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Najstarejša
Jeseničanka

Ljubezen in
prijateljstvo v krogu
družine

Kristina Tarman iz Podmežakle je
dopolnila 99 let. Še vedno živi sama,
vsako leto odide tudi na morje.

Šestdeset let skupnega življenja sta praznovala Elizabeta in Janez Novak iz Podmežakle
na Jesenicah.
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Pogumno v leto 2009!
Volja, pogum in tudi malo sreče nam bodo v letu 2009 pomagali doseči zastavljene cilje, je prepričan
župan Tomaž Tom Mencinger.
Urša Peternel

Čestitka
Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci,
s članicami in člani Občinskega sveta Občine
Jesenice občankam in občanom čestita ob
državnem prazniku Dnevu samostojnosti
in enotnosti - 26. decembru.

čakajo občino v letu 2009,
med njimi ureditev sortirnice na deponiji Mala Mežakla, nadaljevanje projekta
revitalizacije območja Fiprom, kjer bodo najprej
zgradili novo mestno tržnico, občina se pripravlja tudi
na velik poseg na območju
mejnega platoja Karavanke,
kjer naj bi prek javno-zasebnega partnerstva v prvi fazi
uredili večji avtokamp ...
Projektov je veliko, je dejal
župan in dodal: "Dolgoročni
projekti so edini recept za

uspeh lokalne skupnosti. Na
Jesenicah znamo in vemo,
kam naj bi razvoj šel, in čeprav je na vratih recesija, z
optimizmom gledamo v prihodnost." Na koncu se je zahvalil vsem udeležencem za
prispevek k razvoju občine
ter izrazil prepričanje, da ob
sodelovanju uspeh ne more
izostati. "Volja, pogum in
tudi malo sreče nam bodo v
letu 2009 pomagali doseči
zastavljene cilje," je še dejal
župan in vsem skupaj zaželel: "Pogumno v leto 2009!"
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Nove znamke Jesenic

V Acroniju danes
prvi del božičnice

Praznični čas in
obdarovanje otrok

Jesenice: Detroit

Uprava Acronija in sindikata
sta se dogovorila o skrajšanju delovnega časa in božičnici. V podjetju poslovno
leto ocenjujejo za uspešno.

Skušajmo obdariti tiste, ki
jih imamo radi, predvsem s
pozornostjo, pohvalo in
kakšnim lepim komplimentom. Z otroki se pojdimo
sankat, skupaj okrasimo stanovanje ...
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Ko se prižgejo praznične luči
sredi bele mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani
in želja vzpne se iz srca v višine.
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi,
Vse, kar dobro je, naj za vekomaj ostane,
naj raste in cveti.
Naj v prazničnem miru sreča vas objame.

Župan Tomaž Tom Mencinger

pan se je vsem zahvalil za
udeležbo ter dejal, da je to
dokaz, da "na Jesenicah znamo stopiti skupaj in sodelovati pri razvoju in zagotavljanju boljšega življenja za
vse". Na kratko je orisal, kaj
vse so v občini dosegli v letu
2008, ter pri tem izpostavil
zlasti odprtje novih prostorov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, odprtje
zbirnega centra, uspešnega
urejanja območja bivšega
Fiproma ... Župan je predstavil tudi nekaj načrtov, ki

Na Občini Jesenice so v
sodelovanju s Pošto Slovenije izdali poštne znamke z
motivi Jesenic.

Voščilo

Občankam in občanom občine Jesenice
želimo vesele BOŽIČNE PRAZNIKE,
zdravja, uspehov ter sreče V LETU 2009.

Foto: Anka Bulovec

Da bi se poslovili od letošnjega leta ter nazdravili letu,
ki prihaja, je župan Tomaž
Tom Mencinger pripravil
tradicionalno prednovoletno
srečanje v Kosovi graščini.
Župan je nanj povabil direktorje javnih zavodov, podjetij in ustanov, člane občinskega sveta, predstavnike
medijev ter druge, ki so povezani z občino Jesenice.
Med udeleženci so bili tako
denimo direktor Acronija
Slavko Kanalec, direktor
družbe Kovinar Gradnje ST
Franc Stegnar, direktor
Splošne bolnišnice Jesenice
Igor Horvat, direktorica
Doma upokojencev dr.
Franceta Berglja Veronika
Bregant, direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole, dekanica
Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice dr. Brigita
Skela Savič, ravnateljica
Gimnazije Jesenice Lidija
Dornig, ravnatelj Srednje
šole Jesenice Stane Vidmar,
ravnateljica Glasbene šole
Jesenice Martina Valant,
ravnateljica
Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice Zdenka Kovač, ravnatelji osnovnih šol, športni direktor Hokejskega kluba Acroni Jesenice Matjaž Mahkovec in mnogi drugi. Žu-
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Na Televiziji Slovenija so
prejšnji teden predvajali izvrsten dokumentarec z naslovom Jesenice:Detroit, ki je
svojevrstna oda najbolj hokejskemu mestu na svetu.
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Novoletne želje

Jeko-In odslej najemnik
deponije Mala Mežakla

Foto: Anka Bulovec

Župani občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica so podpisali tri dokumente, ki urejajo
formalno-pravna in finančna vprašanja glede deponije.
Urša Peternel

Foto: Anka Bulovec

Boris Kitek, jeseniški podžupan: "Želim si, da bi
v letu 2009 uspešno nadaljevali in tudi končali
projekte, ki smo jih zastavili v letu 2008. Upam,
da bomo s skupnimi močmi premagali vse
težave, ki nas čakajo, saj nam v prihajajočem
letu zaradi recesije ne bo prav lahko. Vsem pa
želim srečno, veselo in zdravo novo leto."

Ibrahim Smajič, občinski svetnik: "Želim si, da
bi v letu 2009 vse ostalo vsaj takšno, kot je bilo
leto 2008, zlasti v luči grozeče recesije. Želim si
tudi, da bi v ospredje prišli medčloveški odnosi
in razumevanje med ljudmi."

Župani občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
ter direktor javnega komunalnega podjetja Jeko-In so
prejšnji teden na Občini Jesenice podpisali tri dokumente, ki še bolje urejajo
formalno-pravne in finančne odnose glede deponije
nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla. Najpomembnejši
podpisani dokument je pogodba o najemu komunalne
infrastrukture odlagališča
nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla, s čimer so celotno
infrastrukturo na deponiji
predali v najem javnemu komunalnemu podjetju JekoIn. Kot je ob tem dejal direktor podjetja Aleksander
Kupljenik, se je Jeko-In s
tem prelevil iz upravljavca v
najemnika deponije. Gre za
formalno-pravno uskladitev
z novo zakonodajo, medtem

ko vsebinski del ostaja enak,
po Kupljenikovih besedah si
bodo še naprej prizadevali,
da bi bila deponija Mala Mežakla dobro urejena.
Župani so nato podpisali še
dodatek k dogovoru o ureditvi medsebojnih odnosov
pri deponiranju komunalnih odpadkov iz drugih občin na odlagališču Mala Mežakla ter pogodbo o investiranju sredstev iz naslova
okoljske dajatve. Župan občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger je ob tem dejal,
da so vsi trije dokumenti
zelo pomembni in pomenijo napredek pri urejanju
medsebojnih odnosov občin
solastnic deponije, hkrati pa
so dokaz, da se župani treh
občin Zgornje Gorenjske
znajo dogovoriti o pomembnih vprašanjih. Tudi župan
občine Žirovnica Leopold
Pogačar je izrazil veselje, da
so naredili korak naprej pri

Direktor javnega komunalnega podjetja Jeko-In Aleksander
Kupljenik, župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger, župan
Žirovnice Leopold Pogačar in župan Kranjske Gore Jure
Žerjav
urejanju formalno-pravnih
in finančnih razmerij, župan Kranjske Gore Jure Žerjav pa je dejal, da je sodelovanje Jesenic, Kranjske

Gore in Žirovnice lahko
zgled drugim gorenjskim
občinam glede urejanja odlaganja odpadkov.

Obisk iz Sanskega mosta
Iz tega mesta in okolice so si številni prebivalci našli zaposlitev in drugi dom na Jesenicah.
zelo upočasnila njihov napredek. Zahvalil se je prebivalcem občine Jesenice za
pomoč beguncem, ki so se
zaradi vojne vihre zatekli k
njim. V delegaciji sta bila še
svetovalec župana Izmir Talić in predsednica Stranke
demokratične
aktivnosti
Medina Hromalić.
Na srečanju so se dogovorili
za tesnejše sodelovanje med
občinama, prvi nadaljnji korak bo obisk predstavnikov
občine Jesenice v Sanskem
mostu. Za koordinacijo obiska je poskrbel Ibrahim Smajić, svetnik jeseniškega občinskega sveta.

Foto: Anka Bulovec

Janko Rabič

Vinko Lavtižar, občinski svetnik: "V letu 2008
smo na Jesenicah dosegli kar veliko in želim si,
da bi s tem tempom nadaljevali tudi v letu
2009. Obenem upam, da nas bo recesija le
oplazila in da se bodo medčloveški odnosi dvignili vsaj za kakšno stopnjo ..."

V soboto, 13. decembra, so
bili na Jesenicah na obisku
predstavniki občine Sanski
most v Bosni in Hercegovini. Iz tega mesta in okolice
so si številni prebivalci našli
zaposlitev in drugi dom na
Jesenicah. Sprejel jih je župan Tomaž Tom Mencinger, ki jim je predstavil dosežke v preteklih letih in
nove razvojne načrte. Župan
občine Sanski most doc. dr.
Sanjin Halimović je izrekel
čestitke za ta napredek in
predstavil svojo občino. Vojna v Bosni in Hercegovini je

Nove znamke Jesenic
Na Občini Jesenice so v sodelovanju s Pošto
Slovenije izdali poštne znamke z motivi Jesenic.

Foto: Anka Bulovec

Urša Peternel

Barbara Habe Sintič, občinska svetnica: "V
novem letu si želim kar največ časa preživeti s
svojo družino in čim manj hiteti. Pri zastavljenih ciljih potrebujem nekaj sreče, zato upam,
da mi bo naklonjena tudi v prihodnje..."

Na Občini Jesenice so v sodelovanju s Pošto Slovenije
izdali štiri serije poštnih
znamk z motivi Jesenic. Kot
je povedala Božena Ronner,
ki skrbi za protokol in informiranje na Občini Jesenice,
so se za to odločili ob bližajoči se osemdesetletnici mesta Jesenice, ki jo bodo praznovali v letu 2009. Tako so
znamke označene z letnica-

mi 1929-2009, na njih pa
so štirje različni motivi. Na
eni seriji so upodobljene
ključavnice kot značilnost
Jesenic, na eni je hokejski
motiv, ne eni motiv iz jeklarne, na eni pa pogled z
Rožce proti Triglavu. Na vse
poštne pošiljke, ki jih pošiljajo z Občine Jesenice, v teh
predprazničnih dneh že lepijo nove znamke. Po besedah Božene Ronner bodo
znamke lahko kupili tudi

občani, naprodaj bodo v
Turistično-informacijskem
centru (TIC) nasproti železniške postaje.
Izdelava osebnih poštnih
znamk je dokaj nova, zanimiva storitev Pošte Sloveni-

je, lahko jih naročijo tudi
posamezniki in z njimi zaznamujejo dragocene življenjske trenutke in dogodke, podjetja pa lahko promovirajo zanimive poslovne
dogodke, storitve, izdelke ...
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Z županom Tomažem Tomom Mencingerjem smo se v dneh pred prazniki pogovarjali o doseženem
v letu 2008 in o načrtih za leto 2009.
činske stavbe, kar bo še en
kamenček v mozaiku urejanja upravnega središča občine."

