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Dežela ognja
in ledu

Modna revija
na gimnaziji

Jeseniški fotograf Jani Novak
se je julija lani potepal po daljni
Islandiji. Nastalo je na stotine
prelepih fotografij te zanimive
severne dežele.

Dijakinje 2.e razreda Gimnazije
Jesenice so pripravile
dobrodelno modno revijo,
na kateri so se kar same
predstavile kot manekenke.
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Andrej se je rodil 2. januarja

Dva jeseniška drsalca
državna prvaka

V jeseniški porodnišnici se je lani rodilo 628 otrok, zadnja dva na silvestrovo.

Urša Peternel
Tekmovalci Drsalnega kluba
Jesenice so se na državnem
prvenstvu, ki je potekalo 20.
in 21. decembra na drsališču
v Zalogu, izvrstno odrezali.
Dobili so dva državna prvaka in dve podprvakinji. Državni prvak v kategoriji pionirjev skupine B je postal Jeseničan Daniil Maksimović,
državna prvakinja v kategoriji pionirk skupine B pa Saira Čatak. Uspeh sta dopolnili še Kaja Otovič, ki je po-

V petek, 2. januarja, je nekaj
čez osmo zjutraj na svet prijokal tudi prvi letošnji novorojenček, tri in pol kilograme težak Andrej. Mamico
Majo Fajdiga Komar iz Bohinjske Bistrice je mož Sandi v porodnišnico pripeljal
ob četrti zjutraj, le nekaj ur
za tem pa se jima je rodil
Andrej. "Zdaj sta za menoj
že dve neprespani noči zapored," se je prejšnji petek
opoldne nasmehnila izkušena mama, prepričana, da bo
tudi časa za spanje še dovolj.
"Kot kaže, je Andrej miren
in prijazen otrok, tako da
me čisto nič ne skrbi, kako
bo," je bila popolnoma mirna, kljub temu da jo doma
čakajo še trije sinovi: šestnajstletni Peter, desetletni
Matej in štiriletni Benjamin.
Andrej je tako že četrti fant
v družini Fajdiga - Komar.
Mali korenjak se je rodil ob
pomoči babice Špele Urh, ki
je dobro uro pred tem prišla
v službo prav tako iz Bohinja, iz Stare Fužine - in povedala, da je tudi zadnji novorojenček, ki se je na Jesenicah rodil lani, na silvestrovo ob petih popoldan, doma
v Bohinju.
Kot so povedale sestre z
ginekološko-porodnega oddelka jeseniške bolnišnice,
je bilo sicer med prazniki
pri njih kot običajno: zadnja
dva novorojenčka v starem

Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

stala državna podprvakinja
pri članicah, ter Evita Čelesnik, ki je postala podprvakinja v kategoriji pionirk. In
še drugi rezultati jeseniških
drsalk: v kategoriji mladink
sta bili Sabina Ališić sedma
in Ines Bešić enajsta, v kategoriji pionirk pa Veronika
Omerzel osma, Anja Resman deseta in Neža Kozjek
dvanajsta. Ekipno so jeseniški drsalci pri pionirjih zasedli drugo mesto, pri mladincih in članih pa tretje mesto
v državi.

letu sta se rodila enaintridesetega, 1. januarja pa je bilo
v porodni sobi mirno.
Lani so tako v porodnišnici
na Jesenicah zabeležili 621
porodov, rodilo se je 628
otrok, kar pomeni, da so
tako kot že nekaj let doslej
beležili povprečno po dva
poroda na dan. A ker porodov pač ni mogoče načrtovati, se kakšen dan zgodi,
da je tako kot 1. januarja letos v porodni sobi popolno
zatišje, spet drugič pa se
rodi tudi po pet otrok v
enem dnevu. "K nam prihajajo porodnice z vse Gorenjske, pa tudi od drugod,

celo z okolice Ljubljane jih
je bilo nekaj," je povedala
glavna sestra porodnišnice
Katja Zupan. Na voljo so
jim štiri dvoposteljne in
ena štiriposteljna soba, v
porodnišnici pa ostajajo, če
je vse tako, kot mora biti,
povprečno tri dni. "Vsako
porodnico obravnavamo individualno in jim, če je le
mogoče, skušamo izpolniti
želje. Porodnice so vedno
bolj izobražene, vedno več
vejo in zato vedno več pričakujejo, mi pa smo odprti
za njihove želje in predloge, tako kot v večini slovenskih porodnišnic."

Bodoče mamice lahko, če si
želijo, pridejo na pogovor in
ogled porodnišnice še pred
porodom. "Za to možnost
jim povejo že v šoli za starše
in marsikatera se zanjo odloči, večina pa si naš oddelek
in porodno sobo ogleda takrat, ko pridejo na pogovor o
epiduralni analgeziji, če se
seveda odločijo za ta način
lajšanja bolečin ob porodu,"
je še povedala Katja Zupan,
ki poudarja, da se skrb za
mamo in novorojenčka s porodom s tem ne konča, saj
veliko pozornost v porodnišnici namenjajo prav zdravstveno vzgojnemu delu.

Drsalke Kaja Otovič, Saira Čatak in Evita Čelesnik s
trenerko Melito Čelesnik, manjka zmagovalec pri pionirjih
B Daniil Maksimović. I Foto: Janko Rabič
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KULTURA

ŠPORT

Tudi škofjeloške smeti
na Malo Mežaklo

S projektom oživitve
Fiproma lovijo
postavljene roke

Ponosni na kulturno
dediščino krajev pod
Golico

Prijazni in neprijazni
obrazi jeseniškega
hokeja

Kljub nekaterim težavam bo
urejanje komunalne infrastrukture na območju bivšega Fiproma zaključeno do
konca junija.

Brošura Kako so v vaseh pod
Golico včasih živeli? prinaša
nove zgodovinske dogodke
in življenjske zgodbe ljudi v
osrčju Karavank.

