenje odkritih
bolezenskih sprememb.
Mnogi ljudje se sploh ne za-
vedajo, kako resen problem
je rak na debelem črevesu in
danki. O težavah s prebavo,
črevesjem in zadnjo platjo
neradi govorimo - celo z naj-
bližjimi. Težave s prebavo,
črevesjem, odvajanjem ... po-
gosto podcenjujemo celo ta-
krat, ko so že zelo resne. Člo-
veka, ki misli, da je zdrav, ni
lahko prepričati, da odda vzo-
rec blata ... kaj šele, da gre na
kolonoskopijo.

Tveganje, da kdo zboli za ra-
kom na debelem črevesju ali
danki, povečuje nezdrav živ-
ljenjski slog (premalo giba-
nja, debelost, nezdrava pre-
hrana s premalo vlaknin,
sadja in zelenjave, uživanje
alkohola in kajenje). Verjet-
nost, da se razvije rak na de-
belem črevesju ali danki, je
večja pri tistih posamezni-
kih, katerih ožji sorodniki so
že zboleli za to boleznijo, in
pri ljudeh s kronično bolez-
nijo črevesja.
SVIT lahko reši življenje
tudi vam, zato prevzemite

odgovornost za svoje lastno
zdravje in oddajte vzorec
blata.
Vključite se v program in k

temu spodbudite še svoje
znance, prijatelje, sodelavce,
sosede. 
Če bi radi zvedeli več o pre-
prečevanju in zgodnjem
odkrivanju raka na debe-
lem črevesju in danki ter o
Programu SVIT, se oglasite
v Zdravstveno vzgojnem
centru v II. nadstropju
Zdravstvenega doma Jese-
nice ob torkih in četrtkih
dopoldne.

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

Vida Mihelčič s.p.

Preprečimo 
raka debelega črevesja

Poklic športnega trenerja je zahteven
Izvajanje številnih športnih panog v občini Jesenice zahteva
dober, kvaliteten in usposobljen trenerski kader. Pri Zavodu
za šport Jesenice temu namenjajo precejšnjo pozornost. Po
lanski uspešni in dobro obiskani okrogli mizi z naslovom
Vzgoja mladih športnikov so se letos lotili nove teme. 30. no-
vembra so pripravili predavanje z naslovom Poklic športnega
trenerja. Nanj so povabili vse profesionalne in druge trenerje
iz občine Jesenice, odzvali pa so se tudi nekateri iz radovljiške
občine. Predavanje se je izkazalo za koristno. V prvem delu je
najprej Črt Bill Slivnik, ki je končal Fakulteto za šport in dela
kot smučarski trener, spregovoril o prehrani športnikov. Ta v
veliki meri vpliva na treninge in tekmovanja in doseganje re-
zultatov športnikov. Sledil je osrednji gost Viktor Krevsel z iz-
jemnim bogatim znanjem in izkušnjami trenerja, športnega
pedagoga in odbojkarskega zanesenjaka. Zbranim je podal
številne dragocene izkušnje iz knjige Poklic športnega trener-
ja, ki jo je napisal pred petimi leti. To so lastnosti in vrline, ki
jih mora trener obvladovati, ko tekmovalca usposablja od za-
četka do najvišjega cilja - kolajne na olimpijskih igrah. V raz-
pravi so navzoči postavili več vprašanj oziroma so v skupni
odprti razpravi opozorili na dileme trenerskega dela v sodo-
bnem času. Med drugim gre za vpliv trenerjev na otrokov raz-
voj, motivacijo in delovne navade. Dotaknili so se tudi največ-
jih športnih vrlin, ki se danes ne spoštujejo. Že najmlajše tek-
movalce je treba navajati na poštenost v športnem življenju.
V današnjem času imajo velikokrat priložnost prek medijev
spremljati slabe zglede, ki športnikom niso v ponos. J. R.

Pet zlatih medalj na turnirju specialne olimpijade 
Ob petnajsti obletnici juda za osebe s posebnimi potrebami
v Sloveniji je bil v Izoli organiziran mednarodni turnir v or-
ganizaciji Judo zveze Slovenije in VDC Koper. Na tek-
movanju so nastopili tekmovalci iz Slovenije, Italije in
Bosne in Hercegovine. Judo klub Jesenice je na tekmovanju
zastopalo sedem udeležencev pod vodstvom trenerja Jaka
Kolbla in mentorice Tatjane Dvoržak. Na Jesenice so se
vrnili s petimi zlatimi medaljami, eno srebrno in eno
bronasto. Prva mesta in zlate medalje so v posameznih kat-
egorijah osvojili Irfan Vukalič, Željko Najdek, Nejc Vidic,
Melita Komac in Eldin Pašič. Srebrn je bil Nik Jerkovič,
bronasto medaljo pa je osvojil Žiga Dobravc. Naj omenimo
še to, da se osebe s posebnimi potrebami z judom na Je-
senicah ukvarjajo že od vsega začetka, torej petnajst let.
Pobudnik usmerjanja oseb s posebnimi potrebami v judo
pa je bil pokojni Brane Dvoržak. B. J.