Urša Peternel
Leto se končuje, kako bi ga
ocenili, kateri so največji dosežki?
"V letu 2008 se je izvajalo
kar veliko projektov, nekateri so že realizirani, drugi so
tik pred koncem. Eden pomembnejših dogodkov je
bilo zagotovo odprtje novih
prostorov Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
Odprli smo tudi zbirni center, ki je zelo pomembna
pridobitev na področju ravnanja z odpadki. Na Hrušici
nam je uspelo dokončati
nov vrtec in knjižnico, v
prostorih starega vrtca pa
smo pridobili waldorfski vrtec, ki je prvi na Gorenjskem. Leto 2008 je bilo tudi
leto pospešene stanovanjske
gradnje, Občina je pomagala podjetjem, ki so vlagala v
gradnjo novih stanovanjskih
objektov. Občina sama pa je
namenu predala nov objekt
na Hrušici 56, kjer smo pridobili štirinajst neprofitnih
stanovanj. Veseli smo, da je
zaživela Pristava, zelo pomembna je tudi ureditev
Turista, za katerega smo dobili najemnika restavracije,
obenem pa smo se dogovorili s Pošto Slovenije, da bo v
prihodnjem letu začela urejati poštno poslovalnico v
tem objektu."
Ena večjih investicij, ki ste jo
začeli letos, je tudi urejanje
območja bivšega Fiproma.
"To je ena večjih investicij
na Gorenjskem. Gre za projekt konzorcija enajstih podjetij in občine na petdeset tisoč kvadratnih metrih površin. Občini je uspelo pridobiti evropski denar za ureditev komunalne infrastrukture, ki bo osnova za nadaljnje
urejanje tega območja. Računamo, da bo prihodnje
leto junija kompletna komunalna infrastruktura s povezovalnimi cestami in dodatnimi parkirnimi površinami
urejena, sprejeli pa smo tudi
odločitev, da bomo nato
prednostno začeli urejati
mestno tržnico. S selitvijo
stare tržnice bomo rešili kar
nekaj problemov, zlasti mirujočega prometa na zdajšnji lokaciji, saj bomo pridobili dodatne parkirne površine za stanovalce, obenem pa
bo selitev tržnice omogočila
širitev uspešnega podjetja
Domenca."
Tudi Hrenovca dobiva novo
podobo ...
"V Hrenovci GP Gradis Celje gradi stanovanja, trije bloki so v zaključni fazi gradnje

in takoj spomladi bodo že na
trgu, dogovarjamo pa se še o
gradnji dodatnih objektov in
prečne povezave do Partizana in prek Bohinjske proge
do Fiproma, kar bo velika
pridobitev. Na lokaciji bivše
polnilnice vode pa Mercator
Tehnika začenja gradnjo trgovine."
Tudi na področju obnove
cestne infrastrukture je bilo
storjenih kar nekaj korakov
naprej ...
"Tako je, začeli smo dolgo
pričakovano rekonstrukcijo
Tavčarjeve ulice in prvo fazo
del tudi končali. V tem delu
smo pridobili tudi nekaj dodatnih, nujno potrebnih
parkirnih površin."
V letu 2009 pa vas čaka še
obnova nekaterih pomembnih cest, zlasti magistralne
ceste mimo bolnišnice, kajne?
"V Splošni bolnišnici Jesenice začenjajo dolgo pričakovano gradnjo garažne
hiše s heliportom in urejanje zunanjih parkirišč.
Vzporedno s tem pa nas
čaka tudi rekonstrukcija magistralne ceste z uvozom v
garažno hišo in izvozom iz
nje v križišče za Mercator. V
letu 2009 je predvidena
tudi obnova magistralne ceste od tega križišča do Čufarja, kar bo pomenilo, da
bo magistralna cesta temeljito obnovljena. Seveda pa
ostane še obnova dela ceste
od bolnišnice do uvoza na
avtocesto pri Hrušici, ki je
res v zelo slabem stanju."
Katere so še načrtovane investicije v letu, ki prihaja?
"V letu 2009 pričakujemo
začetek gradnje nove pošte
na Jesenicah v neposredni
bližini občinske zgradbe
med lokacijo Lidla in Enosa
Energetike. V prihodnjem
letu bodo tudi porušili objekt bivše kadrovske in začeli graditi objekt, v katerem
bodo prostore dobili upravna enota, davčna enota in
inšpekcijske službe. Objekt
je v neposredni bližini ob-

Pričenjate tudi obnovo
športne hale Podmežakla,
kako bodo potekala dela?
"Odločili smo se, da bomo
delali fazno, torej vsako leto
po zaključku hokejske sezone, saj si ne smemo privoščiti izgube tekem v dvorani.
Tako računamo, da bo dvorana v dveh do treh letih v
celoti obnovljena."
Mnogi že nestrpno čakajo
na začetek delovanja medobčinskega inšpekcijskega
organa. Kdaj bo ta vendarle
pričel delati?
"Skupen inšpekcijski organ,
ki bo pokrival štiri občine,
bo začel delati v začetku prihodnjega leta. Vodja redarstva je že izbran in bo pričel
delati 15. februarja, opravili
smo tudi že razgovore s kandidati za redarje. Na začetku
bodo delali trije, nato pa naj
bi njihovo število postopno
povečevali, tako da bo za vse
štiri občine delalo deset do
dvanajst redarjev. Vsi že komaj čakamo, da začnejo,
razmišljamo pa tudi o podelitvi koncesije za opravljanje
odvozov nepravilno parkiranih vozil s 'pajkom', kar bo
vse pripomoglo k ureditvi
mirujočega prometa."
Leto 2009 bo odločilno tudi
na področju ravnanja z odpadki.
"Zgodba o ravnanju z odpadki se vleče že dvanajst let
in žal se zapleta iz takšnih
in drugačnih razlogov. Država je v tem letu sprejela
kar nekaj pomembnih stvari, med drugim je za našo
občino zelo pomembna odločitev, da so deponijo Mala
Mežakla, ki je bila še pred
letom in pol predvidena za
zaprtje, uvrstili v operativni
program države. To pomeni, da bomo po 15. juliju
2009 imeli kam odvažati
odpadke, kar je zelo pomembno. V letu 2009 načrtujemo tudi gradnjo sortirnice na Mali Mežakli, s čimer bomo količino odloženih odpadkov še zmanjšali."
Kot jara kača se vleče tudi
zgodba s pitno vodo izpod
Karavank. A ta naj bi se v
kratkem vendarle razrešila,
kajne?
"Zgodba s pitno vodo je dolga 18 let, vleče se že vse predolgo in doslej je bilo vse
preveč zapletov. A prepričan
sem, da bo ta zgodba v začetku leta 2009 končana,
zadeva je na ministrstvu za

okolje in prostor in čaka nas
le še kak odstotek dela, da
bo vse urejeno. V izogib
vsem zapletom smo skupaj
z Občino Kranjska Gora in v
dogovoru s predstavniki ministrstva prek javnih komunalnih podjetij ustanovili
novo podjetje Karavanška
voda, katerega solastnici sta
obe občini. Podjetje je že
pridobilo vodno dovoljenje,
ki edinemu do leta 2012 dovoljuje koriščenje te vode
Vsekakor mislim, da je zdaj
realno pričakovati, da se bo
ta nesrečna zgodba v kratkem vendarle razpletla."
Eden večjih projektov, ki
čaka Občino Jesenice v prihodnjih letih, pa je ureditev
območja mejnega platoja
Karavanke.
"V to zgodbo smo mogoče
malce naivno vstopili z zelo
velikim projektom, ki bi ga
težko uresničili. Zdaj smo
vsebine nekoliko spremenili, a te površine bodo še vedno namenjene predvsem turizmu. Pripravljamo projekte ureditve, dogovarjamo se
s Policijo, DARS-om in ministrstvom za javno upravo,
kateri objekti in katere površine bodo prešle na Občino
Jesenice. Ko bo dogovor
sklenjen, bomo takoj začeli
urejati avtokamp s poudarkom na avtodomih, kar bo
pomembna ponudba in velika pridobitev za turizem v
tem delu Gorenjske."
V letošnjem letu ste postali
tudi poslanec. Kako vam
uspe usklajevati delo župana in delo poslanca?
"Čeprav imam več nalog v
Ljubljani, sem na občini prisoten vsak dan. Tudi ko
grem v Ljubljano, se ustavim, da uredim tekoče stvari
... Mogoče je res več logistike in sem bolj obremenjen,
a v dejstvu, da sem obenem
tudi poslanec, ne vidim nobenih težav, temveč predvsem prednosti. Prepričan
sem, da se bodo določene
stvari hitreje realizirale, saj
sem v neposrednem stiku z
ministri, poslanci ..."
Silvestrovali boste na Čufarjevem trgu. Kaj bi ob koncu
leta zaželeli občankam in
občanom?
"Predvsem bi jim zaželel
zdravja, da bi na življenje
čim manj vplivala recesija in
da se bo vsem skupaj, občini
in posameznikom, izpolnilo
čim več želja. Vse občanke
in občane pa bi tudi povabil,
da se za silvestrovo srečamo
na Čufarjevem trgu, kjer
bom novo leto dočakal tudi
sam."

12%
ZIMSKI POPUST
ZA NAROČILA
DO 15.02.2009
VABLJENI
V NAŠ NOV
PRODAJNI
SALON NA
JESENICAH
SPODNJI
PLAVŽ 14/H.

VARČEVANJE Z ENERGIJO
JE DONOSNEJŠE KOT
VLAGANJE DENARJA V
TVEGANE SKLADE,
DELNICE ALI BANKE.

PA & CO d.o.o.
Spodnji Plavž 14 H, 4270 Jesenice, Tel. 04 586 1680
Fax: 04 583 5720, pa-co@s5.net

OBVESTILO O URADNIH URAH NA PREDPRAZNIČNE
DNI NA UPRAVNI ENOTI JESENICE
Obveščamo vas, da se bodo skladno z Uredbo o
upravnem poslovanju uradne ure v sredo, 24. decembra
2008, in v sredo, 31. decembra 2008, končale ob 13. uri.
Hvala za razumevanje.
Alenka Burnik,
načelnica

mali oglasi

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942
UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Nataša Harej, Joža Varl,
Cveto Erman, Urša Peternel
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 24/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 103, ki je izšel 24. decembra 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

RS UPRAVNA ENOTA JESENICE C. M. TITA 78, JESENICE

Leto 2009 bo v
marsičem odločilno
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Občinske novice
Nov avto za pomoč
na domu
Župan Tomaž Tom Mencinger je direktorici
Doma dr. Franceta Berglja Veroniki Bregant
izročil ključe novega avtomobila, ki ga je kupila
Občina Jesenice za izvajanje pomoči na domu.
Božena Ronner
Župan Tomaž Tom Mencinger je včeraj direktorici
Doma dr. Franceta Berglja
Veroniki Bregant izročil
ključ novega avtomobila
Ford Fiesta Comfort 1.4 s
petimi vrati, ki ga je kupila
Občina Jesenice za izvajanje
pomoči na domu. Za novi
avto je Občina Jesenice odštela 9.900 evrov.
Dom dr. Franceta Berglja Jesenice izvaja pomoč na
domu na podlagi sklenjene
pogodbe z Občino Jesenice.
Pomoči na domu so deležni
občani - upravičenci, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju,
kljub temu pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne
morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in
nege ne zmorejo ali zanjo
nimajo možnosti. Izvajanje
javne službe pomoč na
domu obsega gospodinjsko
pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju osebnih
stikov. V okviru storitev po-

moči na domu po potrebi
uporabnikom, njihovim sorodnikom in drugim občanom tudi svetujejo različni
strokovni delavci: socialne
delavke, medicinske sestre,
fizioterapevtke ter delovne
terapevtke.
Vsak izvajalec neposredne
socialne oskrbe pomoč na
domu dnevno v povprečju
obišče šest do sedem oskrbovancev, na različnih lokacijah od Javorniških in Jeseniških Rovt do Blejske Dobrave in Kočne, do koder so
izredno slabe prometne povezave. Uporaba osebnega
avtomobila za take prevoze
zato predstavlja velik prihranek časa, ki ga izvajalke
porabijo za prihod k oskrbovancem. Zato je Občina Jesenice za prevoze za te potrebe pred dobrim letom
dni najprej odstopila rabljen avto, katerega pa je zaradi dotrajanosti in prometne nesreče bilo nujno zamenjati z novim avtom.
Vsekakor je za izvajanje pomoči na domu dobrodošla
možnost uporabe avtomobila.

Smučanje v Španovem vrhu
Delavci Zavoda za šport Jesenice se že nekaj časa trudijo
pripraviti smučišče v Španovem vrhu. Čeprav jim delo
otežuje vreme, pa bodo storili vse, da bo možna prijetna
smuka. V času novoletnih šolskih počitnic od 25. decembra
do 4. januarja bo otrokom, učencem in dijakom smučanje
omogočeno po 30 odstotkov znižani ceni. B. J.

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

V Acroniju danes
prvi del božičnice
Uprava Acronija in sindikata sta se dogovorila o skrajšanju delovnega časa in božičnici. V podjetju
poslovno leto ocenjujejo za uspešno.
Boštjan Bogataj
Uprava Acronija, ki spada v
skupino Slovenska industrija jekla (v lasti ruskega Koksa), se je prejšnji teden s sindikatoma SKEI in Neodvisnost KNSS dogovorila tako o
izplačilu božičnice kot uvedbi krajšega, 36-urnega tedenska delovnika. Zaposleni
bodo letošnjo nagrado za
uspešno delo (božičnico) dobili izplačano v dveh delih.
Prvi del, štiristo evrov neto,
bodo izplačali danes, drugega v višini 150 evrov neto pa
marca prihodnje leto.
Ukrep skrajšanja tedenskega delovnega časa - in s tem
povezano desetodstotno znižanje plač - bo začel veljati z
novim letom. Z ukrepom
sta se strinjala tudi sindikata
v Acroniju, čeprav v Svetu
gorenjskih sindikatov pravijo, da je tudi 36-urni tedenski delovnik polni delovnik
in bi zato podjetja morala
plačati polno plačo. "Glede
na razmere na trgu, je zni-

Slavko Kanalec / Foto: Tina Dokl
ževanje stroškov logičen
ukrep. V Acroniju bomo
mesečno sledili višini naro-

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE
IN IMENOVANJA

JAVNI R A Z P I S
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE JESENICE V LETU 2009
I. Priznanja občine Jesenice se podeljujejo enkrat letno kot
posebna oblika družbenega priznanja za izjemne uspehe na
posameznih področjih. Vrsta priznanj občine Jesenice je
določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo
fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

www.gorenjskiglas.si

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

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Plaketa občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v
1. odstavku tega besedila.
III. Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti pobudi:

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

II. Priznanja občine Jesenice so:
1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ
en naziv).
2. Plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete).