December je na hokejskih Jesenicah postregel z dvema
dogodkoma, ki sta si po vsebini močno nasprotna.
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Občinski svet je potrdil
sklep, da bodo v letošnjem
letu na deponijo Mala Mežakla pričeli dovažati tudi odpadke iz štirih občin z območja Upravne enote Škofja
Loka.

stran 2

Na Občini Jesenice še do 23. januarja zbirajo pobude za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2009. Javni razpis je
objavljen na spletni strani Občine Jesenice, objavili pa smo
ga tudi v prejšnji številki Jeseniških novic. V razpisu je natanko opisano, kakšen je postopek zbiranja pobud in kakšno dokumentacijo je treba priložiti. Priznanja občine Jesenice podeljujejo enkrat letno kot posebno obliko družbenega
priznanja za izjemne uspehe na posameznih področjih. Priznanja so podelitev naziva častni občan občine Jesenice
(vsako leto podelijo največ en naziv) ter plakete občine Jesenice (vsako leto podelijo največ tri plakete). Priznanja bo podelil župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice
20. marca. U. P.

občinske novice - JESENICE CMYK

09.01.2009

stran 02

Jeseniške novice, petek, 9. januarja 2009

2

Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je povedal, da so s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije pred kratkim sklenili dogovor za zamenjavo nekaterih zemljišč, s katerim je občina pridobila kar nekaj pomembnih površin. Gre za
površine na Blejski Dobravi,
kjer bodo lahko uredili vaško jedro, za površine v Trebežu (ki bodo po vsej verjetnosti namenjene za stanovanjsko gradnjo) in za zemljišča okoli Osnovne šole
Poldeta Stražišarja.
Župan je tudi povedal, da se
dogovarjajo za postavitev
razgledne ploščadi pod slapom Šum v soteski Vintgar.
To je ena najbolj atraktivnih
lokacij in s postavitvijo ploščadi bo omogočen pogled na

Občinski svet je potrdil sklep, da bodo letos na deponijo Mala Mežakla pričeli dovažati tudi odpadke
iz štirih občin z območja Upravne enote Škofja Loka.
Urša Peternel

Tako so že pripravili idejni
projekt urejanja, Občina pa
že kar nekaj časa vlaga znatna sredstva v ureditev Doma
Pristava in njegove okolice.
V Planini pod Golico so v
letu 2008 naredili velik korak naprej s sprejetjem
prostorskega dokumenta za
ureditev okolice Belcijana.
"Odločili pa smo se, da pro-

Občina Jesenice je po treh letih dobila tožbe
glede zemljišč na Plavškem Travniku - Vrbje 2
(gre za območje bivšega Elima na Hrušici). Tako
so vse te površine sedaj dokončno v lasti Občine
Jesenice, je povedal župan, kar bo omogočilo
realizacijo projektov, predvidenih za to območje.
Po načrtih naj bi tu zgradili polnilnico za pitno
vodo izpod Karavank.
slap. Župan je še dodal, da
bi v bližini lahko postavili
tudi začasen objekt z gostinsko ponudbo, kar bi bilo lahko dodaten vir zaslužka za
kakšno društvo z območja
Blejske Dobrave.
Župan je tudi napovedal, da
bodo letos pričeli obnavljati
Zoisov park z redkimi drevesi in jezerci na Pristavi.

jekte smučišča Rožca in
Španov vrh prestavimo na
kasnejše obdobje. Vzrok so
klimatske spremembe in recesija. Odločitev, da nismo
šli v velike projekte, je prava,
je poudaril župan ter dodal,
da klimatske razmere na tej
lokaciji dajejo predvsem
možnost razvoja zdraviliškega turizma.

Kmalu novi redarji
in radarji
Urša Peternel
S 15. februarjem bo pričel
delati vodja novega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kranjska
Gora, Gorje, Žirovnica in Jesenice. Na to mesto je bil
imenovan Boštjan Omerzel.
Kot je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger, je bil zaključen tudi že razpis za izbiro treh redarjev, ki jih je
izbrala komisija v sodelovanju z vodjo te službe. "Izbrane kandidate sedaj čaka
usposabljanje, potem pa
bodo začeli opravljati to
službo, ki je v bistvu zametek občinske policije," je povedal župan. Dodal je še, da
naj bi maja začel veljati pravilnik, po katerem bodo občinski redarji lahko izvajali
tudi meritve hitrosti z radar-

Tudi škofjeloške smeti
na Malo Mežaklo
Občinski svet občine Jesenice je na decembrski seji potrdil sklep, po katerem bodo
na Malo Mežaklo pričeli dovažati tudi odpadke iz občin
Upravne enote Škofja Loka.
Občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vasPoljane bodo morale plačevati 85 evrov za tono odloženih odpadkov, tej ceni pa
bodo prišteli še okoljsko dajatev za obremenjevanje
okolja, ki znaša nekaj manj
kot 17 evrov za tono odloženih odpadkov. Letno bodo iz
omenjenih štirih občin na
Malo Mežaklo lahko pripeljali največ 11 tisoč ton odpadkov. Enak sklep, kot so
ga sprejeli na Jesenicah, so
potrdili tudi občinski svetniki v Žirovnici in Kranjski
Gori, torej v drugih dveh občinah, ki sta solastnici deponije. Kot je ob tem dejal jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, po operativnem
programu, ki ga je vlada
sprejela marca lani, Mala
Mežakla, Kovor in Polica (za
mehansko-biološko obdelavo odpadkov) sestavljajo
CERO, ki mora obvladovati
odlaganje in ravnanje z odpadki za celotno Gorenjsko.
Ta program je bil poslan
tudi v Bruselj, veljati pa bo
začel 15. julija letos. Ta program je Gorenjsko razdelil
na dva dela. V Gorenjsko 2,