Ko boste povabljeni v program (do marca 2010
bodo dobili vabila moški in ženske v starosti 
od 50 do 69 let, ki so rojeni v letu, ki ima liho
število (npr.: 1951, 1953, 1957 ...), od marca 
2010 pa prebivalci, ki so rojeni v letu, ki ima
sodo število (1946, 1948, 1952...), je vsekakor
modro, da na povabilo odgovorite in se 
vključite v program.

naročnine
04/201 42 41 

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



10 Jeseniške novice, petek, 11. decembra 2009

Mladi

Urša Peternel

V Kosovi graščini na Jese-
nicah so prejšnji teden od-
prli prodajno razstavo iz-
delkov, ki so jih izdelali v
obeh gorenjskih waldorf-
skih vrtcih - Sončnica na

Hrušici in Čebelica v Ra-
dovljici. Gre zlasti za ročno
narejene igrače in druge
unikatne izdelke, ki so na-
stali pod spretnimi rokami
waldorfskih vzgojiteljic,
otrok, staršev ... Kot je po-
vedala ravnateljica gorenj-

ske enote waldorfskega vrt-
ca Andreja Palčič, vrtec
Sončnica na Hrušici trenut-
no obiskuje dvanajst otrok,
vrtec Čebelica v Radovljici
pa dvajset. Na odprtju raz-
stave so malčki pod vod-
stvom vzgojiteljic poskrbeli

za prisrčen kulturni pro-
gram. Prodajna razstava v
prvem nadstropju Kosove
graščine bo na ogled do 28.
januarja 2010, denar od pro-
danih izdelkov pa bodo na-
menili za nakup materiala
za ustvarjanje v vrtcu.

Izdelki otrok iz 
waldorfskega vrtca

Otroci iz vrtca Sončnica s Hrušice ... ... in del izdelkov, ki so naprodaj na razstavi v Kosovi graščini.

Monika Sušanj

V Cafe Tea-ter so prejšnji če-
trtek z zabavnim progra-
mom odprli razstavo Tea-
terček, kjer so razstavljene
fotografije z eko delavnic za
najmlajše, ki so maja, juni-
ja, septembra in oktobra po-
tekale na Čufarjevem trgu
na Jesenicah. V štirinajstih
delavnicah so najmlajši pod
vodstvom animatorjev pri-
pravili izdelke iz odpadnih
materialov, kot so rožice,
buče, glasbila in podobno.
Pripravili so tudi kostanjev
piknik. Spomine na vse to
so z zaključno prireditvijo

obudili pretekli četrtek, na-
stopila pa je tudi Plesno-
pevska skupina Mladinska
točka Blejska Dobrava, ki jo
v okviru Mladinskega cen-
tra Jesenice vodita Ana
Abram in Tjaša Srnec. Za
konec so prikazali, kako sta
dve animatorki podobne de-
lavnice pripravili v Gani za
tamkajšnje otroke. Vse de-
lavnice so organizirali BMK
- Klub brez meja, Cafe Tea-
ter, Zavod EKUM in Mla-
dinski center Jesenice v so-
delovanju z Občino Jeseni-
ce. Razstava je na ogled ves
december v Cafe Teatru na
Jesenicah. 

Razstava Tea-terček 
Odprli so razstavo fotografij eko delavnic za najmlajše, ki so spomladi in jeseni potekale 
na Čufarjevem trgu.

Monika Sušanj

Na prvega dobrega moža v
decembru niso pozabili niti
na Jesenicah. V petek, 4.
decembra, in soboto, 5. de-
cembra, so Jesenice zažare-
le v že čisto prazničnem
duhu. Na Čufarjevem trgu
so pripravili Miklavžev in
Bolšji sejem otroških stva-
ri, otroke pa je oba dneva
obiskal tudi Miklavž s
spremstvom angelov in
parkeljnov. V soboto je
Mladinski center v sodelo-
vanju z Zavodom za šport
in Občino Jesenice pripra-
vil Veselo miklavževanje v
dvorani Gledališča Toneta
Čufarja. Da bi otroci Mi-
klavža lažje pričakali, so

najprej poskrbele dijakinje
3. letnika vzgojiteljske
usmeritve Srednje šole Je-
senice z lutkovno igrico
Pod dežnikom. Z več glas-
benimi točkami so za male
obiskovalce v polni dvorani
poskrbeli pevke in pevci
glasbenega studia Osmin-
ka. Po skoraj uri čakanja
(na Miklavža so čakale tudi
živali v lutkovni igrici) pa je
otroke le obiskal tudi prvi
dobri mož, ki obdaruje de-
cembra, Miklavž. S seboj je
pripeljal svoje spremstvo,
angele in parkeljne. Kot
običajno se je najprej poza-
nimal, ali so bili otroci
pridni, in ker so seveda bili,
jih je na koncu še obdaro-
val. 

Miklavževanje v gledališču 

Skupina najmlajših udeležencev in organizatorjev eko 
delavnic

Fo
to

: J
an

ez
 P

ip
an

Ko zapoje zvonček v uri ...

... prebudi se maček Muri ... In pride na Jesenice ... Tako bi
lahko dejali za predstavo otroške matineje v Gledališču To-
neta Čufarja Jesenice prejšnjo nedeljo dopoldne, v okviru ka-
tere je tokrat v goste prišlo družinsko gledališče Kolenc.
Uprizorili so predstavo Maček Muri o znamenitem mačku,
ki izgubi svojo mačjo knjigo ... Ker pa je bila ravno Miklav-
ževa nedelja, je male obiskovalce obiskal tudi Miklavž. Na-
slednja nedeljska matineja bo 20. decembra, ko bo nastopil
Čarovnik Brane. U. P.