Jelena Justin

čil in se na osnovi zasedenosti proizvodnih kapacitet dogovarjali o odpovedi aneksa

h kolektivni pogodbi," pojasnjuje Slavko Kanalec, direktor Acronija, sindikata pa
sta po njegovih besedah ravnala zrelo, razumela argumente in s ciljem ohranitve
delovnih mest podprla ukrepe uprave.
Jeseniški železar je letos posloval uspešno. Količinsko
in vrednostno so realizirali
višjo prodajo kot leto prej,
po sedanjih ocenah pa bo na
račun slabšanja tržnih razmer dobiček nekoliko nižji
kot v letu 2007. "Ves dobiček bomo v skladu s politiko
lastnikov reinvestirali v nove
proizvodne zmogljivosti,"
zagotavlja Kanalec. Trenuten problem Acronija je visok upad naročil, tudi za januar je naročil manj od želja
uprave in zaposlenih, kako
bo v mesecih zatem, še ni
znano. O morebitnih nadaljnjih ukrepih, če se bo kriza
še poglobila, Slavko Kanalec
ne želi ugibati: "Spremljali
bomo stanje na trgu in
ustrezno ukrepali."

2. Plaketa občine Jesenice
Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in
se podeljuje:
Državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na
posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so
pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim
družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za
izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizacij in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Pobuda za priznanje mora vsebovati poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu tudi utemeljenost pobude, v kateri mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata/kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje I. točko
tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil
Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.
IV. V utemeljitvi posamezne pobude mora biti navedeno, na
katero priznanje se pobuda nanaša.
V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanja je:
1. Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati
v zaprti ovojnici na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu Občine Jesenice, najkasneje do petka, 23.
januarja 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, "Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja".
Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena "Ne odpiraj priznanja občine Jesenice v letu 2009". Zapečatena ovojnica
se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice, na
Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).
2. Odpiranje ovojnic bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, v sejni
sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 17.
uri.
3. Nepravočasne, nepravilno označene ovojnice in vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla.
Priznanja občine Jesenice v letu 2009 bo podelil župan občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju praznika občine Jesenice 20.
marca 2009.
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Vera PINTAR
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Krajevna skupnost

Praznična srečanja
za starejše krajane

Voščimo vam vesele božične
praznike in veselo, zdravo
in srečno novo leto 2009!

Decembrsko muhasto vreme z snegom in dežjem ni skalilo dobrega razpoloženja na prazničnih
srečanjih, ki so jih za starejše organizirali v krajevnih skupnostih Podmežakla in Sava.

C. železarjev 14,
4270 Jesenice
tel.: 04/586-12-11

Janko Rabič

Šivanje po meri
in popravila

Javno komunalno podjetje
JEKO-IN, d. o. o., Jesenice
bo tudi prihodnja štiri leta
vodil dosedanji direktor
Aleksander Kupljenik. Na
razpis za izbiro novega direktorja so se prijavili štirje
kandidati, vnovič pa je bil izbran Kupljenik. Kot je dejal
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, je odločitev, da

Sadet Agić, s. p.

Melita Jelen in harmonikarica Marjana Komel ter
učenci Glasbene šole Jesenice. V nadaljevanju je za
vedro razpoloženje z lepimi melodijami poskrbel Janez Bergant. V tej krajevni
skupnosti na srečanje povabijo starejše od 75 let.

Teh je 280, zbralo pa se jih
je 60.
Na srečanjih v obeh krajevnih skupnostih je bil tudi
župan Tomaž Tom Mencinger, ki je zbranim voščil in
jim predstavil razvojne načrte občine Jesenice v prihodnjih letih.

bo JEKO-IN še en mandat
vodil Aleksander Kupljenik,
pravilna, saj kot dosedanji
direktor najbolje pozna podjetje, stanje in problematiko
v njem. Pod njegovim vodstvom bodo tudi najlažje nadaljevali zastavljene projekte. Med večjimi sta izgradnja sortirnice in izraba bioplina na depolini Mala Mežakla, ki naj bi ju speljali že
prihodnje leto.

Na obeh srečanjih so za
organizacijo in prijetno počutje skrbeli člani svetov
krajevnih skupnosti. Vsi
udeleženci so prejeli lepa
praznična darila, razšli pa so
se z dobrimi občutki, da so
srečanja prijetna in koristna.

Voščilo
Svet KS Slovenski
Javornik-Koroška Bela želi
vsem svojim krajanom pa
tudi drugim Jeseničanom
srečno novo leto 2009.
Obenem sporoča, da
novoletnih voščilnic ne bodo
pošiljali niti objavljali voščil.
Denar bodo
namenili OŠ Koroška Bela
za pomoč otrokom iz
socialno šibkih družin.
Srečno!
Aleksander Kupljenik

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo
preteklosti in pričakujemo
prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehu seli iz
srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja.
Lepe božične praznike in
srečno v novem letu vam
želimo zaposleni v
komunalnem podjetju
JEKO-IN, d. o. o., Jesenice.

Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896
■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

industrijski tlaki
■ strojni estrihi
■ adaptacije
■ zaključna
gradbena dela
■

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice
T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net
NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

PREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

B OHINE C
Peter Bohinec s. p.
Tomšičeva 98d,
4270 Jesenice
Tel.: 04/583 21 31,
GSM: 031 678-763

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje
z grabežem
in odvoz ruševin
- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih
mestih z mini nakladačem

Predsednica Sveta
Maja Otovič

Voščilo

JEKO - IN d.o.o., Jesenice, Cesta Maršala Tita 51, Jesenice

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

AS SUHA MONTAŽA

Na čelu JEKO-IN-a še naprej
Aleksander Kupljenik
Urša Peternel

Delovni čas:

IZSUŠEVANJE VLAŽNIH PROSTOROV

Novo leto je čas upanja, dobrih želja in pričakovanj. Je
tudi čas, ko pomislimo na
znance, sodelavce, prijatelje,
na vse tiste, ki jih ne poznamo, in jim zaželimo vse
dobro.
Območno združenje Rdečega
križa Jesenice bo namesto
novoletnih voščil denar namenilo za pomoč socialno
ogroženim občanom.
Vsem, ki nam stojite ob
strani in nam pomagate pri
izpolnjevanju poslanstva, se
iskreno zahvaljujemo in
želimo vse dobro v letu, ki
prihaja.
Območno združenje
Rdečega križa Jesenice

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice

Prevozi naftnih
derivatov
Tomaž Vilman s. p.
Plavški rovt 7,
4270 Jesenice

RAZVOZ IN DOSTAVA KURILNEGA OLJA
GSM: 031 218 038
e-mail: tomaz.vilman@siol.net

Kogoj Breda s.p.

K&D d.o.o., Cesta Maršala Tita 22a, Jesenice

V Podmežakli je starejše
krajane v imenu sveta KS
pozdravila predsednica Marina Kalan in jim zaželela
zdravje, srečo in osebno zadovoljstvo v letu 2009. V
kulturnem programu so jim
večer polepšali učenci Glasbene šole Jesenice in harmonikarica Marjana Komel.
Darka Rebolj in Henrik Lužnik sta izborno recitirala
Prešernovo Od železne ceste, skupaj z Marjo Jalen pa
so vsi poskrbeli za smeh s
skečem Pokojnina. Na srečanje so povabili starejše od
70 let. Teh je v krajevni
skupnosti 150, vabilu pa se
jih je odzvala tretjina.
V krajevni skupnosti Sava
je zbranim lepe praznične
besede izrekla predsednica
sveta KS Majda Gomilšek.
V kulturnem programu so
nastopili stari znanki srečanj, mezzosopranistka
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Kultura
Koncert
ob zaključku leta

Novoletne želje

Janez Pipan
V Glasbeni šoli Jesenice so
pripravili koncert učencev
ob zaključku leta. Naslov
prireditve je bil Moment
musical ali slovo od starega
leta. Nastopilo je 15 učenk in
učencev od 1. do 5. razreda,

Martina Valant, ravnateljica Glasbene šole
Jesenice: "V letu 2009 si želim predvsem miru.
Želim si tudi, da bi pristni osebni stiki
prevladali nad materializmom, ki nese svet
v napačno smer. Obenem upam, da bomo
življenje bolj znali posvetiti duhovnosti,
druženju, medsebojnemu razumevanju."

mali oglasi

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

od tega štirje na klavirju, sedem na violini, eden na violi, eden na kitari in dva na
harmoniki. Učence so pripravili učitelji Diana Šimbera, Nina Prešiček, Natalija
Š. Cilenšek in Darko Šimbera. Za klavirsko spremljavo
je poskrbela Saša Golob.

Miklavžev nastop
Janez Pipan
V Gledališču Toneta Čufarja
je v sredo, 3. decembra, potekal Miklavžev koncert, ki ga je
pripravila Glasbena šola Jesenice, gostje pa so bili učenci
Glasbene šole Tržič. Nastopili
so Dixie Band tržiške glasbe-

ne šole pod mentorstvom
Martine Puhar, Šolski zabavni orkester Glasbene šole Tržič (dirigent Primož Ahačič)
in Big Band Glasbene šole Jesenice (dirigent Domen Jeraša). Ob spremljavi orkestra
sta zapeli še pevki Anja Kolbl
in Tajda Žnidaršič.

Drugi del pregledne razstave likovnih del
V jeseniškem Doliku so odprli drugi del pregledne razstave
likovnih del članov Likovnega kluba Dolik pri KD Svoboda
Tone Čufar Jesenice. Jubilejno leto poteka tudi v znamenju
95-letnice društva, 40-letnice ŽPZ Milko Škoberne, 25-letnice Razstavnega salona Dolik in desetletnice komornega
zbora Vox Carniolus. Tudi zaporedna številka razstave v tem
terminu je spoštljiva, kar 990 jih je bilo na ogled v tem
priljubljenem razstavnem salonu. V februarju pa bo minilo
63 let, odkar je z delom začel klub Dolik, povprečen obisk
razstave pa je 520 obiskovalcev. Likovno oceno je napisala
Eli Gradnik, razstava pa bo na ogled do 7. januarja. J. P.

KOVINAR - GRADNJE ST,
STORITVE IN TRGOVINA, d.o.o.
Spodnji Plavž 26
4270 Jesenice, Slovenija
Tel uprava: 5810700
Fax uprava: 5810702 ali 5810758
E-pošta: info@kovinar-gradnje-st.si

Želimo vam vesele božične in novoletne praznike ter srečno 2009
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Dobro delo z mlajšimi
selekcijami
V Košarkarskem klubu Jesenice vzgajajo mlade košarkarje in uspešno nastopajo v slovenski ligi.
Urša Peternel
V Košarkarskem klubu Jesenice poleg članske ekipe,
ki igra v drugi slovenski
ligi, uspešno delujejo tudi
mlajše selekcije. Kot je povedal vodja in koordinator
mlajših selekcij v klubu
Primož Samar, so to kadetska, pionirska in mlajša pionirska ekipa, medtem ko
letos žal niso mogli sestaviti mladinske ekipe, saj so
nekateri fantje prenehali
aktivno trenirati košarko. A
mladinsko ekipo bodo spet
skušali oblikovati prihodnje leto, tako da bodo imeli
"pokrite" vse generacije košarkarjev. Po Samarjevih
besedah je letos lep uspeh
dosegla pionirska ekipa, ki
se uvršča med šest najmočnejših ekip v Sloveniji, zaradi smole pri žrebu pa je v
prvi slovenski pionirski ligi
žal igrala za uvrstitev od 13.
do 26. mesta, premagala
vse nasprotnike in suvereno zasedla 13. mesto. "V
prihodnje na fante iz pionirske ekipe zelo računamo, zraven bomo priključili fante iz kadetske ekipe,
ki si letos pridobivajo izkušnje, nato pa bodo pri-

Olimpija v 408. derbiju
na kolenih
Janko Rabič
Na decembrskem 408. derbiju večnih hokejskih tekmecev, jeseniškega Acronija
in ljubljanske Olimpije v 32.
krogu avstrijske lige EBEL
se je v dvorani Podmežakla
še enkrat pokazala velika
stara resnica. Medsebojni
obračuni na ledu so res velik čar za igralce in gledalce
na tribunah. Ta obračun se
je tokrat več kot uspešno
končal za domače. Po neprijetni krizi, ki je Jeseničane
spremljala nekaj krogov, so
s prepričljivo zmago 5 : 0
proti Olimpiji, ki je sicer še
vedno na repu lestvice lige
EBEL, dobili spet potrebno
samozavest. Da je pomembna zmaga prišla v pravem

trenutku, se je izkazalo že v
naslednjem krogu, ko so se
Jeseničani s polnim izkupičkom točk vrnili iz Madžarske, kjer so z 2 : 1 premagali Albo. Zaradi porazov so
sicer v novembru in decembru zdrsnili na sredino prvenstvene lestvice lige
EBEL, vendar jih do drugega mesta ločijo le tri točke.
Druga jeseniška hokejska
moštva pa na različnih frontah nadaljujejo boje v slovenskem državnem prvenstvu. V članskem prvenstvu
moštvo HD Mladi Jesenice
po 22 krogih niso bistveno
izboljšali položaja na lestvici, saj ostajajo na sedmem
mestu. Bolje kaže mladincem Jesenic, ki so po šestih
krogih na drugem mestu.