Kot je povedal direktor javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN Aleksander Kupljenik, so ta
teden na Malo Mežaklo začeli dovažati odpadke
iz občine Železniki, medtem ko naj bi preostale
loške občine še kake tri mesece uporabljale
lastno deponijo Draga, ki jo bodo nato dokončno
zaprli.
za katero je predvideno odlagalno polje Mala Mežakla,
spadajo občine iz upravnih
enot Jesenice, Radovljica in
Škofja Loka. V Gorenjsko 1
pa spadata Kranj z okolico
in Tržič, zanju pa je predvi-

deno odlagalno polje Kovor.
Po tem projektu bi morali
imeti zagotovljenih okoli devetsto tisoč kubičnih metrov
prostora, po zadnjih podatkih pa je tega prostora na
Mali Mežakli prek štiristo ti-

soč kubičnih metrov in v Kovorju preko petsto tisoč. To
pomeni, da je dovolj prostora za odlaganje ostanka odpadkov še za vsaj petnajst
let. Sklep so jeseniški občinski svetniki brez daljše razprave potrdili, čeprav je nadzorni odbor Občine Jesenice
predlagal, naj to točko umaknejo z dnevnega reda. Kot je
opozoril namestnik predsednice nadzornega odbora Janez Poljšak, je postopek
sprejemanja sklepa v nasprotju z zakonom o varstvu
okolja. Obremenitev okolja
se bo namreč z dovozom odpadkov iz še štirih občin
močno povečala. Zato bi
pred odločanjem morali
opraviti natančno analizo,
kaj povečan dovoz pomeni
za okolje. Iz celotnega postopka je bila tudi izločena
javnost, čeprav bi po zakonu
morala biti o tem posebej
obveščena, je opozoril Poljšak. Treba pa je pogledati
tudi določbe zakona glede
koristi, ki bi jih na Jesenicah
lahko imeli zaradi tega, ker
bodo na Mali Mežakli sprejemali odpadke z območja polovice Gorenjske. Po mnenju nadzornega odbora država ne more nalagati samo
obveznosti. "Vendar občina
očitno teh stvari ne zna uveljaviti. Gre za to, da se zaščitijo interesi Jesenic, ker se
bo za to tudi nekaj žrtvovalo," je še dejal Poljšak.

Kdo bo stanoval na Prešernovi
Na Prešernovi cesti Gradis Skupina G Ljubljana gradi stanovanjske bloke, ob tem pa nekateri menijo,
da lokacija za bivanje ni najbolj primerna.
Urša Peternel

Boštjan Omerzel
ji na vseh občinskih cestah
in na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja. Zato so
se vsi štirje župani odločili,
da bodo že letos kupili en radar in več praznih ohišij, v
katere bodo lahko nameščali radar.

Luč iz Betlehema za občinske svetnike
Pred začetkom 23. redne seje občinskega sveta konec decembra so skavti z Jesenic s kratkim pozdravom svetnicam
in svetnikom podarili luč miru iz Betlehema z namenom, da
bi ta luč prinesla mir v družine, srca, domove ter širšo družbo. U. P.

V letu 2009 bo na Jesenicah
naprodaj kar nekaj novih
stanovanj, ki jih že pospešeno gradijo. Tako novo stanovanjsko naselje raste v Hrenovci, drugo pa v Podmežakli. Potem ko so na eni od
prejšnjih sej občinskega sveta nekateri občinski svetniki
imeli kar nekaj vprašanj in
pripomb glede gradnje v
Hrenovci - opozorili so
predvsem na previsoke
stolpnice in veliko koncentracijo stanovalcev na tem
območju, so na decembrski
seji občinskega sveta imeli
več pripomb tudi na gradnjo
na Prešernovi cesti v Podmežakli. V imenu odbora za
urejanje prostora, varstvo
okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči je Boris
Smolej vprašal, kako bo na

tem ozkem prostoru lahko
združenih več različnih dejavnosti - stanovanjska gradnja, gospodarstvo in podobno. "Naselje, ki ga sedaj
gradi Gradis, je zelo nepošteno do ljudi, ki bodo tam

če, od Dinosa do betonarne,
železniških barak ..." V imenu odbora je Smolej izrazil
tudi skrb, da je to območje
poplavno ogroženo, saj je
bilo v preteklosti občasno v
celoti poplavljeno. Dejal je

Stanovanjski sklad RS je od Gradisa že odkupil
tri stanovanjske bloke, ki jih gradijo na
Prešernovi cesti. Del stanovanj bodo namenili
prodaji, del stanovanj pa bo neprofitnih.
stanovali. Kakšen je interes,
da ljudi naselijo v tak 'geto',
kjer so betonarna, železokrivnica, skladišče železa in
podobno?" se je vprašal
Smolej in dodal: "To je najslabša lokacija za stanovanja
na Jesenicah, saj je tam celo
leto senca, poleg tega pa je
na vse strani samo gradbiš-

še, da bi v občini morali imeti svojega arhitekta, ki bi svetoval, nadzoroval in tudi preprečeval podobne primere,
kot je ta, ko so zaradi dveh
starih barak v industrijsko
cono umestili še štiri nove
stanovanjske objekte.
Na vprašanja je odgovorila
vodja Oddelka za okolje in

prostor na Občini Jesenice
Valentina Gorišek. Dejala
je, da je že od sredine 90.
let to območje mešane
rabe, zato je na tem delu
dopustna tudi stanovanjska
gradnja. Tako je Gradis Celje kot lastnik zemljišča to
možnost izkoristil in zgradil stanovanjske bloke. Za
območje Plavškega travnika
je bila izdelana poplavna
študija za reko Savo, ki je
pokazala, da naj stoletne
vode na tem območju ne bi
predstavljale nobenega problema.
Damjan Jensterle pa je glede senčne lege dejal, da je v
zimskem času to območje
res v senci, medtem ko je v
poletnem času sonce tako
visoko, da na ta del mesta
posije že zjutraj in zahaja
kasneje kot denimo na bazenu Ukova.
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S projektom oživitve Fiproma
lovijo postavljene roke
Podžupan Boris Bregant zagotavlja, da bo kljub nekaterim težavam urejanje komunalne infrastrukture
na območju bivšega Fiproma končano do konca junija.
Urša Peternel

Vsako leto eno otroško igrišče
"Za cilj smo si zadali, da bomo v občini vsako leto odprli
eno otroško igrišče. Tako smo že začeli urejati igrišče na
Slovenskem Javorniku in v prvih mesecih letošnjega leta ga
bomo predali namenu. Nato bomo takoj začeli urejati novo
igrišče, o lokaciji pa se bomo dogovorili s predsedniki krajevnih skupnosti," je glede urejanja otroških igrišč v občini
povedal župan Tomaž Tom Mencinger. U. P.