Mladi Jeseničani na turnirju v judu
V Novem mestu je potekal judo turnir za mlajše dečke in de-
klice ter cicibane in cicibanke. Na pokalu je nastopilo več kot
150 tekmovalcev iz vse Slovenije. Pobliže poglejmo rezultate
judoistov judo selekcije Partizan Jesenice. Prvo mesto so za-
sedli Ana Mohorič, Janja Razingar in Filip Fartek. Drugo me-
sto sta zasedla Tim Pahor in Jan Kilibarda. Na tretjo stopnič-
ko sta stopila Jernej Razingar in Mark Klinar. Luka Ambrožič
je dosegel peto mesto, Matic Kos pa je ostal brez uvrstitve.
Udeležili so se tudi 46. mednarodnega turnirja NAGAOKA
2009, ki je potekal v Ljubljani. Nastopilo je prek tristo judoi-
stov iz Avstrije, Italije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbi-
je in Slovenije. Jeseničani so zaradi bolezni in poškodb na-
stopili oslabljeni. Kati Ambrožič je osvojila drugo mesto, Ja-
nja Razingar in Luka Ambrožič sta bila tretja. Nuša Ambro-
žič in Katjuša Krupenko sta osvojili peto mesto. M. K.

Lovro in Maček Muri 

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

»ZADNJI TANGO« NA ZADNJI DAN V LETU, 
ob 20.00 v Gledališcu Toneta Cufarja Jesenice

Informacije: 04 58 33 100, 031 629 488
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Janko Rabič

Včasih se zgodi, da skorajda
prezremo pomemben dose-
žek domačega športnika ali
športnice zunaj meja občine
Jesenice. Za omenjenega
smo izvedeli prek dobrih so-
delavcev na terenu. Gre za
velik uspeh 19-letne Jeseni-
čanke Tamare Barbare Bar-
barič. Že kar lepo število let
se ukvarja z dvema borilni-
ma športoma judom in jujit-
som. Sedaj je v ospredju
slednji. Trenira pri klubu
Samuraj v Ljubljani in se
udeležuje državnih prven-

stev in drugih tekmovanj.
Dobri rezultati so jo pripe-
ljali v državno reprezentan-
co, pred dnevi pa je na svetov-
nem mladinskem prvenstvu
v Grčiji s srebrno kolajno
dosegla uspeh kariere. 
Tamara Barbara je vsestran-
sko mlado dekle, ki ima svo-
je življenjske cilje jasno za-
črtane. V Portorožu študira
prometno logistiko na Fa-
kulteti za pomorstvo in pro-
met. Ves prosti čas namenja
športu. Razpeta je med Po-
rtorožem ter Ljubljano in
Gornjim Gradom, kjer tre-
nira. Ob vikendih si najde

čas za domače na Jesenicah
in tam smo jo tudi mi ujeli
na kratkem klepetu. 
O svoji športni poti, dosež-
kih in načrtih je povedala: 
"V prvem razredu osnovne
šole sem začela trenirati
judo pri TVD Partizan na Je-
senicah pod vodstvom tre-
nerja Braneta Dvoržaka.
Navdušil me je brat, ki je že
prej treniral ta šport. Pot me
je potem vodila v Kranj, kjer
sem trenirala naprej. Posta-
la sem državna kadetska pr-
vakinja in se udeležila ev-
ropskega prvenstva. Sledila
je manjša kriza in potem
sem se odločila za jujits. To
je zelo dinamičen šport, ki
me navdušuje. Najbolj se se-
veda sedaj veselim uspehov,
ki jih dosegam. Najprej sem
osvojila državni naslov pri
mladinkah in članicah, po-
tem sta prišla največja uspe-
ha. Lani sem najprej osvoji-
la bronasto medaljo na ev-
ropskem prvenstvu, letos pa
še srebrno na svetovnem pr-
venstvu v Grčiji. V Atenah je
bilo fantastično. Bila je huda
konkurenca, dobro sem se
borila, le v finalu je bila Šve-
dinja boljša od mene. 
Moji nadaljnji načrti so me-
dalja na naslednjem evrop-
skem mladinskem prven-
stvu na Dunaju in dober na-
stop na svetovnih igrah v Pe-
kingu. V prihodnosti bi tudi
rada združila ta šport s po-
klicem v policiji ali vojski."
Barbara ima kljub mladosti
v svoji sobi na Jesenicah že
več kot 60 kolajn in medalj
s tekmovanj. Ponosna je
tudi na diplomo Judo zveze
Slovenije, da je mojster
juda. Če bo s tako energijo
in voljo nadaljevala, bo ta
zbirka v njeni sobi kmalu še
bogatejša.

Barbara osvaja kolajne
v borilnih veščinah
Dobri rezultati so jo pripeljali v državno reprezentanco, pred dnevi pa je 
na svetovnem mladinskem prvenstvu v jujitsuju v Grčiji s srebrno kolajno
dosegla uspeh kariere. 
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Super ideja za darilo!

Ličen darilni bon lahko prevzamete na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju
(nasproti glavne avtobusne postaje), ga naročite
po telefonu ali e-pošti.