Novi odlični uspehi strelcev

hodnje leto skušali nastopiti v prvi ligi med kadeti," je
povedal Primož Samar. V
pionirski ekipi igrajo tudi
trije košarkarji, ki so se
uvrstili na širši seznam za
slovensko pionirsko reprezentanco, in sicer Tjaž Rotar, Jernej Lasnik in Nejc
Iskra. Fantje vseh ekip trenirajo štirikrat tedensko,

sobote in nedelje pa so rezervirane za klubske tekme
oziroma individualne treninge. "V prihodnje bomo
več časa namenili individualnemu delu s fanti, saj bi
radi delo v klubu dvignili
stopničko višje in delali še
bolj kvalitetno," je napovedal Primož Samar. Vsekakor si bodo prizadevali, da

bo klub v prihodnje nastopal z ekipami v vseh starostnih kategorijah. Osnovni cilj dela z mladimi mora
biti postopno vključevanje
mlajših domačih igralcev v
člansko ekipo. Članska ekipa je sestavljena izključno
iz doma vzgojenih igralcev,
to pa bi radi ohranili tudi v
prihodnje.

Konec novembra je v Ljubljani potekal drugi turnir državne
lige v streljanju z zračnim orožjem za mlajše kategorije. Na
turnirju so strelci SD Triglav Javornik-Koroška Bela z zračno
puško dosegli odlične rezultate, in sicer pri pionirkah 11. mesto Maja Smolej, pri pionirjih 1. mesto Nik Jeklič, 11. mesto
Anže Presterl, 23. mesto pa Tomaž Žugečič. Ekipno so pionirji osvojili 1. mesto. Pri mladinkah je 11. mesto zasedla Mirnesa Ajdarpašič, pri mladincih 6. mesto Gašper Bernot, 9. mesto pa Luka Resman. Ekipno so mladinci v postavi Ajdarpašič,
Bernot in Resman osvojili 3. mesto. V konkurenci kadetov je
prvič nastopil tudi Tine Smolej ter z odličnim rezultatom 370
krogov zasedel 5. mesto. V nedeljo, 7. decembra, pa je v Škofji Loki potekal 2. turnir druge državne lige v streljanju z zračnim orožjem (puško) v enotni konkurenci. Pri tem so strelci
SD Triglav Javornik-Koroška Bela dosegli naslednje uvrstitve
in rezultate: 3. mesto Gašper Bernot, 6. mesto Luka Resman,
13. mesto Anže Bernot, 27. mesto Mirnesa Ajdarpašič in 28.
mesto Tine Smolej. Ekipno so v postavi Gašper Bernot, Luka
Resman in Anže Bernot zasedli 2. mesto. A. B.

Vadba za najmlajše
Natalija Bohinc,
licenčna vaditeljica
aerobike v Studiu Vital

Aerobika kot vadba se vedno bolj razvija in postaja
dostopna vedno širšemu
krogu ljudi vseh starosti. V
zadnjem času se je v večji
meri razvila tudi vadba za
otroke, posebej prilagojena
njihovim zmogljivostim,
potrebam, razvoju in željam. Z vadbo lahko popestrimo ure pri športni vzgoji
ali pa otroke vključimo v
posebne programe v športnih centrih, klubih ali drugih organizacijah.
Vadba mora biti zasnovana tako, da spodbuja otrokov razvoj v več smereh: gibalno, telesno, spoznavno,
čustveno in tudi socialno.
Vsebovati mora bistvene
elemente določenega starostnega obdobja, to so
igra, ustvarjalnost in velika
mera domišljije. Pestre gibalne dejavnosti so pri
predšolskih otrocih ključnega pomena za otrokov
osebnostni, gibalni in funkcionalni razvoj. V predšolskem obdobju je otrokov
organizem najbolj izpostavljen vplivom okolja, zato
pravimo, da je to obdobje
tudi temelj gibalnega razvoja pri otrocih.

Pomembno je, da pri otroku ustvarimo pozitiven odnos do gibanja oz. športa še
dovolj zgodaj, pri tem pa ne
smemo pozabiti, da na začetku vse izhaja iz igre.
Otroci skozi igro pridobijo
osnovne izkušnje za svoj
duševni in telesni razvoj,
postanejo bolj kreativni in
željni novega učenja. V igri
se mora izražati otrokova
osebnost, veselje in želja po
učenju. Igra mora biti strokovno vodena, še posebej
pri malčkih, hkrati pa na
otroka ne sme vršiti nobenega pritiska, saj tako lažje
razširijo spekter svojih sposobnosti.
Vadba pri otrocih lahko
vpliva na mnoge dejavnike
(Zaletel, 1997): preprečuje
srčno
žilna
obolenja,
zmanjšuje visok krvni pritisk in otroško debelost, izboljšajo se sposobnosti izvajanja osnovnih motoričnih spretnosti, preprečuje
morebitne poškodbe, vpliva
na zgodnji razvoj lepe telesne drže in na zgodnji razvoj vseh motoričnih sposobnosti, pozitivno vpliva na
izboljšanje kostne zgradbe,
izboljšajo se mnoge zdrav-

stvene karakteristike, poveča se samozavest in izboljša
splošno razpoloženje.
Strokovnjaki otrokom priporočajo vsaj 20 do 30 minut živahnega treninga na
dan. Program vadbe mora
imeti poudarek na načinu,
intenzivnosti, frekvenci in
trajanju (Mijatovič, 2003).
Vadba naj vključuje ciklične, vztrajnostne aktivnosti,
kjer je potrebna uporaba
več mišičnih skupin (plavanje, tek, aerobika). Poleg
teh pa naj vsebuje tudi aktivnosti za rekreacijo in zabavo, ki razvijajo druge motorične sposobnosti (hitrost, moč, gibljivost, vzdržljivost v moči in koordinacijo). Intenzivnost naj se prične na najnižji ravni, nato
naj počasi narašča. Za otroka je dovolj, če se vadba izvaja dva do trikrat na teden.
To je že dovolj učinkovito z
vidika prilagoditve na trenažni proces, hkrati pa
otrok ni preobremenjen.
Zavedati se moramo, da
imajo otroci precej aktivnosti v šoli in pri dejavnostih
zunaj nje. Zato je treba specifično količino časa posvetiti vzdržljivostni vadbi. To

je treba podaljševati na 30
do 40 minut na vadbeno
enoto. Pri malčkih se ta čas
zmanjša nekje za polovico.
Predlagani programi za določene starostne skupine
(Mijatovič, 2003):
- predšolski otroci: so v obdobju pospešene rasti in
razvoja. Pri vadbi in igri se
je treba osredotočiti na razvoj vseh gibanj (tek, poskoki, meti in lovljenja, lovljenje ravnotežja);
- starostna skupina od 6 do
9 let: sodelovanje pri športu
postane zelo pomembno,
zato je otroke treba spodbujati k pestri vadbi, ki izpolnjuje raznolike sposobnosti;
- starostna skupina od 9 do
13 let: ti otroci so sposobni
prenesti večjo količino vadbe, primerne za odrasle.
Največji izziv je motivacija
otrok in vzdrževati njihovo
zanimanje za tovrstno vadbo. Običajno se tu pojavijo
mejniki, ali bodo otroci nadaljevali s športom ali pa
bodo izbrali računalniške
igrice in televizijo. Ravno
zato je treba otroke uvajati v
šport dovolj zgodaj, "zlesti
jim mora pod kožo".

Žal nam današnji življenjski slog ne omogoča več toliko prostega časa in rekreacije, otroci čedalje več časa
preživijo pred televizorjem,
računalnikom, starši so
manj aktivni, raziskave so
pokazale, da se pri predšolskih otrocih že kaže slab
zdravstveni status in slaba
telesna pripravljenost. Zato
je prav, da se starši tega
problema zavedajo in poskušajo svojim malčkom
približati športne dejavnosti kot trajno vrednoto, ki jo
bodo cenili vse življenje in
pri tem ohranjali svoje
zdravje.
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Zanimivosti, nasvet

Prazniki in obdarovanje otrok
de pri praznovanju in obdarovanju. Martina Tomori v
Knjigi o družini pravi, da se
vsaka družina po svoje odloči in ima različne razloge za
praznovanje, družine pa se
razlikujejo tudi po svoji
splošni "nagnjenosti" do
praznovanj. Nekatere družine naredijo iz tega velik dogodek, drugi pa temu posvetijo le malo pozornosti in
časa. Avtorica poudarja, da
ima zaznamovanje pomembnih dogodkih, kot so
rojstni dnevi, obletnice,
prazniki, tudi svoj skriti pomen: na ta način se lahko
družinski člani še bolj povežejo, razvijajo medsebojno
pripadnost, doživljajo skupna čustva ... Hkrati pa so
praznovanja pomembna
tudi zato, ker omogočajo, da
uredimo spomine na neko
obdobje in v sebi poiščemo
energijo za obdobje, v katerega vstopamo. Praznovanja in s tem povezani obredi so kot nekakšni časovni
mejniki, na katere so vezani
naši spomini.
Tako odrasli ob praznovanju novega leta pogosto premislimo, kaj je bilo dobrega
in lepega v starem letu ter
kaj je bilo slabega, da lahko
v novem letu začnemo drugače, sveže, z obilico optimizma.

Neža Ajdišek,
VVO Jesenice

www.gorenjskiglas.si

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Dragi starši, veseli december je tu. Po mnenju mnogih pravljičen mesec, za
mnoge pa tudi mesec, poln
stresa, povezanega s tem,
kako praznovati in kaj podariti. To je mesec, ko nas in
naše otroke obiščejo dobri
možje: nekatere Miklavž,
druge Božiček, tretje dedek
Mraz, nekatere pa vsi trije!
Uf, velik zalogaj - tako s finančnega kot tudi organizacijskega vidika - saj se moramo odrasli dobro organizirati, da lahko otroka peljemo na vse praznične prireditve, ki se dogajajo v vrtcu,
v trgovinskih centrih, na
mestnih trgih, v službah itd.
Že sam razmislek o tem, kaj
kupiti, je lahko naporen, saj
nas trgovci neusmiljeno zasipavajo z različnimi katalogi, v katerih so na bleščečih
straneh predstavljeni "otroški zakladi". Še hujšo stisko
pa doživljajo tisti starši, ki
zaradi težke finančne situacije svojim otrokom teh zakladov ne morejo kupiti. Pogosto se čutijo nemočne in
obupane. Kam je torej izginil čar prazničnih dni, o katerem nas tako prepričujejo
reklamni panoji? Vsaka
družina ima drugačne nava-

Štiri igrice za otroke

Utrinek s predstave v Begunjah I Foto: Metka Žnidar

Dijakinje in dijaki tretjega
letnika programa vzgojitelj
predšolskih otrok na Srednji
šoli Jesenice so pod mentorstvom Marte Bajc tudi letos
pripravili igrice za otroke.
Naštudirali so predstave
Škrat Kuzma prejme darilo,
Božičkov rojstni dan, Živalska olimpijada in Resnična
zgodba o Božičku. Dijaki so
uspešno nastopili v kino dvorani na Jesenicah, v dvorani v
Begunjah, v vrtcu v Predosljah, v vrtcu v Žirovnici, v vrtcu Bistrica in vrtcu v Križah,
predstave pa so odigrali tudi
profesorjem in staršem. U. P.

Občina Jesenice obvešča
vse, ki ste zdravstveno zavarovani kot občani, da je
treba zaradi spremembe
21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izvesti revizijo
podatkov za vse zavarovance. Zato boste vsi, ki
ste zavarovani kot občani,
po pošti prejeli novo vlogo, ki jo izpolnjeno in z zahtevanimi prilogami čim
prej vrnite v sprejemno pisarno Občine Jesenice.
Za informacije lahko pokličete na telefon 5869 206
ali 5869 275 (Teo Jenkole
ali Dušanko Škufca).

TEA-TER BAR Samir Sula s.p., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Restavracija Taverna, Pizzerija Pino Jože Kotnik s.p., Borovška cesta 75, Kranjska Gora

Zdravstveno
zavarovanje kot
občan

S praznovanji je seveda povezano tudi obdarovanje in
tudi tukaj se družine močno razlikujejo med seboj:
nekatere družine se bogato
obdarujejo, drugi se vnaprej dogovorijo, kaj si bodo
podarili, ali vnaprej določijo znesek, ki ga bodo namenili za posamezno darilo, spet nekateri si namesto
daril raje podarijo kakšno
potovanje ali dopust ali pa
se sploh ne obdarijo. To,
kako bomo praznovali in

Namenimo
svojim najdražjim čas
in morda bodo
prazniki spet dobili
svoj čar in pravo
sporočilo.
kako se bomo obdarovali,
je torej predvsem stvar družinske tradicije in odraz
naših vrednot oz. tega, kaj
nam je res pomembno. Seveda se pri tem ne moremo
povsem izolirati od družbe
in okolice, ki je vse bolj potrošniško naravnana, vendar pa je prav, da pri tem
"ne izgubimo sami sebe".
Morda je smiselno, da se
vsaj odrasli vnaprej pogo-

vorimo o tem, kako bomo
praznovali in kako se bomo
obdarovali - o tem obvestite
tudi stare starše, druge sorodnike in prijatelje. Če se
npr. odločite, da bo pri vas
darila nosil le Božiček, potem to povejte tudi drugim,
saj boste s tem preprečili
zmedo v otroških glavah.
Bolj smiselno kot preživljati prosti čas v velikih trgovinah ob stresnem razmišljanju o tem, kaj komu kupiti
in koliko denarja bo sploh
še ostalo, je, da skupaj s
svojimi otroki spečete dišeče maslene piškote, izdelate voščilnice, venčke ali
okraske za dom ...
Pa si zadajmo v letošnjem
prazničnem decembru posebno nalogo: skušajmo
obdariti svoje otroke, partnerja ali partnerko in tiste,
ki jih imamo radi, predvsem s pozornostjo, pohvalo in kakšnim lepim komplimentom. Z otroki se pojdimo sankat, skupaj okrasimo stanovanje, prijatelje
pa povabimo na skodelico
dišečega čaja. Namenimo
svojim najdražjim čas in
morda bodo prazniki spet
dobili svoj čar in pravo sporočilo.
Čim več lepega in čim manj
stresa v prazničnih dneh
vam želim.
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Mavrični vrtiljak želja

Novoletne želje

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je praznovala pol stoletja delovanja. Dobili bodo novo
dvigalo, multisenzorno sobo, interaktivno učilnico ...
Urša Peternel

Božo Pogačar, direktor Centra za socialno delo
Jesenice: "Upam, da bo v letu 2009 recesija čim
manj prizadela ljudi, da bodo lahko kolikor
toliko normalno živeli. Glede službenih želja pa
upam, da nam bo uspelo speljati čim več
programov za ljudi, ki imajo posebne potrebe,
želja je tudi odprtje enote varne hiše."