Na Občini Jesenice pripravljajo vse potrebno za začetek
združevanja finančnih služb javnih zavodov. Združene službe naj bi po novem delovale v okviru Oddelka za finance,
plan in analize Občine Jesenice. Pripravljajo pa tudi združevanje vzdrževalcev in hišnikov, ki delujejo po posameznih
javnih zavodih. Tako naj bi precej razbremenili občinski proračun. U. P.

V letu 2009 so od petnajstih prazničnih dni kar štirje v soboto, štirje pa v nedeljo.

Foto: Tina Dokl

ponedeljek, 27. april (ponedeljek) dan upora proti okupatorju, 1. maj (petek) in 2.
maj (sobota) je praznik
dela, 31. maja (nedelja)
bomo praznovali binkošti,
25. junija (četrtek) dan državnosti, 15. avgusta (sobota) Marijino vnebovzetje, 31.
oktobra (sobota) dan reformacije, 1. novembra (nedelja) se bomo spomnili mrtvih, 25. decembra (petek) pa
bomo praznovali božič in
26. decembra (sobota) dan
samostojnosti. Poleg praznikov, ki so dela prosti, v
naši državi praznujemo še
tri praznike, ki niso dela
prosti. To so združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust),
vrnitev Primorske k matični
domovini (15. september) in
dan Rudolfa Maistra (23.
november).

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Andrej Oberžan s.p., Ulica Staneta Bokala 17, Jesenice

je bilo treba speljati postopek varnega in pravilnega
odstranjevanja te strehe.
Tretji razlog za zamik investicije pa je v tem, je povedal
podžupan, da na skoraj vsakem kvadratnem metru odkrivajo podzemne objekte,
ki jih v katastrskih dokumentih ni. "Izvajalec mora v
takih primerih vsakokrat

preverjati pravilnost dokumentov, kar zopet vzame veliko časa," je pojasnil.
V nadaljevanju je Bregant
zagotovil, da dela potekajo v
skladu z načrti in da bodo
izvajalci že v prvih mesecih
tega leta izstavili fakture,
tako da bo poraba sredstev v
letu 2009 zelo hitro napredovala. Bregant je prepričan, da bo investicija končana v predvidenem roku, to je
do 30. junija letos. V mesecu novembru je bila opravljena tudi revizija projekta
in poročilo revizije je pozitivno glede rokov in dokumentov, predvidena evropska in državna sredstva za
leto 2008 pa so že bila nakazana v občinski proračun.

Kar osem praznikov v soboto ali nedeljo
Urša Peternel

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

Vida Mihelčič s.p.

Drugi razlog, da prihaja do
zakasnitve, je po Bregantovem pojasnilu v tem, da se
je pokazalo veliko nenačrtovanih problemov z okoljsko
obremenjenimi površinami.
Omenil je, da je bila ena od
streh, ki naj bi bila po dokumentaciji pločevinasta, salonitna in večja od tristo kvadratnih metrov, zaradi česar

Boris Bregant

mali oglasi

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

V okviru komunalnega urejanja območja bivšega
Fiproma bodo uredili dostope, porušili del
objektov, poskrbeli za ekološko sanacijo, uredili
kanalizacijo, vodo, zunanje površine ... Dela
bodo stala 3,6 milijona evrov, od tega so
pridobili 2,2 milijona evrov evropskega denarja.

Potem ko so bili v letu 2008
skoraj vsi praznični dnevi,
ki so dela prosti, na dan
med tednom, jih bo v letošnjem letu od petnajstih kar
osem na soboto ali nedeljo.
Štirje praznični dela prosti
dnevi bodo v soboto, štirje
pa v nedeljo. K sreči pa je
preostalih sedem praznikov, ki so dela prosti dnevi,
dobro razporejenih, saj padejo na četrtek, petek ali ponedeljek. Tako si bodo marsikje lahko privoščili podaljšane praznične vikende. In
kateri praznični dnevi nas
čakajo v letu 2009? 1. januar (četrtek) in 2. januar (petek) smo praznovali novo
leto, 8. februar (nedelja) je
kulturi praznik, 12. april
(nedelja) velika noč, 13. april
(ponedeljek) velikonočni

V Splošni bolnišnici Jesenice so dobili novo strokovno direktorico. To je postala zdravnica s kirurškega oddelka bolnišnice Sandra Tušar, ki je zamenjala dosedanjega strokovnega direktorja Igorja Rusa (ta je pred časom odstopil). U. P.

Združevanje finančnih služb, vzdrževalcev,
hišnikov

Foto: Janez Pipan

Na decembrski seji občinskega sveta je podžupan Boris Bregant, ki vodi projekt
Revitalizacija območja Fiprom, podal nekaj informacij o poteku del in o tem, zakaj prihaja do zamika izvajanja ter koriščenja denarja iz
proračuna in evropskih skladov. Kot je povedal, so razlogi za to trije. Prvi razlog je,
da je bil za projekt zaradi velikosti in črpanja evropskih
sredstev objavljen javni razpis. "Razpis je nekoliko zamujal že na začetku, potem
pa je eden od prijaviteljev
vložil še pritožbo na izbiro,"
je dejal Bregant. Pritožba je
bila sicer zavrnjena, saj se je
izkazalo, da je bil postopek
izbire v celoti pravilen in so
zato potrdili izbranega izvajalca. Vendar je to kljub vsemu vzelo mesec dni časa.