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

Podarite nekaj lepega. Podarite naročnino 
na Gorenjski glas, ki za vas izhaja vsak torek 
in petek.
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Urša Peternel

Potem ko so vrsto let novo-
letne praznike spremljali
glasni poki petard, je lani
spomladi sprejeti novi za-
kon poskrbel za več reda na
tem področju. Tako bodo le-
tošnji prazniki - upajmo -
minili bolj mirno, brez glas-
nega pokanja petard. Zakon
prepoveduje uporabo, po-
sest in prodajo ognjemetnih
izdelkov druge in tretje kate-
gorije, katerih glavni učinek

je pok. Mednje spadajo tudi
popularne "piratke" in "či-
čoline", je povedal pomoč-
nik komandirja Policijske
postaje Jesenice Sebastjan
Prosenc. Kot je pojasnil, so z
novim zakonom dovoljene
le pokalice prve kategorije,
kot na primer pasje bombi-
ce, ki proizvajajo zanemar-
ljivo majhen pok in so prak-
tično nenevarne. "Vendar
ne bo odveč opozorilo, da se
tudi te sme uporabljati le od
26. decembra do 2. januar-

ja. Pokanje je prepovedano
tudi v strnjenih naseljih,
zgradbah, vseh zaprtih pros-
torih, v bližini bolnišnic ter
na javnih shodih in priredit-
vah," je poudaril Prosenc.
Področje ponudbe in proda-
je pirotehnike v podjetjih in
trgovinah nadzira pristojni
Inšpektorat Republike Slo-
venije za notranje zadeve,
saj lahko pirotehniko proda-
jajo le strokovno usposoblje-
ne osebe, ki imajo za to pri-
dobljen certifikat.

Prazniki brez pokanja petard
Zakon prepoveduje ognjemetne izdelke druge in tretje kategorije, kamor
sodijo tudi popularne "piratke" in "čičoline". 

Prešernov rojstni dan
Letošnje praznovanje rojst-
nega dneva pesnika France-
ta Prešerna, ki ga obeležuje-
mo 3. decembra, so pripra-
vili tudi v Društvu upokojen-
cev Javornik-Koroška Bela.
Na prireditvi je nastopil
ženski pevski zbor društva
pod vodstvom Francija
Richterja, v nastopu pa so
se prepletale Prešernove
uglasbene pesmi z recitira-
nimi pesmimi našega naj-
večjega pesnika. J. P. 

Tamara Barbara Barbarič



Janko Rabič

Slovenski gorski reševalci
ob izteku leta 2009 beležijo
neslaven in skrb zbujajoč re-
kord. Letos so imeli najraz-
ličnejših posredovanj v go-
rah in drugih težko dostop-
nih terenih 373, kar je največ
sploh doslej.
Člani Društva GRS Jeseni-
ce, ki pokrivajo predvsem
območje Karavank, imajo k
sreči že nekaj let malo po-
sredovanj. Po besedah na-
čelnika Vlada Hladeta so le-
tos morali priskočiti na po-
moč v sedmih primerih,
največkrat pa so bile vzrok
različne poškodbe planin-
cev. Čeprav se v maju pred-
vsem na Golico valijo mno-
žice planincev, pa so spod-
budne ugotovitve, da so v
večini primerov ustrezno
obuti in opremljeni in tudi
spoštujejo gorske zakonito-
sti, ki vladajo v Karavankah. 
Sedaj je na pragu zima, ki
letos z obilnimi snežnimi
padavinami malo zamuja.
Ne glede na to jeseniški gor-
ski reševalci pričakujejo, da
bodo obiskovalci Karavank
previdni tudi v zimskih me-

secih. Poleg ustrezne opre-
me je predvsem dobro vede-
ti, da je dan krajši kot poleti
in se je s ture treba vrniti
prej. Nespoštovanje tega naj-
bolj nazorno kaže najnovejši
primer v letošnjem oktobru,

ko so zaradi noči morali jese-
niški reševalci v akcijo v Ka-
ravanke, kjer je dva tuja pla-
ninca pred vrnitvijo v dolino
ujela tema. Veliko nevarnost
v Karavankah ob obilnem
sneženju predstavljajo pred-

vsem plazovi, zato je vedno
treba počakati, da se razmere
uredijo. Načelnik Vlado Hla-
de ob tem dodaja, da to velja
predvsem za turne smučarje,
ki so redni zimski obiskoval-
ci Karavank. 
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Zanimivosti

Ocvirki in pohvale

V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice so 
veseli občasnih akcij zunanjih sodelavcev. Svojo likovno
ustvarjalnost je tokrat pokazala skupina učenk Srednje Šole
Jesenice (smer vzgojiteljice), ki so po svojem okusu in na
veliko zadovoljstvo stanovalcev doma poslikale prazno 
betonsko steno. Vse pohvale! 

Dobro ohranjeno vozilo R5 že zelo dolgo čaka na registraci-
jo. Seveda je parkirano vozilo pri transformatorski postaji
na Benedičičevi ulici, amaterski mehaniki pa so že prever-
jali, ali se stransko steklo na vratih lahko odmontira ...

Amaterski nočni meteorologi so ugotovili, da letos ne bo
zapadla prav debela snežna odeja, pa so nekatere snežne
količke zmetali v potok Ukova (pod mostom) ... 

Benedičičeva ulica v Krajevni skupnosti Sava je sicer lepo 
urejena, ima pa že dolgoletno napako. Javna razsvetljava na
ulici obsega samo eno ulično svetilko na koncu ulice. Krajani
pa se sprašujejo, kako je mogoče, da je elektrifikacija v prete-
klem stoletju zgrešila prav to ulico. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Pozno jesenski pogled na najvišji vrh občine Jesenice Vajnež

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

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

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

Za varne zimske 
korake v gorah 
Veliko nevarnost v Karavankah ob obilnem sneženju predstavljajo predvsem plazovi, na kar bi morali
paziti zlasti turni smučarji.