Foto: Anka Bulovec

"Naši šoli so včasih rekli posebna šola, ker se v njej šolajo drugačni otroci. Vendar
smo šola kot vsaka druga - v
njej se srečujejo učenci, učitelji in starši. Našim učencem pravimo učenci s posebnimi potrebami. Vendar
so naši učenci prav tako posebni kakor vsi drugi učenci.
Posebni so v svoji edinstvenosti in enkratnosti." S temi
besedami
je
ravnatelj
Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice Alen Kofol
opisal bistvo šole, ki letos
praznuje petdesetletnico delovanja. Prejšnji petek so v
dvorani jeseniškega gledališča pripravili osrednjo slovesnost ob tej obletnici, ki so jo
poimenovali Vrtiljak želja.
Udeležili so se je tudi generalna direktorica direktorata
za osnovne šole in vrtce
Mojca Škrinjar, ki je prinesla pozdrave ministra Igorja
Lukšiča, ter župana Jesenic
in Kranjske Gore. Učenci
šole, sosednjih šol ter števil-

Na prireditvi so nastopili učenci šole in gostje, na sliki zborček z OŠ Mojstrana.
ni gostje so ustvarili prijeten
kulturni program, obiskovalci pa so izvedeli tudi marsikaj o polstoletni zgodovini
šole, ki je postala dom številnih generacij učencev. V teh
letih se je šola s pomočjo
strokovnih delavcev in ravnateljev, ki so šolo soustvar-

jali in vodili, razvijala v strokovno, profesionalno ustanovo, je poudaril Kofol. In
kar je najpomembnejše, je
dodal, to smo dosegli s srčnostjo in požrtvovalnostjo
vseh, ki so soustvarjali njen
razvoj. Alen Kofol se je posebej zahvalil ravnateljicama v
pokoju Tatjani Dvoršak in
Mirjani Pretnar, vsem delavkam in delavcem šole ter
staršem za dobro in tesno
sodelovanje s šolo. Med pridobitvami, ki se jih bodo
razveselili ob petdesetletnici, je omenil novo invalidsko dvigalo, multisenzorno
sobo, sobo za sproščanje in
interaktivno učilnico.
"V mavrici so različne barve, ki jo povezujejo v celo-

Želim si novo kolo ... Želim si avto z nitro
neonkami in vlitimi feltnami, zatemnjenimi
šipami in močno mašino ... Želim si, da bi v šoli
imela same petice ... Želim si postati arhitekt ...
Želim si hurmašice, baklave in kljukušo
s čebulo ... Želim si tekmovati v specialni
olimpijadi ... Želim si postati nogometaš ... so
zapisali učenci v Vrtiljak želja.

Šolo obiskuje
51 otrok s posebnimi
potrebami,
skupaj pa je na njej
39 zaposlenih.
to. Brez modre ali rumene
barve mavrice ne bi bilo
več. Zato dopustimo rumeni, da je rumena, modri, da
je modra. Dopustimo si biti
to, kar smo, saj smo takšni
najboljši. Dopuščanje različnosti, rumeni barvi, da
je še bolj rumena, modri,
da je še bolj modra, je bistvo našega soustvarjalnega
dela z otroki," je še dejal
Alen Kofol.

Sanda Zupan, ravnateljica Osnovne šole
Koroška Bela: "Želim si čim boljših odnosov
med šolo in starši, da bi skupaj dosegli tisto,
kar je najboljše za otroke. V šoli na Koroški Beli
si tudi želimo, da bi v letu 2009 vendarle
zamenjali streho na telovadnici."

Foto: Anka Bulovec

Foto: Anka Bulovec

Kulturni dan v Sorici

Nik in Mark sta izpolnjevala želje.

Foto: Anka Bulovec

Foto: Anka Bulovec

Prodajna razstava izdelkov učencev šole

Mojca Škrinjar z ministrstva za šolstvo, ravnatelj Alen Kofol
in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger

Zavarovalnica Triglav je šoli poklonila 2000 evrov za pomoč
pri organizaciji specialne olimpijade.

Učenci 6. razredov Osnovne šole Prežihovega Voranca so
se v zadnjem novembrskem tednu odpravili na kulturni dan
v Groharjevo hišo v Sorici. Poleg prekrasnega sončnega
zimskega dne sta jih navdušili glasbena in likovna delavnica, saj so v pravem tolkalnem orkestru zaigrali skladbo
na razne bobne, ksilofon, metalofon, činele, zvončke in še
kaj, vodja delavnic pa je igral harmoniko. V likovni delavnici
so s svinčniki narisali tihožitja, in to brez uporabe radirke.
Naučili so se slikarskega pravila, da nobena slika ni napačna, je le nedokončana. Ogledali so si tudi reprodukcije slik
slikarja Ivana Groharja, kot sta sliki Sejalec in Macesen, je
povedala učiteljica slovenščine Mojca Kavčič. U. P.
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Mladi
Mladi ustvarjalci
Novo šolsko leto je v polnem razmahu, to dobro vedo učenke
in učenci na Osnovni šoli Toneta Čufarja, ki so se odločili izpeljati projekt z naslovom Polepšajmo dan bolnikom na pediatričnem oddelku Bolnišnice Jesenice. Interesno dejavnost, ki jo
vodi mentorica Marija Reichman, obiskujejo učenci razredne
in predmetne stopnje. Srečujejo se dvakrat na teden. Pripravili so program, kjer ne manjka glasbe, plesa, dramsko-lutkovnih
iger in ustvarjalnih delavnic. V mesecu oktobru so imeli predstavo na temo "RBD", ki je omogočila tudi vključitev plesa vsa dekleta so namreč navdušena nad skupino, tako pevsko
kot plesno. Novembra pa so pripravili igrico Mojca Pokrajculja. "Na srečanjih ne manjka zabave, saj so priprave na nastop
polne smeha zaradi napak, a ko gre zares, vsi vedo, kakšna je
njihova vloga," je povedala mentorica Marija Reichman. V skupini so otroci združili ideje, vztrajnost, možnost prikaza lastne
nadarjenosti na posameznem področju, zelo pomembno pa je
tudi, da se med seboj vsi zelo dobro razumejo. U. P.

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

www.optika-mesec.com

Vida Mihelčič s.p.

Vesele praznike
in vso srečo v novem letu
vam želi vaša

Kaj bi mladi radi počeli?
"Enajsto šolo pod mostom" so dandanes nadomestile številne vodene dejavnosti, ki od otrok in
mladih zahtevajo rezultate ...
Urša Peternel
Kaj otroci in mladi na Jesenicah počnejo v prostem
času? Katerih dejavnosti se
lahko udeležujejo? S kakšnimi težavami se srečujejo
organizacije, ki pripravljajo
aktivnosti za mlade? Na ta
vprašanja naj bi odgovorila
okrogla miza, ki so jo pred
nedavnim pripravili v Mladinskem centru Jesenice.
Kot je povedala vodja Mladinskega centra Jesenice
Lili Tkalec, v jeseniški občini kar precejšnje število
organizacij ponuja različne
vodene aktivnosti za otroke
in mlade. Več kot petdesetim so poslali ankete, s katerimi so želeli zbrati osnovne
podatke o njihovih aktivnostih za otroke in mlade. Po
besedah Lili Tkalec so dobili vrnjenih 19 anketnih listov, iz katerih izhaja, da
največ organizacij ponuja
športne aktivnosti za mlade,
da se srečujejo s prostorskimi težavami in neprimernostjo prostorov, da se dogodkov udeležujejo predvsem tisti, ki so že tako dejavni pri določeni organizaciji, opozorili so tudi na nedejavno vlogo staršev ... V
razpravi je Pavla Klinar z
Osnovne šole Toneta Čufarja med drugim menila, da
mladim danes manjka
"enajsta šola pod mostom",
to je druženje vrstnikov, ki
je najboljša šola za življenje

Matej, Benjamin in Nino, trije od udeležencev okrogle mize
in ki jo poznajo starejše generacije. Danes pa so jo nadomestile številne vodene
dejavnosti, ki imajo vse vnaprej določene cilje in od
otrok tudi zahtevajo rezultate. Klinarjeva pogreša več
druženja brez vsebinskega
poudarka. Alen Kofol, ravnatelj Osnovne šole Poldeta
Stražišarja, je ob tem opozoril, da se dandanes "enajsti
šoli pod mostom" žal pogosto pridruži vandalizem:
razbijanje šip, pisanje grafitov, kar doživljajo na šoli
skoraj vsakodnevno. Menil
je, da bi športna igrišča pri
šolah morali bolje izkoristiti, saj mladim manjka igre
in druženja, zato bi dejavnosti Mladinskega centra Jesenice morali pripeljati na šolska igrišča, kjer so otroci že

tako ali tako prisotni. Ivanka
Berčan iz društva Žarek je
dejala, da mladi, ki se obnašajo destruktivno, s tem svojim ravnanjem iščejo pozornost. Menila je, da imajo
otroci danes vse preveč obveznosti, starši jih vozijo z
ene dejavnosti na drugo,
manjka pa jim druženja z
vrstniki. Po njenih izkušnjah mladi, ki pridejo v Garažo Žarek, najbolj cenijo
možnost, da se z njimi nekdo pogovarja. Zoran Kramar, direktor Zavoda za
šport Jesenice, pa je dejal,
da pogreša večjo aktivnost
mladih. Želeli bi si, je dejal
Kramar, da bi mladi sami
povedali, kaj bi radi počeli.
Z Mladinskim centrom Jesenice so začeli odpirati
mladinske točke, ki jih vodi-

jo mladi sami, a mladi težko
pridejo zraven in rečejo, denimo: Mi bi pa radi igrali
nogomet. Ali pa: mi bi pa
gledali filme ... "Skušamo
priti do mladih, a ne dobimo pravega odziva," je opozoril Kramar. Tudi Nino
Dakskobler, prostovoljec
Mladinskega centra Jesenice, je dejal, da težko privabi
mlade v mladinsko točko v
Centru 2. Večinoma se zbirajo med bloki in na vprašanje, kaj bi radi počeli, sploh
nimajo odgovora, je dejal.
Okrogla miza je bila prva v
nizu treh, druga bo namenjena otrokom ter njihovim
staršem, tretja pa mladostnikom, ki bodo lahko izrazili svoje želje, predloge in
kritike glede možnosti preživljanja prostega časa.