Nova strokovna direktorica bolnišnice

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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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. 1/letnik IV so priloga časopisa Gorenjski glas št. 02, ki je izšel 9. januarja 2009.
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: 1,35 EUR,
letna naročnina: 140,40 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.
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Občinske novice

O strpnosti
in večkulturnosti
Vedno znova me presenečata nestrpnost in nerazumevanje do drugih skupin in soljudi, tako v svetovnem kot slovenskem merilu. Številni mislijo, da bodo s povečevanjem
sovražnosti, agresivnostjo in
izključevanjem rešili zaplete,
ki so nastali zaradi multikulturnosti in nerazumevanja te,
in stvari tako rešili in postavili
dokončno na "pravo mesto".
To "pravo mesto" in "ureditev" razmer si seveda zamišljajo na način, da je edino njihovo stališče in razumevanje
pravo in zveličavno. Zgodovina nas seveda uči (tiste, ki jo
nekoliko poznamo), da ni
tako in da sejanje vetra prinese za žetev vihar.
K temu razmišljanju so me
pripeljale zadnje eskalacije nasilja na Bližnjem vzhodu. Pa
ne bom pisal o tem. Zmotil me
je že prej neki ljubljanski svetnik, mislim, da je celo iz stranke, ki ji sam pripadam, s svojim zbiranjem podpisov proti
džamiji v Ljubljani. S takim
dejanjem seveda niti slučajno
ne more prispevati k umirjanju razmer in sožitju ter sodelovanju med kulturami in religijami, pač pa direktno podžiga sovražnost in nestrpnost.
No, naj o ljubljanski džamiji
odločajo Ljubljančani.
Gre pa na kratko za sledeče.
Tudi na Jesenicah imamo veliko muslimanov. Po mojem
mnenju jih je vsaj tretjina vseh
Jeseničanov. Vsa mlajša in
srednja generacija sta bili tu
že rojeni, tu so se šolali, si
ustvarili družine in se, kot je
meni znano, v veliki večini
zelo dobro vključili v družbo in
postali nepogrešljivi in koristni
Jeseničani. Torej niso po narodnosti Slovenci ali po religiji
katoliki, pač pa so po vseh zakonih in ustavi v vsakem oziru
enakopravni državljani Slovenije, enakopravni prebivalci
Jesenic, torej Jeseničani. Kajti,
če bi imeli za Jeseničani zgolj
tiste, katerih rod tu živi že vsaj
sto let, potem je Jeseničanov
kvečjemu deset odstotkov. Drugi pa so se itak preselili sem zaradi dela v Železarni iz drugih
delov Slovenije: Štajerske, Dolenjske, Primorske itd.
In kaj iz tega sledi. Če se
omejim tokrat samo na jeseniške muslimane, je stvar slede-

ča. Tu so se rodili, šolali, si
ustvarili družine, tu živijo in
bodo seveda živeli kot enakopravni prebivalci mesta še naprej. Žalostno pa je, da se najdejo "modri" posamezniki, ki
so mnenja, da bi se muslimani, recimo, na Jesenicah "razvili" šele, če bi imeli svoje verske objekte, torej džamijo. To
je neverjetno naivno in topoumno mišljenje. Stvar je ravno
nasprotna. Na Jesenicah imamo katolike, Jehovove priče,
adventiste, baptiste, pravoslavne, ki so po številu zelo skromno zastopani, saj imajo le po
nekaj deset članov in imajo seveda svoje verske prostore, kjer
jih pač imajo. In kot Slovenca
in Jeseničana me je sram, ko
poslušam vedno znova enake
polemike, še zlasti pa ob ramazanu in bajramu, saj se
morajo takrat muslimani zbirati v nekakšnih hokejskih halah, skladiščih in podobno. To
je prava sramota in poniževanje ljudi. Če bi bilo v moji
moči, bi si zastavil kot prednostno nalogo, da se muslimanom omogoči nakup ustreznega zemljišča, kjer si bodo potem uredili dostojen verski objekt.
Marsikdo pravi, češ da džamija ne sodi v to okolje kot katoliška cerkev ne v na primer
Savdsko Arabijo. To so vse
predsodki brez argumentov.
Če sodi v Berlin, Pariz, London, na Dunaj, potem sodi
tudi v Ljubljano in na Jesenice. Strah, da bo kar naenkrat
džamij potem toliko, kot je
zdaj krščanskih cerkvic na
hribčkih, je brezpredmeten, saj
Slovenija nima tolikšne absorpcijske sposobnosti in privlačnosti, da bi potem kar naenkrat k nam prišlo na milijone muslimanov ali pa da se
bodo Slovenci potem v večini
pomuslimanili. Vera, s katero
se je človek rodil in bil v njej
vzgojen, je v njem globoko zakoreninjena, tako da je tega
zelo malo.
Torej za konec samo ponavljam: muslimani so že dolgo
tu in bodo tu tudi ostali. Pomagali so ustvarjati Jesenice,
kakršne so danes, in so zato
tudi njihovo rojstno in domače
mesto. S tem da jim čim prej
omogočimo gradnjo dostojnega verskega objekta, pa se bodo
sodelovanje, medčloveško razumevanje in prijateljstvo
samo izrazito okrepila, nikakor pa poslabšala.
Marjan Čufer

Prvi glas Gorenjske 2009
Radio Triglav bo 28. marca na Jesenicah organiziral glasbeno
prireditev Prvi glas Gorenjske, ki bo že 38. po vrsti. K sodelovanju tudi letos vabijo glasbene talente, stare od 13 do 30 let.
Pisne prijave bodo zbirali do 23. januarja na naslovu: Radio
Triglav, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti: info@radiotriglav.si. V prijavi je treba navesti ime
in priimek, rojstni datum, domači naslov, naslov elektronske
pošte, telefonsko številko in katero slovensko pesem bi radi
zapeli. Prijavljene bodo o avdiciji pisno obvestili, je povedala
vodja prireditve Eva Stare Reškovac z Radia Triglav. Na Prvem glasu Gorenjske so v preteklosti zapeli tudi mnogi sedaj
znani glasbeniki in glasbenice, kot so Aleksander Mežek, Helena Blagne, Manca Urbanc Izmajlova, Manca Špik, Eva Moškon, Eva Černe, Klemen Peternel (Kocka), Aleš Kavalar (Supernova), Aleš Vovk (Raay, Turbo Angels) in drugi.

Bioplin z Male Mežakle
že letos
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za
postavitev potrebne infrastrukture za kogeneracijo iz bioplina.
Urša Peternel
V javnem komunalnem
podjetju JEKO-IN bodo že
letos pričeli uporabljati bioplin z deponije Mala Mežakla. Kot je povedal direktor
Aleksander Kupljenik, so
trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, poteka pa tudi že razpis
za izbiro soinvestitorja. Pro-

Po načrtih naj bi
na deponiji Mala
Mežakla zgradili tudi
sortirnico. Tudi pri
tem projektu,
vrednem skoraj tri
milijone evrov, bodo
skupaj z občino
poiskali strateškega
partnerja.