Monika Sušanj

Na večer pred Prešernovim
rojstnim dnem 3. decem-
brom oziroma veselim dne-
vom kulture sta Gornjesav-
ski muzej in Astronomsko
društvo Nova pripravila pre-
davanje o našem osončju.
Edino zvezdo osončja (Son-
ce), planete in njihove lune
je s krajšim filmom prepros-
to in zanimivo predstavil
Goran Ilič. O našem sonč-
nem sistemu je Ilič med
predavanjem med drugim

povedal, da ga sestavlja ena
zvezda: Sonce, okoli katere
kroži osem planetov: Mer-
kur, Venera, Zemlja, Mars,
Jupiter, Saturn, Uran in Ne-
ptun. Zemlja je od Sonca
oddaljena 150 milijonov ki-
lometrov. Svetloba do Zem-
lje potrebuje osem minut,
toplota pa kar milijon let.
Grejemo se torej z zelo staro
toploto. Planeti krožijo okoli
Sonca in njemu najbližji
planet je Merkur. Zaradi bli-
žine Sonca je med senčno in
osončeno stranjo Merkurja

kar šeststo stopinj Celzija
razlike. Venera je bila v rim-
ski mitologiji boginja lepote
in ljubezni. Kot planet pa ni
prav nič ljubezniva, saj na-
mesto dežja pada žveplena
kislina, ravno tako pa se ves
čas pojavljajo strele. Gostota
ozračja je namreč večja, zrak
se tako bolj segreva in na-
elektri. Velikost Jupitra je
pravzaprav nepredstavljiva,
saj je celo največji Jupitrov
orkan večji od Zemlje. Ta
orkan traja več kot sto tisoč
let in se "hrani" z manjšimi

orkani. Saturnovi obroči, ki
so na slikah videti tako idilič-
no, so sestavljeni iz ledu in
kamenja in so jih odkrili
pred tridesetimi leti. Titan je
edina luna v osončju, ki ima
ozračje. Sestavljeno je iz me-
tana. Zanimiva je tudi razpo-
reditev lun. Merkur in Vene-
ra lun sploh nimata, Zemlja
ima eno samo, Jupiter in Sa-
turn pa jih imata preko šest-
deset. Po najnovejših razis-
kavah (leta 2006) Pluton ni
več planet, temveč plutoid,
saj leži dlje od Neptuna. 

Naše osončje 
Član Astronomskega društva Nova Goran Ilič je predstavil Sonce, planete in njihove lune.

Novosti iz TIC-a
V Turistično informacijskem
centru (TIC) nasproti želez-
niške postaje na Jesenicah 
imajo na voljo veliko infor-
mativnega gradiva. Najbolj
iskana je zloženka Pohodni-
ške poti po občini Jesenice,
veliko obiskovalcev zanima
vodnik Kolesarski izleti po
občini Jesenice ... Na voljo
pa je tudi informativno gra-
divo o drugih zanimivih turi-
stičnih točkah v Sloveniji. V
pisarni TIC je dežurna pri-
jazna informatorka Maja Kli-
nar. J. P.

Smučarski sejmi na 
Jesenicah
Začetek zime je vsako leto
tudi čas smučarskih sejmov
in v jeseniški občini sta bila
že konec novembra organi-
zirana kar dva - prvega je
organiziral Šport Point na
Cesti železarjev, drugi pa je
potekal v kletnih prostorih
Osnovne šole Koroška Bela
v organizaciji Smučarskega
kluba Blejska Dobrava. In
čeprav še ni prave zime s
snegom, so bili obisk, po-
nudba in nakup smučarske
opreme veliki. J. P.
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RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

Stalna razstava 140 let Kranjske industrijske družbe. Info: Gornjesav-
ski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
info@gornjesavskimuzej.si

GIMNAZIJA JESENICE
Pogovori o komunikaciji, medsebojnih odnosih, stresu in strategijah
reševanja - v okviru psihološkega dela Zdravstvene vzgoje; do konca
šolskega leta. Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 54,
http://www.gimjes.si/

GARAŽA ŽAREK (Titova 78)
Izvajanje programa 'Naj mladih ne vzgaja ulica; različni preventivni
projekti - celo leto. Info: Društvo Žarek, 040/790 345, 
www.drustvo-zarek.si, info@drustvo-zarek.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE
Posredovanje novoletnih čestitk mladostnikom iz jeseniške občine, ki
se zdravijo v komunah in drugod; do 31. decembra 2009

Info: Center za socialno delo Jesenice, 04/583 46 00

KOSOVA GRAŠČINA
Prodajna razstava izdelkov Walfdorskega vrtca; do 29. januarja 2010

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

KOSOVA GRAŠČINA
Fotografska razstava Darinke Mladenovič: UTRINKI SLOVENIJE; do
29. januarja 2010. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

MERCATOR CENTER JESENICE
Retrospektivna razstava črno-belih fotografij FOTOŠPORT, razstavlja
Franc Črv, do 7. januarja 2010

Info: Fotoklub Jesenice, info@fotoklub-jesenice.si

Petek, 11. decembra
Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla ob 15. uri

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice ob 16.30 
Liga v odbojki, 8. kolo, v okviru športnih iger Jesenic. Info: Zavod za šport
Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

GASILSKI DOM BLEJSKA DOBRAVA ob 18. uri
Letni nastop Folklorne skupine Golica

Info: Folklorna skupina Golica, 04/5872 583 (Vera Piščanec) 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Razstava likovnih del članic DOLIK-a, Drage Soklič; do 31. decembra
2009. Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje
Projekcija kratkih filmov IZBIRA JE TVOJA, Rožle Bregar in prijatelji
(MBO 2009). Info: Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študen-
tov, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sobota, 12. decembra
ŽELEZARSKI HRAM (Podmežakla) ob 15. uri