Petarde so prepovedane
Od letos so prepovedani pirotehnični izdelki, katerih glavni učinek je pok, torej petarde
vseh oblik in moči.
Simon Šubic
Bližajo se praznični dnevi,
ko se močno poveča uporaba različnih pirotehničnih
izdelkov. Pri njihovi uporabi, predvsem petard, se vsako leto rani več oseb (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd.), povzroči se precej gmotne škode, glasna pirotehnika pa poleg tega moti
tudi živali in onesnažuje
okolje. Tej problematiki je
sledila zakonodaja, tako da
novi zakon o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih, ki
velja od aprila letos, korenito
posega na področje uporabe
najbolj motečih pirotehničnih izdelkov, t. j. izdelkov
kategorije 2 in 3, katerih
glavni učinek je pok - petarde vseh vrst. "V Sloveniji je
tako prepovedana njihova
prodaja, posest in uporaba.
Za ugotovljeno kršitev je
predpisana globa od 400 do
1.200 evrov," je pojasnil Robert Kralj, policijski inšpek-

tor na Policijski upravi Kranj.
Letošnji zakon uvaja tudi
novo kategorizacijo oziroma
razvrščanje pirotehničnih izdelkov, ki se poslej delijo na
ognjemetne izdelke za zabavo, za odrske efekte in za druge namene. "Spremenjene
so tudi starostne meje za prodajo in uporabo pirotehnič-

nih izdelkov, saj ognjemetne
izdelke kategorije 1 lahko
uporabljajo starejši od 14 let,
ognjemetne izdelke kategorije 2 smejo uporabljati starejši
od 16 let, ognjemetne izdelke
kategorije 3 pa le polnoletne
osebe. Zakon tudi predpisuje, da je mladoletnikom do
štirinajstega oziroma šestnaj-

Prodaja, posest in uporaba petard je odslej prepovedana.

stega leta starosti dovoljeno
uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov," opozarja Kralj. Uporaba pirotehničnih izdelkov
kategorije 1, katerih glavni
učinek je pok (npr. čičolinke), je dovoljena samo od 26.
decembra do 2. januarja, še
vedno pa je prepovedana njihova uporaba v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih,
v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški
promet in na površinah, na
katerih potekajo javni shodi
in javne prireditve. Med lanskimi božičnimi in novoletnimi prazniki so sicer policisti na Gorenjskem zaznali
34 kršitev. Policija tudi opaža, da se povečuje prodaja
pirotehničnih izdelkov na
črnem trgu. "Letos so v
Kamniku že zasegli dva tisoč piratk, ki so se prodajale
na črnem trgu," je še povedal Kralj.
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Jesenice:Detroit

Pojasnilo

Na Televiziji Slovenija so prejšnji teden predvajali izvrsten dokumentarec z naslovom
Jesenice:Detroit, ki je svojevrstna oda najbolj hokejskemu mestu na svetu.
Urša Peternel
Kaj imajo skupnega Kurja
vas, Jesenice, Detroit in kanadski Windsor? Led, ki se
nikdar ne stopi ... S temi besedami so na Televiziji Slovenija na pot pospremili
predvajanje dokumentarca
meseca decembra z naslovom Jesenice:Detroit, ki je
bil na prvem programu Televizije Slovenija premierno
na ogled prejšnji torek. Avtorja Esad Babačić in Damjan Kozole sta posnela svojevrstno odo najbolj hokejskemu mestu na svetu. So
to Jesenice ali je Detroit?
Skozi zgodbo Kurje vasi, ki
velja za zibelko jeseniškega,
s tem pa tudi slovenskega
hokeja, sta avtorja pričarala
svet, v katerem je hokej veliko več kot le šport. Podobnosti z Jesenicami najdeta
v Windsorju, majhni kanadski vasici, kjer trdijo, da so
izumili hokej, in v Detroitu,
ki je veliko večji in ekonomsko močnejši od Jesenic. A
na videz zelo oddaljeni mesti imata kar nekaj stičnih
točk, ki ponujajo možnost
za izjemno zanimive primerjave. Tako Detroit kot
Jesenice sta mesti težke industrije in v obeh je hokej
zakon. Tako za prvo kot za

drugo je hokej lokalna tradicija, ki je rodove delavcev v
obeh industrijskih mestih
napolnjevala s prav posebnim ponosom. V Detroitu
se je avtor filma Esad Babačić udeležil hokejske tekme
med domačim moštvom in
LA Kings, pri katerih igra
tudi naš Anže Kopitar. Tako
v dokumentarcu nastopa
Anže, poleg njega pa tudi jeseniške hokejske legende,
med njimi Zvone Šuvak,
Viki Tišler, Gorazd Hiti,
Cveto Pretnar, Darko Prusnik, Miha Rebolj, Jože Anderle ... Nekaj zanimivosti
je nanizal tudi dolgoletni
športni komentator Andrej

Avtor filma in scenarist Esad Babačić je v Ameriki
intervjuval tudi jeseniško hokejsko zvezdo Anžeta Kopitarja,
ki igra onkraj velike luže. I Foto: arhiv RTV SLO

Po prvi anekdoti naj bi na Jesenicah
že majhne otroke zbadali z elektriko in jim
kazali zeleno barvo, tako da že od malega ne
prenesejo zelene.
Stare (ki je bil in je še vedno
navijač Olimpije, je pripomnil Viki Tišler), ki je denimo
dejal, da je hala Podmežakla
ena najbolj mrzlih na svetu.
Ko je zunaj plus trideset stopinj, je v dvorani še vedno
pod lediščem, zato se je, kot
je dejal, vedno prehladil, ko
je prenašal tekme iz Pod-

mežakle. Zato menda vedno s seboj prinese pečico in
si obleče "dolge gate" ... Glede rivalstva med Olimpijo
in Jesenicami pa je povedal
dve anekdoti. Po prvi naj bi
na Jesenicah že majhne
otroke zbadali z elektriko in
jim kazali zeleno barvo,
tako da že od malega ne pre-

BREZPLAČNI
PREGLEDI VIDA
LESCE: TOREK 15 - 17
JESENICE: ČETRTEK 15 - 18

nesejo zelene. Po drugi pa
naj bi neki jeseniški elektroinženir zatrdil, da nikoli ne
kupi mleka Ljubljanskih
mlekarn, tudi če so potem
otroci lačni... Kakorkoli že,
dokumentarec je zagotovo
vreden ogleda, saj odlično
prikaže srčnost, s katero Jesenice živijo s hokejem in
za hokej.
Scenarij za film sta napisala
Esad Babačić in Damjan Kozole, ki je film tudi režiral.
Film je nastal v koprodukciji Uredništva dokumentarnih filmov Televizije Slovenija in Emotionfilma.

ŽELIMO VAM
VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER
ZDRAVO, SREČNO
IN USPEŠNO

2009

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
www.optika-berce.si

Bistro OAZA,
Titova 55, Jesenice
Delovni čas:
ponedeljek - sobota od 9. - 01. ure
nedelja in prazniki od 10. - 01. ure

Morič Marjeta s.p.

■

pice ■ malice ■ kosila ■ jedi po naročilu
Vso hrano in pijačo vam na željo
dostavimo tudi na dom!
Nudimo prostor za zaključene družbe do 50 oseb!

Telefon: 58 64 396

MARJETA
MORIČ
S SODELAVCI
vam želi
vesele božične
praznike in
srečno 2009!

V prejšnji številki jeseniških novic je bila objavljena tudi
novica o jeseniškem gejziru. Iz javnega komunalnega
podjetja Jeko-In so poslali naslednje pojasnilo: "Ni počila
cev za ogrevanje, saj jih na tem območju ne uporabljamo,
niti ni v teh ceveh takšen tlak, da bi povzročil 20 metrov visok vodomet. Poškodovala se je cev, po kateri se pretaka
navadna voda (iz reke Save) za potrebe hlajenja v Acroniju
in v katerih znaša tlak 20 barov."
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Najstarejša Jeseničanka
Kristina Tarman s Podmežakle je dopolnila 99 let. Še vedno živi sama, vsako leto odide tudi na morje.
Urša Peternel
"Mama je še vedno zelo odločna, samozavestna in ima
rada 'komando'." S temi
besedami je sin Oto malo za
šalo malo zares opisal
mamo Kristino Tarman, čilo
in vitalno gospo, ki je kot
najstarejša
Jeseničanka
dopolnila 99 let. Rojena je
bila 16. decembra 1909 na
Dolenjskem, na Jesenice pa
se je primožila, najprej na
Hrušico, nato pa sta z
možem Karlom zgradila
hišo v Podmežakli, kjer živi
še danes. Vdova je že od leta
1980 in odtlej živi sama,
kljub častitljivi starosti pa si
vsak dan skuha, sama pere
in lika, sin Oto ji pomaga
edinole pri delu na vrtu,
vsak dan ji tudi prinese
stvari iz trgovine (mama mu
vsakič napiše listek, da ne bi
slučajno česa pozabil), jo
pelje k zdravniku ... Oto, ki
živi na Hrušici, je eden od
njenih petih otrok, sin Drago je že pokojni, Viktor in
Bojan živita na Jesenicah,
hčerka Breda pa v Kanadi.
Kristina ima šest vnukov in
dve pravnukinji. Kot je
povedala, ji zdravje kar do-

bro služi, kljub revmi in osteoporozi. Ima izreden
spomin, televizijo gleda brez
očal, redno posluša radio
(vedno Radio Triglav) in
spremlja poročila. Vsako
jutro vstaja že ob sedmih, si
pripravi zajtrk, kaj postori po
hiši, nato se loti priprave
kosila, po kosilu pa si
privošči urico počitka. Nato
običajno pride sin Oto, ki je
prežene dolgčas in ji pomaga pri nujnih opravilih, ki jih
sama ne zmore več. "Dolgčas mi je, pa ga pokličem
po telefonu in mu rečem:
'Čim prej pridi'!" je
povedala. Sin Oto res lepo
skrbi zanjo, vsako leto jo kar
trikrat odpelje na morje v
Izolo, kjer gospa še vedno
plava v bazenu. Recepta za
dolgo življenje nima, je
povedala, vsekakor pa si ne
dovoli, da bi se zasedela ali
obležala, zato nenehno
'miga' in je aktivna. Z 99 leti
ni le najstarejša Jeseničanka,
je tudi najstarejša članica
Društva upokojencev Jesenice in ob njenem
prazniku so jo obiskali predstavniki društva na čelu s
predsednikom
Borisom
Bregantom ter predstavniki

Društva invalidov Jesenice s
predsednico Marino Kalan.
Voščili so ji vse dobro, pred-

vsem pa zdravja in da se spet
vidimo prihodnje leto, ob
stotem rojstnem dnevu.

Ljubezen in prijateljstvo
v krogu družine
Šestdeset let skupnega življenja sta praznovala Elizabeta in Janez Novak iz Podmežakle na Jesenicah.
Urša Peternel
Konec novembra sta šestdesetletnico skupnega življenja praznovala Beti in Janez
Novak iz Podmežakle. Biserni jubilej so proslavili
tako, kot se spodobi, in praznovanje se je raztegnilo kar
na deset dni ... Ob tem pa ni
manjkalo presenečenj za
oba slavljenca. Eno takšnih
ju je čakalo, ko sta se na obletnico pripeljala z Brezij in
so ju doma presenetili otroci, vnuki in pravnuki s šopkom, šampanjcem in čestitkami. Glavno praznovanje
je potekalo Pr' Čop v Planini
pod Golico, slavljenca so
obiskali številni sorodniki,
prijatelji, znanci ... Skupaj
so obujali spomine na čas
pred šestdesetimi leti, ko sta
se poročila, in na prehojeno
pot. Janez je domačin z Jesenic, Beti pa je doma iz Bana-

ta in je po rodu Čehinja.
Spoznala sta se, ko je bil Janez pri vojakih. Potem ko je
bil premeščen in sta si tri
leta le dopisovala, pa sta se
našla in se poročila. Poroka
je bila 20. novembra 1948
na Jesenicah, najprej civilna
in nato še cerkvena. Rodili
so se jima štirje otroci, najstarejši je sin Marjan, sledila pa so tri dekleta, Zdenka,
Beti in Metka. Danes imata
Beti in Janez tudi devet vnukov in sedem pravnukov, ki
so jima v veliko veselje. Kot
sta povedala, si za največji
življenjski uspeh štejeta prav
dejstvo, da se vsi družinski
člani med seboj odlično razumejo, da se imajo radi in se
pogosto zberejo skupaj. Najraje prav pri njima v domači
hiši v Podmežakli, kjer so vrata na stežaj odprta tudi za številne prijatelje in znance, ki
pogosto prihajajo na obisk.

Elizabeta in Janez Novak

Ob jubileju sta slavljenca dobila izvirno
darilo - pravo knjigo z naslovom Vajina
življenjska pot, ki jo je izdelala vnukinja Špela,
v njej pa je predstavljena njuna življenjska pot.

Tako Elizabeti in Janezu nikoli ni dolgčas. Ona rada plete in kvačka, on ves čas nekaj
dela, pri 82 letih pa tudi še
vedno vozi avto. In njun recept za tako dolg, lep zakon?

Čeprav sta živela skromno in
ves čas trdo delala, sta se vedno lepo razumela. Prav veliko
razumevanja z obeh strani je
v zakonu najpomembnejše,
sta povedala.
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Ljubljenčki iščejo dom

Dan jabolka
Na Srednji šoli Jesenice so prejšnji teden pripravili Dan
jabolka. Dijaki so izdelali plakate starih sort jabolk ter
pripravili jabolčne dobrote. Tako so spekli jabolčno pito iz
polnovredne moke, jabolčni zavitek, skuhali čežano in kompot ter sušili jabolčne krhlje. Kot je povedala vodja projekta
Zvonka Razboršek, se je njihova šola letos vključila v mrežo
zdravih šol, zato so začeli bolj razmišljati o zdravi prehrani.
Opažali so, da dijaki nimajo pravega odnosa do jabolk in
sadja nasploh, saj so ga pri malicah puščali in vračali nazaj.
Zato so se na šoli odločili, da bodo dijake skušali ozavestiti
o zdravi prehrani ter jim približati jabolka, ki so pravi vir
zdravja. Tako so pripravili prijeten, prijazen "jabolčni dan",
dijaki so na stojnicah ves dan lahko pokušali stare sorte
neškropljenih jabolk, ki jih je šoli podarila kmetija Maček iz
Dvorske vasi, sladkali pa so se tudi z jabolčnim pecivom. Da
je projekt uspel, so dokazovale prazne stojnice, s katerih so
že sredi dopoldneva izginile vse jabolčne dobrote. U. P.