Foto: Anka Bulovec

Pisma bralcev

Na Mali Mežakli bodo pričeli izvajati kogeneracijo toplote in elektrike iz bioplina.
jekt je vreden pol milijona
evrov, zanimanja med potencialnimi partnerji pa je
veliko, je povedal Kupljenik.
In kako naj bi izraba bioplina potekala? Še letos naj bi
zgradili infrastrukturo, to je

kontejner z motorjem in generatorjem ter cevovode.
Odločili so se za soproizvodnjo toplote in električne
energije, na uro pa naj bi po
načrtih proizvedli štiristo kilovatov elektrike in sedem-

sto kilovatov toplote. To je
kar precejšnja količina energije. Po Kupljenikovih besedah bodo iz tega vira pozimi
pridobili kar deset odstotkov
potrebne toplotne energije,
in to po bistveno nižji ceni.

Dijaške malice v Kazini
Dijakom Srednje šole Jesenice so tople malice začeli pripravljati v restavraciji in pivnici Kazina.
Urša Peternel
Od sredine decembra dijaki
Srednje šole Jesenice na tople malice, ki jih plačuje šolsko ministrstvo, hodijo v restavracijo in pivnico Kazina.
V Srednji šoli Jesenice namreč zaradi prostorskih težav niso mogli urediti jedilnice za 750 dijakov in ni jim
preostalo nič drugega, kot
da sklenejo pogodbo z bližnjo restavracijo. Tam zdaj
dnevno pripravijo med petsto in 750 malic, in sicer v
treh izmenah. Dijakom so
namenili prostore v zgornjem nadstropju restavracije, je povedal lastnik Kazine
Aleksander Ažman. Dijaki
si malice postrežejo po samopostrežnem sistemu in v
prvih dneh po uvedbi so bili
s ponudbo toplih malic večinoma zadovoljni. Samo za
ponazoritev povejmo, da so
na jedilniku doslej imeli

zrezke, pire krompir in solato, golaž in testenine, obaro
in žgance ... Po besedah
Aleksandra Ažmana morajo
vsak dan zagotoviti tudi vegetarijanske in dietne obro-

ke, posebno pozornost pa
morajo nameniti tudi dijakom muslimanske vere, ki
ne jedo svinjine.
Zaradi uvedbe toplih malic
so na Srednji šoli Jesenice

morali spremeniti urnik,
tako da zdaj pouk pričenjajo že ob pol osmih, torej
pol ure prej, dijaki pa imajo za malico eno šolsko uro
časa.

Višje cene pomoči na domu
Urša Peternel
V letu 2009 bodo začele veljati nove, nekoliko višje cene
pomoči na domu. Kot je pojasnila Maja Robič, vodja pomoči na domu v Domu dr.
Franceta Berglja Jesenice, je
cena pomoči na domu v letu
2008 za uporabnika znašala

(ob delovnikih) 5,20 evra na
uro, v letu 2009 pa bo za
uporabnika ob delovnikih
znašala 6,43 evra, ob nedeljah 9 evrov in ob praznikih
9,65 evra na uro. Cena se je
tako povečala za 23,6 odstotka. "Do povečanja cene je
prišlo predvsem zaradi usklajevanja cene z rastjo življenj-

skih stroškov. Na povečanje
cene je vplivalo tudi upoštevanje stroškov plač po zakonu
o sistemu plač v javnem sektorju in manjši delež subvencije za zaposlitve s strani Zavoda za zaposlovanje," je pojasnila Robičeva. Sicer pa del
ekonomske cene pomoči na
domu sofinancira Občina Je-

senice, ki je po Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje
cen
socialnovarstvenih
storitev dolžna prispevati 50
odstotkov subvencije k
ekonomski ceni. Občina Jesenice prispeva več, kot je zakonsko določeno, in sicer 60odsotno subvencijo od leta
2008 dalje.
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Krajevna skupnost

Praznično na Blejski Dobravi

Praznično med
starejšimi stanovalci

December je postregel z doslej največjim številom različnih prireditev, od srečanja gasilcev s koroškimi
prijatelji, koncertov, razstave do žegnanja konj.

Janko Rabič
V Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah so leto 2008 zaznamovali številni dogodki. Poleg obsežne obnove in pridobitvi
novih sob za stanovalce so se
vrstile najrazličnejše prireditve, srečanja, izleti in obiski. Najbolj pestro je bilo v decembru, še posebej na prednovoletnem silvestrovanju,
ki je za vse stanovalce, svojce
in druge vedno velik praznik.

Janko Rabič
Lanski december je na Blejski Dobravi postregel z doslej največjim številom različnih prireditev, s katerimi
so zaokrožili tudi sicer pestro in bogato celoletno dogajanje v krajevni skupnosti.
Najprej so člani gasilskega
društva, ki so lani slavili stoletni jubilej, pripravili srečanje s koroškimi prijatelji,
sledil je koncert pevskega
zbora Združenja veteranov
vojne za Slovenijo Radovljica-Jesenice. 20. decembra
sta bila v Gasilskem in kulturnem domu kar dva dogodka hkrati. Najprej so odprli razstavo članic sekcije
ročnih del pri Kulturnem
društvu Vintgar: 14 članic je
z vztrajnim in natančnim
delom v letu druženja pod
vodstvom mentorice Tatjane Ferk ustvarilo prave
male umetnine. Na odprtju
je njihovo delo predstavila
vodja sekcije Tatjana Srpčič,
spodbudne besede je vsem
namenil predsednik društva
Andrej Černe. Sledil je božično novoletni koncert v izvedbi narodno-zabavnega
ansambla Triglavski muzi-

kantje. S šopkom lepih božičnih in domačih pesmi
so navdušili polno dvorano
obiskovalcev. Koncert je organiziralo Kinološko društvo Jesenice v sodelovanju
s krajevno skupnostjo Blejska Dobrava, postal pa naj
bi tradicionalen.
Paleto decembrskih prireditev je 26. decembra zaokrožilo žegnanje konj na god
svetega Štefana, zavetnika
živine. Ob cerkvi, ki nosi

ime po svetem Štefanu, je
župnik Franc Oražem blagoslovil štirideset konj, ki so
jih lastniki pripeljali z Blejske Dobrave in drugih krajev jeseniške občine ter iz
sosednje občine Gorje.
Žegnanje v navzočnosti številnih krajanov in drugih
obiskovalcev so izkoristili
tudi za praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Blejska Dobrava