Prednovoletno srečanje. Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jeseni-
ce, 040/616 981, marija.borstnik@telesat.si 

DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIK SLOVENSKI JAVORNIK
od 19. do 21. ure

Novoletni koncert KUD Triglav z gosti. Info: KUD Triglav Slovenski Ja-
vornik-Jesenice, 041/757 953 (Miloš Možina)

LOKACIJA NAKNADNO ob 20. uri
Mega koncert ANGEE (premierno predskupina TRIO) in modna revija ob
zaključku natečaja BODI IN modnih kreacij s poudarkom na različnih mla-
dinskih subkulturah. Info: Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških štu-
dentov, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Nedelja, 13. decembra
ODHOD S HRUŠICE ob 7. uri

Tradicionalni izlet v neznano. Info: Planinsko društvo Jesenice,
plan.drustvo@siol.net, 04 586 60 70

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Premiera komedije Čaj za dve (Tone Partljič) v izvedbi Gledališča To-
neta Čufarja. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si 

Ponedeljek, 14. decembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 18. ure

Klepet staršev predšolskih otrok; vodi Zinka Ručigaj

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla ob 18. uri
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

DOM DU JESENICE (Pod gozdom 13) ob 18. uri
Družabni večer z izseljenci. Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 15. decembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti in ustvarjalne delavnice za osnovnošolce, Snežana
Radić in Jagoda Hmeljak. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

PROSTORI DESIGN DAMJAN (Cesta v Rovte 12a) ob 17. uri
Izdelava novoletnih okraskov. Info: Design Damjan, 041/620 274,
maja@design-damjan.si

KINO ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Neslavne barabe (vojna akcija). Info: Gledališče Toneta Čufarja,
04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

Sreda, 16. decembra
MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom na
Blejski Dobravi) od 17. do 19. ure

Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let); vodita
Tjaša Srnec in Ana Abram. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

FOTOGALERIJA JESENICE (Trg Toneta Čufarja 4) ob 18. uri
Odprtje fotografske razstave članice FD Jesenice Marije Gašperšič

Info: FD Jesenice, 040/422 088, elica.tavcar@gmail.com 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK: pogovori z mladimi; vodi Pavla Klinar. Info: Mladinski
center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

Četrtek, 17. decembra
Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla ob 10. uri

Pokal Jesenic v kegljanju - FINALE. Info: Zavod za šport Jesenice,
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Športni park Podmežakla, namiznoteniška dvorana ob 18. uri
Občinska liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 18. uri
Gledališka igra in improvizacije: delavnice za mlade nad 15 let; vodi
Raf Kolbl. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: Dušica Kunaver - Šege in navade ob novem letu

Info: Muzejsko društvo Jesenice, Dušan Prešeren: 031/580 727 

KINO ŽELEZAR ob 18.30
Božično-novoletni koncert. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Komedija Čaj za dve (Tone Partljič) v izvedbi Gledališča Toneta 
Čufarja. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si 

Petek, 18. decembra
Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla ob 15. uri

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676
554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice ob 16.30 
Liga v odbojki, 8. kolo, v okviru športnih iger Jesenic. Info: Zavod za šport
Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) ob 19. uri
INDONEZIJA in FILIPINI, potopisno predavanje. Info: Mladinski cen-
ter Jesenice, Klub jeseniških študentov, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Komedija Čaj za dve (Tone Partljič) v izvedbi Gledališča Toneta Čufar-
ja. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

ČUFARJEV TRG ob 21. uri
80's band

Info: Tea-ter bar, Samir Sula, 041/602 838

Decembrske prireditve 
Sobota, 19. decembra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure 

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej;
vstop prost

Info: Milan Hribar, 040/706 740, www.vlaki.jesenice.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Komedija Čaj za dve (Tone Partljič) v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) ob 20. uri
Prednovoletna zabava za mlade - Klub jeseniških študentov in Mla-
dinski center Jesenice. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ČUFARJEV TRG ob 21. uri
Joške v'n. Info: Tea-ter bar, Samir Sula, 041/602 838

Nedelja, 20. decembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

Vaša naša matineja: nastop čarovnika MAGIC BRANETA, obisk Božička

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

KINO ŽELEZAR ob 19.30 
Božični koncert: Oto Pestner in Pro Anima Singers

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 21. decembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 8. uri

Pohod: Čepulje (680 m) - Sv. Mohor (952 m)

Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824,
dujesenice@gmail.com 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 18. ure
Klepet staršev predšolskih otrok; vodi Zinka Ručigaj

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob
18. uri

Predavanje: Naši pohodniki; razni utrinki (digitalna fotografija)

Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla ob 18. uri
Rekreacijska liga v kegljanju

Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Nastop tekmovalcev

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

Torek, 22. decembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti in ustvarjalne delavnice za osnovnošolce, Snežana
Radić in Jagoda Hmeljak

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

PROSTORI DESIGN DAMJAN (Cesta v Rovte 12a) ob 17. uri
Praznične šatulje

Info: Design Damjan, 041/620 274, maja@design-damjan.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Nastop učencev iz oddelka Žirovnica

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

Sreda, 23. decembra
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE ob 12. uri

Predpraznični STAND UP mladih; animacijsko popoldne

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom na
Blejski Dobravi) od 17. do 19. ure

Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let); vodita
Tjaša Srnec in Ana Abram

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 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 organi-
zatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizator-
ji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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Sponzor današnje križanke je trgovina s športno opremo MONARH s poslovalnicama na Jesenicah na
Titovi 16, telefon 04/5836120 in v Kranjski Gori. Za pravilno rešeno križanko prispeva tri nagrade: 1. nagra-
da: trenirka,  2. nagrada: jogging hlače, 3. nagrada: anorak.