Prijave in informacije: TELESAT, d. o. o.,
Jesenice, Cesta talcev 20, 4270 Jesenice
tel. 04/5865-250, 04/5865-251,
fax: 04/5865-252
internetna prijava: www.telesat.si

Oddamo psičko, staro leto in pol. Psička je bele,
rjave in črne barve. Je čipirana in cepljena,
navajena je bivanja v pesjaku. Tel.: 031/626-704,
Marija, Rateče-Planica

KABELSKA TELEVIZIJA, DIGITALNA TELEVIZIJA
59 analognih televizijskih in 32 radijskih programov
122 digitalnih televizijskih in 72 digitalnih radijskih programov
Za sprejem programov v digitalnem zapisu potrebujete digitalni sprejemnik DVB-C.
Mesečna vzdrževalnina
● TV priključek osnovni analogni in digitalni paket
● razširjeni digitalni TV in radijski paket
● razširjeni digitalni filmski paket HBO
● filmski program HBO in HBO Commedy
● HD paket (visoka ločljivost slike) + razširjeni paket

doplačilo
doplačilo
doplačilo
doplačilo

12,90 EUR
5,90 EUR
10,90 EUR
6,20 EUR
4,00 EUR

Za sprejem digitalnih programov potrebujete digitalni sprejemnik DVB-C.
● digitalni sprejemnik
● ali mesečni najem sprejemnika

60,00 EUR
2,00 EUR

Oddamo tri mucke, stare 3 mesece in pol. Ena
mucka je temna pisana, dva pa tigrasta mucka.
Mucki so socializirani. Tel.: 041/760-989, Anton,
Jesenice

Ni potrebna nova instalacija v stanovanju!

UGODNA PONUDBA STORITEV V PAKETIH!
DVOJČEK kabelski priključek+internet
1024/256 kbit/sek
DVOJČEK
kabelski priključek+IP telefon
TROJČEK1
kabelski priključek+internet 512kbit/sek+IP telefon
TROJČEK2
kabelski priključek+internet 1014 kbit/sek+IP telefon
TROJČEK3
kabelski priključek+internet 3072 kbit/sek+IP telefon

20,90 EUR
15,90 EUR
22,00 EUR
23,50 EUR
28,00 EUR

VELIKA PONOVOLETNA AKCIJA 2009
CENA DIGITALNIH SPREJEMNIKOV - 50 %

Oddamo mucke, stare dobra dva meseca in pol.
Ena mucka je bela, ena črno-bela, eden črn, eden
belo-tigrast. Tel.: 051/358-234, Polona, okolica
Bleda

_________________________________________________________________ stanovanje štev. __________________
ime in priimek
__________________________________________________________________________________________________
naslov
Uveljavljam ponovoletni popust 2009 za nakup digitalnega sprejemnika za ceno 30,00 EUR

Na Jesenicah,_______________2009

____________________________________
podpis

Digitalni sprejemnik lahko prevzame v pisarni Telesat Jesenice, Cesta talcev 20, prinesitelj tega kupona,
če je naročnik na kabelski TV priključek na kabelskem razvodu Telesat Jesenice in ima poravnane vse mesečne
obveznosti - v času od 3. do 31. januarja 2009.

✂

Prijazni in zelo igrivi muci sta stari približno
osem mesecev in sta že sterilizirani. 040/561 114

www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

Domača potica
Iz marsikatere kuhinje bo v teh dneh zadišalo po slastni domači potici. Pobrskali smo za
preizkušenim receptom in nasveti za zares odlično potico.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

www.slovenijainfo.si

Potrebujemo: za testo: pol
kg bele pšenične moke, 3
dag kvasa, 6 dag sladkorja, 6
dag masla, 2,5 dl mleka, 2
rumenjaka, sol, rum. Za nadev: pol kg mletih orehov, 20
dag sladkorja, 5 dag masla, 1
žlico drobtin, 2 dl mleka,
rum, rozine, lahko limonino
lupinico, 3 beljake.
Priprava: najprej nastavimo
kvas z malo mlačnega mleka,
žličko sladkorja in malo
moke. Medtem ko vzhaja,
malo pogrejemo preostalo
mleko, damo vanj sladkor in
rumenjake ter vse skupaj dobro premešamo z mešalnikom. Dodamo še sol, maslo
in rum. To vlijemo v pripravljeno moko, dodamo kvasec
in stepemo gladko testo. Ko
se loči od sklede in kuhalnice, ga damo vzhajat. Vzhajano testo zvrnemo na desko,
pogrnjeno s prtom, in razvaljamo na centimeter debelo v
pravokotno obliko. Za nadev
orehe poparimo z mlekom,
dobro premešamo, dodamo
druge sestavine, nazadnje
sneg. Nadev enakomerno

razmažemo in potresemo z
rozinami. Testo previdno in
natančno zvijemo. Model namažemo in potresemo z
drobtinicami. Vanj damo testo, ga prebodemo in damo
še malo vzhajat. Premažemo
z jajcem in damo peč za eno
uro pri 180 stopinjah Celzija.
Pečeno pustimo v modelu
petnajst minut, da se malo
ohladi. Na koncu potico potresemo z mletim sladkorjem.

Sponzor današnje križanke je Restavracija Galerija, Cesta maršala Tita 11, 4270 Jesenice, (prostori bivše Billabong). Na telefon 031/788-226 vam hrano brezplačno dostavijo tudi na dom. Nagrade: 1. žar plošča za dve osebi, 2. pizza, 3. čevapčiči v
lepinji, 4. malica in 5. malica. Nagrade se dobijo v Restavraciji Galerija.

Nekaj skrivnosti
dobre potice
Da potica zares dobro uspe,
so zelo pomembne sestavine. Za dobro potico so potrebni dobra bela moka in
dobri orehi. Maslo da precej
boljši okus kot margarina.
Pri izdelavi je najbolj pomembno, da imajo moka,
vse druge sestavine in prostor enako temperaturo.
Zelo pomembno je tudi, da
v prostoru ni prepiha. Pri

testu je treba paziti, da kvasec ne pride v neposreden
stik s soljo ali maščobo, sicer kvasovke ne delajo in testo ne vzhaja. Pomembno
je tudi, da je testo enakomerno razvaljano, da ima
nadev enako temperaturo
kot testo in da je nadev enakomerno namazan. Količina nadeva mora biti enaka
kot količina testa (po teži).
Potico je treba tesno zviti in
testo prebosti.

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

www.jesenice.si

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

www.gorenjskiglas.si

Orehova potica

občinske novice - JESENICE CMYK

24.12.2008

Jeseniške novice, sreda, 24. decembra 2008

stran 15

15

Koledar prireditev
Decembrske prireditve
vsak dan od 8. do 14. ure,
sreda od 10. do 17. ure, sobota: odprto za vnaprej
najavljene skupine
RUARDOVA GRAŠČINA
Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI ZNANI EVROPEJCI
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

MLADINSKA TOČKA - CENTER II od 11. do 13. ure
Počitniške vodene dejavnosti za osnovnošolce
Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680,
04/5884 681
Parkirišče pri trgovini Spar, Športna hala Podmežakla, od 16.30 dalje
Prednovoletna prireditev za otroke Dedek Mraz pride spet med nas
Info: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice in Zveza
društev prijateljev mladine Jesenice, www.zs-jesenice.si, 04/5884
660, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680, 04/5884 681

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 12. do 13. ure
Kegljanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure
KOSOVA GRAŠČINA

DVORANA PODMEŽAKLA od 12.15 do 13.30

Evgen Guštin; razstava slik ob 80-letnici, na ogled do konca januarja

Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic

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

Info: Brane, 041/676 554

od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure
KOSOVA GRAŠČINA
Muzejska razstava: Tri tisočletja železarstva na Slovenskem; na
ogled do konca januarja
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Skupinska pregledna razstava likovnih del slikark in slikarjev
likovnega kluba DOLIK; na ogled do 7. januarja 2009
Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

Četrtek, 25. decembra, od 12.15 do 13.30
DVORANA PODMEŽAKLA
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica: romantične novoletne lučke
(papir, otroci prinesejo novoletne lučke brez okraskov)
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA
BELA ob 18. uri
Predavanje: Bohinj in Bled
Info: Pohodna skupina Društva upokojencev, Vinko Cerar,
031/662 956

Torek, 30. decembra
MLADINSKI CENTER JESENICE od 10. do 15. ure
Počitniški program za OŠ

Info: Brane, 041/676 554

MLADINSKI CENTER JESENICE od 17. do 20. ure
Počitniški klub +15

Petek, 26. decembra, od 12.15 do 13.30
DVORANA PODMEŽAKLA
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

BLEJSKA DOBRAVA (vaško jedro)
Žegnanje konj
Info: KS Blejska Dobrava, 04/587 42 67

TRG TONETA ČUFARJA
Mambo kings (koncert)
Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com

Sobota, 27. decembra, od 14. do 15.30
DVORANA PODMEŽAKLA
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE
(KURILNIŠKA 10A) od 14. do 18. ure
Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

MLADINSKA TOČKA - CENTER II od 11. do 13. ure
Počitniške vodene dejavnosti za osnovnošolce

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 12. do 13. ure
Kegljanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

DVORANA PODMEŽAKLA od 12.15 do 13.30
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

Sreda, 31. decembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 12. do 13. ure
Kegljanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

DVORANA PODMEŽAKLA od 12.15 do 13.30
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

Ponedeljek, 5. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Torek, 6. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Angleške urice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 7. januarja
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
Brezplačna muzejska delavnica: izdelava makete vodne turbine
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 18. uri
Računalniška delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 8. januarja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 8. uri
Pohod: Podlubnik (368 m)-Križna gora (716 m)
Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo,
041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 17. uri
Ura pravljic
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
4. javni nastop učencev
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@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 organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

Info: Milan Hribar, 040/706 740

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 20.30
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 17. uri
Obisk dedka Mraza
Info: Zavod za šport Jesenice in Društvo prijateljev mladine Jesenice,
zsj.jesenice@siol.net

Silvestrska predstava: Hotel Babilon (monokomedija)

Dan odprtih vrat

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

V torek, 2. decembra, so na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice učiteljice podaljšanega bivanja organizirale Dan
odprtih vrat. Kot je povedala Jožica Škedelj, so povabile
starše otrok na ustvarjalne delavnice izdelovanja novoletnih
okraskov in voščilnic. "V vseh oddelkih so starši in otroci s
svojimi učiteljicami v prijetnem vzdušju ustvarjali različne
izdelke iz papirja in drugih materialov. Izdelke so uporabili
za okrasitev oddelkov in drugih šolskih prostorov," je
povedala Jožica Škedelj.

TRG TONETA ČUFARJA
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30
Premiera Gledališča Toneta Čufarja: dve enodejanki: Dva lopova in
Otroška bolezen
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Silvestrovanje s skupino Lajf (ognjemet ob polnoči)
Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com

Četrtek, 1. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15.30
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic

TEA-TER BAR

Info: Brane, 041/676 554

Joške vn (zabava ob slovenski popularni glasbi)
Info: Samir Sula (Tea-ter bar), samir@tea-ter.com

Petek, 2. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15.30
Nedelja, 28. decembra
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15.30

Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 19.30
Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 29. decembra
MLADINSKI CENTER JESENICE od 10. do 15. ure
Počitniški program za OŠ

Sobota, 3. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15.30
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554

Nedelja, 4. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15.30
Rekreacijsko drsanje v času novoletnih počitnic
Info: Brane, 041/676 554
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horoskop 2009
OVEN 21. marca – 21. aprila
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, tehtnica, kozorog, ustrezno
znamenje kitajskega horoskopa: zmaj, element: ogenj, vodilni planeti: Mars,
Saturn, Sonce, kamen: ametist, rubin, diamant, koral, kovina: jeklo, železo
drevo: bor, barva: rdeča, prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost,
slabosti: trma, nepremišljenost, značilna lastnost: pogum. Prvi meseci leta bodo kar naporni,
saj ste določene zadeve od prejšnjega leta pustili odprte. Na svet okoli sebe boste začeli drugače gledati in postavili si boste novejša merila za izpolnitev svojih ciljev. Dobro se boste ujeli
s škorpijoni, raki pa vam bodo kvarili razpoloženje in odvisno bo od vaših trenutkov. Meseci
v sredini leta bodo za vas najbolj uspešni in skoraj ne boste mogli verjeti, ko boste sebi najlepšo stvar našli v taki malenkosti, ki ste jo do sedaj skoraj vedno spregledali, in se vedno znova spraševali, zakaj vi nimate sreče, vsi ostali, ki se nič ne trudijo, pa je imajo na pretek.
Zdravstvene tegobe boste znali pregnati in na splošno se vam vse stabilizira, kjer ste do sedaj
imeli težave. Vaš srečen dan v tem letu bo ponedeljek, vaše številke so 2, 7, 12, 13, 14, 23, 26.