Igor Arh je v prazničnem
govoru poudaril lanske najpomembnejše dogodke in
pridobitve, ni pa pozabil dodati, da je na področju komunale ostalo več želja kot
realiziranih del. Župan Tomaž Tom Mencinger je ob
prazničnih čestitkah dodal,
da je občini uspelo odkupiti
zemljišče ob cerkvi sv. Štefana, ki bo namenjeno ureditvi že več let načrtovanega
vaškega jedra.

Dedek Mraz se je pripeljal z zapravljivčkom
Ob prihodu v mesto je hitro ugotovil, da z njegovimi sanmi po nasoljenih cestah ne bo nič. Prisedel
je k Dragu Jakopiču iz Planine pod Golico na zapravljivček, s katerim ju je konj Miško pripeljal prav
na sredino ledene ploskve v športni dvorani.
Janko Rabič
Letošnja osrednja prednovoletna obdaritev otrok v občini Jesenice je postregla z bogatejšim programom kot
prejšnja leta. Zbor prazničnega sprevoda dedka Mraza
s spremstvom je bil pred
stavbo Glasbene šole Jesenice na Stari Savi. Kljub mrazu, ki je rezal do kosti, so zadoneli zvoki Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora
in mažoretke so korajžno
zaplesale. Sprevod je nato
krenil po cesti čez novi most
na Savi in naprej do športne
dvorane Podmežakla.
Dedek Mraz si je tokrat omislil drugačen prevoz. Ob pri-

hodu v mesto je hitro ugotovil, da z njegovimi sanmi po
nasoljenih cestah ne bo nič.
Prisedel je k Dragu Jakopiču
iz Planine pod Golico na zapravljivček, s katerim ju je
konj Miško pripeljal prav na
sredino ledene ploskve v
športni dvorani. Na tribuni
so ga pozdravili številni otroci skupaj s starši. Najprej so
si ogledali nastope mladih drsalk in hokejistov.
Dedek Mraz je s seboj pripeljal kar petsto daril. Tokrat ni delal razlike med
bolj in manj pridnimi, vsakdo ga je prejel. Za letošnji
bogatejši program obdaritve
otrok so moči združili pri
Zvezi društev prijateljev

Dedek Mraz se je pripeljal z zapravljivčkom Draga Jakopiča.

mladine Jesenice (ZDPM),
Zavodu za šport in Mladinskem centru Jesenice. Naj
dodamo, da so pri ZDPM v

decembru pripravili praznične nastope z obiskom
dedka Mraza tudi v vrtcih in
osnovnih šolah.

Dedku Mrazu so zaplesale najmlajše jeseniške drsalke.

Najprej se je vodstvo doma
razveselilo novega osebnega
vozila Ford Fiesta Comfort
1.4, ki ga je Občina Jesenice
podarila za izvajanje pomoči na domu za starejše občane. Ključe je direktorici Veroniki Bregant izročil župan
Tomaž Tom Mencinger. V
dvorani doma se je zatem
nadaljevalo veselo druženje
ob zvokih ansambla Life. Tisti, ki jim zdravje še služi,
so se tudi zavrteli, drugi so
poslušali in tudi zapeli.
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Kultura
Posnetki narave v fotogaleriji Moja fotka
Eden od najbolj aktivnih fotografov z največjim številom
razstav je nedvomno član Fotografskega društva Jesenice
Ivan Šenveter. Ob koncu leta se je s svojimi posnetki narave (ima res veliko zalogo dobrih fotografij) predstavil
v TC TUŠ v mini foto galeriji Moja Fotka pri K Fotografiji
Klemena Čebulja. J. P.

Ponosni na kulturno dediščino
krajev pod Golico
Predstavili so brošuro z naslovom Kako so v vaseh pod Golico včasih živeli? Prinaša nove
zgodovinske dogodke in življenjske zgodbe ljudi v osrčju Karavank.
Janko Rabič

Pregledna razstava v Doliku
V DOLIK-u so ob koncu leta pripravili skupinsko letno pregledno razstavo članic in članov, slikarjev iz DOLIK-a. J. P.

Naša kulturna dediščina je
zelo bogata, zato smo nanjo ponosni in jo želimo
predstaviti tudi drugim. Te
besede so bile popotnica za
predstavitev druge brošure
Kako so v vaseh pod Golico
včasih živeli? Ljudska Univerza Jesenice se je skupaj
z domačini in partnerjema
v projektu Občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice lotila temeljitega raziskovanja dogodkov in običajev v
Planini pod Golico, Plavškem Rovtu in okolici. Že
pri pripravi prve brošure se
je izkazalo, da je gradiva toliko, da ne bodo mogli vsega objaviti. Člani študijskega krožka pod vodstvom
koordinatorice Polone Kni-

fic so delo nadaljevali, odkrivali nove in nove zgodovinske dogodke in življenjske zgodbe ljudi v osrčju
Karavank.
Decembrske predstavitve
druge brošure Pr' Čop v Planini pod Golico so se spet
udeležili številni domačini. Odlomke posameznih
avtorjev sta prebrali etnologinji Nataša Kokošinek in
Zdenka Torkar Tahir. Predstavitev so popestrili z odlomkom iz ljudske igre Goliški plazovi, ki je opisana
v brošuri. Sedemindvajset
avtorjev med drugim predstavlja delo na kmetijah in
domačijah, drvarjenje, mline, žage, kovaštvo, lov, planinsko pašo, pridelovanje
lanu, državno osnovno šolo,
prireditve, običaje in drugo
družabno življenje.