Urša Peternel

Cimetove zvezdice
Potrebujemo: 280 g sladkorja
v prahu, 2 beljaka, 145 g mle-
tih mandljev, žlico in pol ci-
meta.
Priprava: beljaka stepemo v
sneg in počasi vmešamo
sladkor v prahu. Tretjino
mase vzamemo in prihrani-
mo. V preostalo zmes doda-
mo mandlje in cimet. Meša-
nico razvaljamo na površi-
no, ki smo jo posuli s slad-
korjem v prahu, na tri mili-
metre debelo. Testo pusti-
mo nepokrito stati na sobni
temperaturi okrog pol ure.
Nato izrežemo zvezdice,
zložimo na peki papir na
pekač in jih pečemo v pečici
pri 150 stopinjah pet minut.
Nato jih obrnemo in prema-
žemo s preostalo maso iz
beljakov in sladkorja in pe-
čemo še pet minut.

Janeževi kupčki
Potrebujemo: 4 jajca, 21 dag
sladkorja, 18 dag ostre moke,
nasekljan janež ali polovice
orehov.

Priprava: jajca in sladkor pe-
nasto vmešamo in dodamo
moko. Testo zajemamo z
majhno žličko in ga nalaga-
mo na pekač, pokrit s papir-
jem za peko. Potresemo z ja-
nežem ali pa na vsak kupček
položimo pol oreha ter spe-
čemo.

Marmeladni piškoti
Potrebujemo: 30 dag moke, 20
dag masla, 10 dag sladkorja,
dva rumenjaka, 1 vaniljin
sladkor, pol pecilnega praška,
marmelado.

Priprava: na hitro vgnetemo
krhko testo (v moko s pecil-
nim praškom narežemo
maslo, v jamico damo slad-
kor, vaniljin sladkor in ru-
menjaka) in ga na hladnem
pustimo pol ure. Nato izre-
žemo manjše kroge (lahko z
majhnim kozarčkom) in jih
spečemo. Pečene namaže-
mo z marmelado in zlepimo
po dva skupaj. Potresemo še
s sladkorjem v prahu. Na-
mesto marmelade lahko
uporabimo stopljeno čoko-
lado.

Orehovi rogljički
Potrebujemo: 19 dag moke, 14
dag masla, en beljak, 7 dag
orehov, 6 dag sladkorja; slad-
kor v prahu.

Priprava: vgnetemo vse se-
stavine kot za krhko testo,
oblikujemo rogljičke in spe-
čemo. Še tople povaljamo v
sladkorju v prahu.

Kokosove kocke
Potrebujemo: 50 g masla, 200
g sladkorja, 2 jajci, 1 dl mleka,

300 g moke, pol pecilnega pra-
ška; za obliv: 200 g čokolade,
300 g masla, 10 žlic mleka;
kokosovo moko.
Priprava: z mešalnikom pe-
nasto vmešamo maslo, slad-
kor in jajci, dodamo mleko,
moko in pecilni prašek, nali-
jemo v pekač za dober prst
debelo in spečemo. Ohlaje-
no zrežemo na kocke in jih
pomakamo v obliv, ki smo
ga naredili iz stopljene čoko-
lade, masla in mleka. Nato
vsako kocko povaljamo v ko-
kosovi moki.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 16. de-
cembra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p.
124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Diši po praznikih
Bližajo se prazniki in najlepše praznično vzdušje si doma lahko pričaramo z dišečimi vonjavami po
sveže pečenih domačih piškotih ... 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi IGRAMO
VAM DA JE ŽIVLJENJE LEPO. Sponzor križanke je Pihalni
orkester Jesenice-Kranjska Gora. Za pravilno rešene križan-
ke prispeva naslednje nagrade: 1. dve vstopnici za novolet-
ni koncert v nedeljo, 27. decembra: Sergej Bohinc, Kranj; 2.
dve vstopnici za novoletni koncert v nedeljo, 27. decembra:
Milena Mulalič, Jesenice; 3. CD Pihalnega orkestra: Ana
Ržek, Jesenice; 4. CD Pihalnega orkestra: Tončka Fajdiga,
Zgornje Duplje; 5. CD Pihalnega orkestra: Mateja Hafner,
Zgornja Besnica. Čestitamo! Nagrade lahko dvignete na
blagajni Gledališča Toneta Čufarja (tel. 04/58 33 100).

Pogovor z županom na ATM TV

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 18. decembra, ob 20.
uri. Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, po-
kličite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151.