BIK 22. aprila – 20. maja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: devica, kozorog, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača, element: zemlja, vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera, kamen: zeleni smaragd, žad, safir, kovina: baker, drevo: jabolko,
cipresa, barva: rožnata, zelena, prednosti: samostojnost, impulzivnost, slabosti: vihravost,
nepopustljivost, značilna lastnost: odvisnost. Čez celo leto boste aktivni, polni energije tudi
za druge, nasmejani in splošno ustvarjalni. Spremembe v službi bodo posledice preteklih
ustvarjanj, nizali boste uspeh za uspehom. Na različne zamere in nesoglasja iz strani sodelavcev boste hitro pozabljali, saj ne boste dovolili, da vam to kvari ravnovesje. Manjša trenja
pričakujte v družinskem okolju, saj bodo nekateri imeli občutek, da vas izgubljajo. Radi boste
razvajali sami sebe, ne več toliko drugih, ki vam tega ne vračajo. Z ljudmi, rojenimi v znaku
device, se boste dobro ujeli, z levi pa malo manj. Večkrat čez leto vam bo uspelo, da se čustveno odprete, in temu primerni bodo tudi rezultati. Niz presenečenj, katerih niti najmanj ne
pričakujete. Najboljši dan bo četrtek, srečne številke imate 5, 6, 9, 11, 15, 25, 29, 35.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, vodnar. ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj, element: zrak, vodilni planet: Merkur, kamen:
ahat rdeči, smaragd, opal, kovina: živo srebro, drevo: kostanj, oreh, leska,
barva: rumena, prednosti: človekoljubje, ljubeznivost, slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost, značilna lastnost: odzivnost. Preteklost je bila tista, ki vam je onemogočala dosego želenih ciljev, pa čeprav ste se še toliko trudili. Obdobje v začetku in koncu leta bo najboljše tudi
za ljubezen. Želja po trdnem partnerstvu, obstoječem ali novim, bo vedno večja in ne bo vam
težko izpeljati vsega tako, da bo prav. Poslovno se boste odločali še o eni možnosti in odločitev pade v jeseni, ko boste z energijo na vrhuncu. Čeprav tega ne boste pričakovali, boste
precej odsotni in znali boste izkoristiti prijetno s koristnim vsak trenutek. Presenečenja se
bodo vrstila in samopodoba vam bo rasla. Znani ste po tem, da vedno vsem pomagate in znate rešiti še tako nemogočo situacijo, naučite se sprejeti, da tudi vam kdo stoji ob strani. Dan,
v katerem se boste najbolje počutili, bo petek, srečne številke so 2, 6, 11, 16, 24, 21, 37.

RAK 22. junija – 22. julija
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: škorpijon, ribi, lev, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza, element: voda, vodilni planet: Luna, Mesec, Venera, kamen: biser, perle, kristal, kovina: srebro, drevo: kavčukovec in
vsa tista drevesa, ki so bogata s sokom, barva: dimnato siva, srebrno modra,
prednosti: potrpežljivost, slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost. značilna lastnost: zvestoba. V tem letu se boste večkrat od srca nasmejali. Dobra volja dela čudeže in vi
jih potrebujete, da nazaj dobite upanje v splošno dobro. Na čustvenem področju se boste presenečali in bili s seboj več kot zadovoljni. Če boste le hoteli, imate v letu 2009 vse možnosti
za trajno vezo. V samo ljubezen sicer več ne verjamete, a ujeli se boste v njene čare in podlegli. Šibke točke, ki so vas do sedaj omejevale, vam prinesejo spoznanje, da so to v resnici zgolj
vaše dobre lastnosti, ki jih niste znali pravilno izkoristiti. Poslovno se vam odpirajo nove poti
in znali se boste pravilno aktivirati. Z dobrim načrtom vam uspe vse. Glede zdravja imate
same dobre obete. Poletne mesece boste uživali kot že dolgo ne. Vaš dober dan v tednu bo
sreda, vaše številke so 3, 9, 11, 23, 26, 30, 33.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, škorpijon, vodnar, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica, element: ogenj, vodilna planeta: Sonce, Pluton, kamen: rubin, topaz, oniks, kovina: zlato, drevo: palma, limona, lovor, pomaranča, barva: vse sončne barve, prednosti: radodarnost, prisrčnost, slabosti:
domišljavost, gospodovalnost, značilna lastnost: obilnost. Želja, ki jo imate glede ljubezni, se
vam izpolni, ko boste najmanj pričakovali, in od osamljenosti ne ostane niti sled spomina. Najbolje se boste počutili v družbi škorpijonov, strelcem pa se boste izogibali. Razočarali vas bodo
tisti, od katerih ste največ pričakovali, in ne boste se spraševali, ali tega niso pač zmogli ali pa ne
hoteli. Poslovne priložnosti ne bodo šle mimo vas, kar se vam bo poznalo tudi v denarnici, in
lahko si boste umislili večji nakup in ga tudi izpeljali. V pomladi se vam obetajo dobre spremembe na poslovnem področju, možna je tudi zamenjava delovnega mesta. Na koncu leta boste dali
vse moči od sebe, bili res aktivni in vzelo vam bo veliko časa, a izpeljali boste vse tisto, za kar se
boste odločili. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke imate 2, 5, 10, 12, 28, 29, 38.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: bik, kozorog, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin, element: zemlja, vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter, kamen: rdeče rjavi sardoniks, ahat, topaz, kovina: nikelj, drevo: oreh, leska,
breskev, barva: zelena, temno rjava, prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost, slabosti: suhoparnost, kritičnost, značilna lastnost: natančnost. S tem, ko se boste osvobodili starih spon, zavrgli negativne miselne vzorce, boste sami sebi začeli ustvarjati čudovito prihodnost. Trmoglavost boste izkoristili sebi v prid in bili pri odločitvah nepopustljivi. Tudi vaša precizna natančnost in to v vseh pogledih, bo v tem letu prišla bolj do izraza. Spoznanja, ki jih boste sprejeli, vam bodo dala veliko misliti in pot je vedno samo naprej. V včerajšnem dnevu ne boste več
iskali odgovorov in premlevali dogodkov, pomemben vam bo samo danes in jutri. Uspehi so bodo
vrstili in sproti se bodo kazali novi načrti, vaša želja po zmagi bo silovita in utrujenosti ne bo. Spremembe bodo dobro vplivale na vse, kar vas obdaja in vam je pomembno. S financami vam bo šlo
zelo dobro. Vaš najboljši dan bo sobota, vaše srečne številke pa so 1, 2, 7, 10, 15, 17, 26.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: dvojček, vodnar, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes, element: zrak, vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran, kamen: safir, korale, kovina: baker, drevo: jesen, topol, jablana, barva: različni odtenki modre, prednosti: predanost, simpatičnost, slabosti: nezvestoba, netočnost, značilna lastnost: očarljivost. Včasih se nam mora zgoditi kakšna slaba stvar, da lahko doživimo in prepoznamo dobro. Ljubezen je za vas že kar dolgo časa nekaj samoumevnega in tukaj se
zelo motite. Napaka vas bo stala preizkušnje in samo od vašega spregledanja bo odvisno, na katero stran se premakne tehtnica. Obljuba, ki bo dana, bo morala biti tudi izpeljana, saj nasprotna
stran tokrat ne bo zadovoljna samo z besedami. Osebna rast je odvisna od posameznika in ne glede na nasvete, se boste morali odločati sami. Mesec maj in kasneje avgust vam prinašata spremembe, ki jih boste zelo veseli, in ne bo vam težko, saj boste dobro vedeli, katera pot vas pripelje
do cilja. Veliko prostega časa boste preživeli na prostem, oziroma v naravi. Vse zdravstvene težave
bodo šle mimo vas. Vaš najboljši dan bo torek, vaše srečne številke so 2, 9, 10, 12, 32, 33, 38.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ribi, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič, element: voda, vodilni planeti: Pluton, Mars, kamen: mavrični opal, mesečev kamen, rubin, kovina: železo, drevo: glog, trave, barva: temno rdeča, prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo, slabosti: trmoglavost, maščevalnost, značilna lastnost: idealizem. Kot za šalo boste reševali zadeve, ki
bodo ostalim delale preglavice, kar vas bo še bolj motiviralo in dvignilo nad oblake. Poslovne
zadeve vam bodo zelo pomembne, zato si boste že v začetku leta izbrali hiter tempo in vam
ga bo uspelo obdržati vse do konca. Ne glede na situacije boste uspešni, čeprav se morda rezultati ne bodo takoj pokazali. Le redke trenutke boste sami, saj bo večina iskala vašo bližino,
ali samo pač za druženje ali za nasvete in drugo pomoč. Glede ljubezni in na splošno čustev
se boste veliko spraševali in iskali odgovore, saj ne boste prepričani v svoje odločitve, tako tiste iz preteklosti kot novejše. V poletnih mesecih se boste odpočili in znova našli svoj notranji mir. Vaš dober dan v tednu bo sobota, srečne številke so 1, 4, 7, 9, 17, 19, 30.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: lev, oven, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana, element: ogenj, vodilni planet: Jupiter, kamen: topaz, cirkon, ametist, safir, kovina: aluminij, drevo: hrast, lipa, barva: vijolična,
modra, prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost, slabosti: hladnost,
zavrtost, nezaupljivost, značilna lastnost: optimizem. Različni izzivi in nepričakovani, čeprav dobri dogodki vam bodo še bolj burili vašega nemirnega duha. Prišli boste do spoznanja, da je
vaša dobra volja odvisna samo od vas samih, ne pa od drugih, kot je bilo to vedno do sedaj. Kadar se obračate stran od sebe in se posvečate ljudem v okolici, zavračate sebe in svoje bistvo.
Dobili boste nov pogled na svoje ljubezensko življenje. Stvari, ki se vam niso zdele pomembne,
bodo zasedle prvo mesto. Pustili boste prosto pot, se ne obremenjevali zaradi malenkosti in bili
večkrat čez leto prijetno presenečeni, kar bo balzam za vašo dušo. Vse poslovne zadeve v tem
letu vam bodo dolgoročna naložba. Sprva vam to ne bo prineslo večjih finančnih sprememb, a
vse ob svojem času. Ko se boste začeli bolj ceniti in zavedati svojih dobrih lastnosti, vas bodo
drugi težje prizadeli. Dober dan vam bo sobota, vaše srečne številke so 9, 12, 17, 18, 25, 29, 36.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: oven, bik, devica, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol, element: zemlja, vodilni planet: Saturn, kamen: ametist, mesečev kristal, oniks, rubin, kovina: svinec, drevo: bor,
breza, barva: črna in bela, prednosti: prizadevnost, vestnost, slabosti: ljubosumnost, hladnost, značilna lastnost: neomajnost. Mesec maj in kasneje julij, prinašata korenite, prelomne spremembe v ljubezni in treba se bo odločati. Ker se že zavedate, po čem
hrepenite, vam to ne bo težko. Februar, april in oktober prinašajo nove stvari na poslovnem
področju in so sad oziroma posledice starih ambicij in dosežkov, ki so bili spregledani, in prepričani ste bili, da že davno pozabljeni. Jesen bo ugodna za različne naložbe, le ne spreglejte
drobnega tiska. V tem letu so vse skrbi zaradi denarja odveč. Tudi dodatno izobraževanje ne
bo šlo mimo vas. Za vse, kar si boste le želeli, bo dovolj časa. Morebitni spori na sodišču se
bodo reševali vam v korist, vsem drugim sporom se boste uspešno izognili, saj veste, da je
to samo potrata energije. Najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke so 1, 5, 11, 13, 15, 17, 19.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: tehtnica, ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger, element: zrak, vodilni planet: Uran, Saturn, Venera
kamen: akvamarin, granit, lapis lazuri, kovina: aluminij, drevo: češnja in vsa
ostala sadna drevesa, barva: turkizna, prednosti: prizadevnost, neodvisnost,
slabosti: površnost, nestanovitnost, značilna lastnost: prijateljstvo. Ste mojster taktike in reševali boste morebitna nesoglasja tako, kakor bo v tistem trenutku za vas najbolj ugodno. Ljudje, rojeni v znamenju dvojčka in tehtnice, vam bodo še naprej zvesto stali ob strani, rakov se boste
uspešno izogibali ali pa se jim prilagajali, seveda do meje, ki jo boste morali postaviti sami. Najbolj nemirnega duha v ljubezni boste že kmalu v začetku leta, ko pridete v kontakt z nekom, ki
vam ogreje srce. Lahko so tudi stare vezi prijateljstva z novimi občutki. Za izpolnitev vseh obveznosti vam bo dan velikokrat prekratek in skrajni čas je že, da se naučite sprejemati pomoč
od ljudi, ki vam hočejo samo pomagati. Pričakujte kakšen prehlad v nepravem času, vse ostalo
gre mimo vas. Najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 1, 2, 4, 13, 20, 30, 31.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Znamenja, s katerimi se najbolj ujamete: rak, ustrezno znamenje kitajskega
horoskopa: mačka, element: voda, vodilni planet: Neptun, Jupiter, kamen:
brezbarvni mesečev kamen, ametist, biser, kovina: platina, drevo: vrba,
breza, barva: morsko zelena, prednosti: fantazija, sočutnost, slabosti: neodločnost, popustljivost, značilna lastnost: sočutje. Že takoj prvi mesec januar bo poln izzivov,
a vseeno boste kos vsem dogodkom, čeprav bodo nepričakovani. Leto 2009 bo za vas precej
pomembno poslovno in če vam do sedaj ni uspelo zgraditi kariere, vam tokrat uspe. Želja, ki
bo vezana na denar, se vam bo tako lahko izpolnila, kar vam kasneje prinese več življenjskih
sprememb, kot si sploh lahko predstavljate. Imeli boste možnost selitve in to v čisto drugo
okolje, pri odločitvi dobite podporo tistih, ki so vas v preteklosti razočarali. Mesec maj vam
prinaša ne tako dobre spremembe glede ljubezni, v juniju pa pričakujte nenadni preobrat, ki
vas bo razveselil ravno v pravem trenutku. Vsak zakaj ima svoj zato. Vaš najboljši dan bo četrtek. Vaše srečne številke so 3, 8, 13, 14, 17, 22, 27.