V izložbenem oknu Turistično informacijskega centra (TIC)
nasproti železniške postaje je na ogled razstava ročnih del
članic krožka za ročna dela pri Društvu upokojencev Je-
senice. J. P.
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Zapeljiv in lahek zimski korak
Kaj je "in" in kaj "out" v prihajajoči zimi ni več skrivnost. Modni trendi napovedujejo asimetrijo, mehke, žametne tka-
nine, poudarjena ramena, raztrgan videz, visoke pete in v barvah kraljevanje umirjenih pastelnih barv. Alpina tudi z
letošnjo jesensko-zimsko kolekcijo modne obutve ostaja zvesta udobju, naravnim materialom, kakovostni izdelavi,
funkcionalnosti in seveda svetovnim modnim trendom. Prepričani smo, da nova kolekcija prav nikogar ne bo pustila
ravnodušnega.
Alpinino modno obutev odlikujejo predvsem odlični materiali. Mehko usnje v mat ali sijajnem videzu, usnje z živalskim
vzorcem in dodani tekstilni materiali različnih vzorcev so zagotovilo, da se boste v svojih novih čevljih počutili udobno
in modno. Naši oblikovalci so v novo kolekcijo vpeljali nove razsežnosti v obliki in kombinaciji materialov, tako da ponu-
ja številne domiselne možnosti kombinacij z novimi kroji oblačil in torbic, ki so, vsaj pri ženskah, zveste spremljevalke. 
Letošnji "must have" ostajajo športni, udobni čevlji ter visoki škornji. Škornje preprosto mora imeti vsaka ženska, saj
ponujajo nešteto kombinacij, prav vsaka od njih pa je lahko unikatna in dih jemajoča. Izbirate lahko med različnimi viši-
nami pet, med visokimi in oprijetimi ali nizkimi in bolj ohlapnimi modeli, med modeli z gubami, naborki in tekstilnimi
dodatki. V jesensko-zimski kolekciji letos prevladujejo polkrožne konice in široke opazne pete, ki zagotavljajo moden
videz in udoben korak. Seveda pa imajo tudi letos posebno mesto na policah gležnarji, ki ponujajo nove raznolike
možnosti kombinacij.
In še namig: za bolj dramatičen in opazen videz to jesen in zimo posezite po temnih odtenkih. Črna, vsi odtenki rdeče
in vijolična bodo v kombinaciji z novimi materiali pričarali prav poseben videz. Bogata črna obleka z naborki in volanč-
ki ter obveznim steznikom se odlično dopolnjuje s črnimi usnjenimi polškornji z elegantno visoko peto iz Alpinine nove
jesensko-zimske kolekcije.

Petek, 11. decembra, ob 17. uri:
Otroška delavnica
Adventni venčki

Petek, 18. decembra, ob 17. uri:
Otroška delavnica
Božično drevesce 

Vabljeni!

Četrtek, 24. decembra, 
ob 17. uri:
Obisk Božička

Otroške smuči
XT Team / TC45 / 70 ali 80 cm 
Sweety / TC45 / 70 ali 80 cm

90 do 130 cm: 99,95 EUR
140 ali 150 cm: 109,95 EUR

79,95
EUR

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU DECEMBRU ZA MERCATOR CENTER JESENICE

Ugodni decembrski nakupi v Mercatorjevem Hipermarketu
Hipermarket na Jesenicah predstavlja največji del jeseniškega Mercatorja. Sestavlja ga živilski oddelek, od-
delek za tekstilne izdelke, za šolski program, mesnica, toploteka, v njem pa se nahaja tudi ribarnica Delmar. 
Poleg kartice zvestobe Mercator Pika, rednih akcij, dodatne ponudbe, vikend akcij, uživajmo zdravo, akcije pet
na dan, torkovih popustov, četrtkovega popusta za upokojence, raznih popustov na blagovne skupine, za
predpraznični čas pripravljajo posebne ponudbe, ugodnosti in znižanja. 
Naj omenimo:
- 20-odstotni popust na blagovno skupino darilnih garnitur, 
- božične zvezde so po 2,79 evra, 
- pri nakupu nad 30 evrov vam podarijo 25-odstotni popust za celodnevno smučarsko vozovnico na smučiščih

Rogla, Vogel, Krvavec in Cerkno,
- program zvestobe (ob nakupu nad deset evrov ena nalepka) zberi in izberi jedilni pribor

ZWILLING (s 70 - 85-odstotnim popustom),
- velika izbira tekstilnih izdelkov in igrač,
- prodajajo pa tudi vozovnice za polet z balonom (vozovnica za otroke 55,90 evra,

vozovnica za odrasle 89,90 evra)

Vikend akcija, ki poteka od 11. do 14. decembra, pa vključuje; pršut - generična linija po
izredno ugodni ceni 8,99 evra za kilogram, moka mehka TA BOLJŠA, kava bar 100 gramov,
sok Fruc - korenček, limona, pomaranča 1,5 l, sir Jošt, piščančje prsi - pakirane Perutnina Ptuj ...Fo
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Adventni čas v cerkvi
V cerkvi na Stari Savi na Jesenicah je zaživela prodajna razstava adventnih in božičnih izdelkov. Organizatorji razstave so Gornjesavski muzej Jesenice,
cvetličar Jure Geržina in Glasbena šola Jesenice. Razstava je odprta vsak četrtek, petek in soboto od 16. do 19. ure, in sicer še do 19. decembra.

Cerkev na Stari Savi je zaživela v prazničnem vzdušju. Cvetličarja Jureta Geržino je očarala
v trenutku: "To cerkev sem videl in rekel, da bi v njej želel imeti razstavo ..." 

Avtor čudovitih izdelkov je mladi cvetličar Jure Geržina, ki živi na Bledu, dela pa izključno
po naročilu in pri različnih projektih.

Pri pripravi božičnih aranžmajev Jure Geržina uporablja veje naravne smreke. Tudi njegove
novoletne smrečice so iz naravnih materialov - smreke in lesa.

Avtor razstave pravi, da so v trendu aranžmaji lila, oranžne in črne barve, vendar je sam
glede trendov zadržan. "Predvsem gledam, da je izdelek lep in da je všeč ljudem ..."

Stekleni svečniki - pravo steklo, minimalizem ... I Besedilo Urša Peternel, fotografije Anka BulovecJure Geržina stavi na naravne materiale in tople barve.