Brošuro Kako so v vaseh
pod Golico včasih živeli? je
sofinancirala Občina Jese-

nice in je brezplačno na voljo domačinom in drugim
občanom.

Nov uspeh violinistke Maje Horvat
Mlada violinistka Glasbene
šole Jesenice Maja Horvat
je pred nedavnim dosegla
nov uspeh - na mednarodnem tekmovanju v Trstu je
prejela 2. nagrado. Njena
učiteljica je Blanka E. Pozycka. Maja je stara dvanajst
let in je prve glasbene korake naredila pri učitelju Bojanu Rističu. Doslej je sodelovala na številnih nastopih in
gostovanjih glasbene šole
ter se udeleževala tekmovanj tako sama kot v komorni zasedbi in na njih dosegala odlične uvrstitve. U. P.

Praznično ubrani zvoki godbenikov
Janko Rabič
Pihalni orkester JeseniceKranjska Gora je reden gost
na najrazličnejših prireditvah, kjer z ubranimi zvoki
vedno poskrbi za vedro razpoloženje. V decembru se
godbeniki niso izneverili
tradiciji in pripravili novoletni koncert v dvorani Kina
Železar. S skrbno izbranim
programom skladb za vse
okuse so pod vodstvom dirigenta Domna Jeraše navdušili polno dvorano poslušalcev. Kot vedno so morali dodati še nekaj skladb. Tokrat
se je tudi izkazalo, kako je
dobrodošla kakšna novost
na takšnem koncertu. Za to
je poskrbel znani imitator
Marjan Šarec, ki je bil tudi
povezovalec programa.

Tekstilne slike, ki se lahko slečejo
Urša Peternel
Maria Robič, ki zadnja leta
živi na Jesenicah, je univerzitetna diplomirana inženirka
oblikovanja tekstilij in oblačil. Ukvarja se z modnim oblikovanjem, izdelovanjem
tekstilnih slik, nakita, unikatnih voščilnic ... Del njene
ustvarjalnosti je do 17. januarja na ogled v Ljubljani v
Optiki Feliks, kjer je pripravila razstavo Vege krožnik.
Na njej so na ogled tekstilne
slike, ki se lahko slečejo
in operejo, aplikacije na majicah, nakit s poldragimi
kamni ter unikatne čestitke -

novoletne, rojstnodnevne,
čestitke za valentinovo ...
Razstavljeni motivi so cvetlično vegetarijanski; avtorica
raziskuje motiviko "obloženih krožnikov", katerih
osnova je fotografija zelenjavno-rožnih krožnikov, ki
so računalniško obdelani,
aplikacije pa so primerne za
potisk tekstila, denimo majic. Robičeva je doslej že večkrat razstavljala, sodelovala v
projektih mladih slovenskih
oblikovalcev, s serijo Ženska
v pajku se je predstavljala
tudi na Jesenicah, v Kranjski
Gori so bile na ogled njene
tekstilne in akrilne slike ...
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Šport

Prijazni in neprijazni obrazi
jeseniškega hokeja
December je na hokejskih Jesenicah ob sicer razgibani sezoni tekem v ligi EBEL in državnem
prvenstvu postregel še z dvema dogodkoma, ki sta si po vsebini močno nasprotna. Prvi zasluži veliko
pohvalo, drugega bo treba čim prej pozabiti.
Janko Rabič
K dosedanjemu humanitarnemu čutu igralcev v letošnjem letu je vodstvo Hokejskega kluba Acroni decembra
lani dodalo še dobrodelno
dražbo dresov hokejistov v šotoru Arena v Kranjski Gori.
Tam so se na prednovoletnem druženju zbrali hokejisti, sponzorji in drugi simpatizerji. Dražba je odlično
uspela, saj so zbrali 12 tisoč
evrov. Največ so dobili za dres
kapetana moštva Marcela
Rodmana 2300 evrov, druga
najvišja vsota je bila za dres
Tomaža Razingerja 1500 evrov. Zbrani denar so namenili Društvu za pomoč mladim
v stiski Žarek Jesenice. Za donacijo se je v imenu društva
zahvalila predsednica društva
Ivanka Berčan, ki je poudarila, da bodo denar še kako koristno porabili v komuni za
zdravljenje odvisnosti.
Drugi dogodek, ki se je zgodil decembra na Jesenicah,
pa je bil očitno posledica
slabih predstav hokejistov v
decembru. V ozadju dveh
incidentov so bili po vsej
verjetnosti navijači moštva
in še kdo. Prvi incident o
domnevnem brutalnem napadu igralca Acronija Sabahudina Kovačeviča na navijača Miloša Kozela je bil ob
vrnitvi s tekme lige EBEL v
Salzburgu. V eni od noči pa
so neznanci stene stavbe
vodstva Hokejskega kluba
Acroni "okrasili" z žaljivimi
besedami, ki so letele na
športnega direktorja Matjaža Mahkovica in sponzorja

Spet več optimizma v hokejskih vrstah
Po precejšnjemu številu neprijetnih trenutkov ob decembrski krizi na pragu novega leta 2009 vendarle med igralci HK
Acroni veje spet več optimizma. Druga polovica decembra
sploh ni bila tako slaba, kot so nekateri "poznavalci" komentirali razplet dogodkov v ligi EBEL. Bili so boleči porazi,
pa tudi odmevne zmage. Predvsem zmagi nad Salzburgom
in Beljakom v domači dvorani sta zagotovo vsem dali poleta. Zagotovo so Jeseničani več pričakovali od 409. večnega
derbija v Ljubljani, saj so optimistično napovedali, da bo
zmaga najlepše darilo zvestim privržencem v novo leto
2009. To se sicer ni zgodilo, vendar je osvojena točka v rednem delu velik uspeh, glede na peklenski tempo, ki je med
moštvoma vladal na tekmi. Novo leto 2009 se je začelo s
polovičnim izkupičkom. Najprej poraz proti Linzu z 1 : 4 in
potem lepa zmaga s 5 : 2 proti Innsbrucku v domači dvorani. Z novimi zmagami se igralci spet vse bolj utrjujejo v
zgornjem delu prvenstvene lestvice. Jeseniški hokejisti še
vedno zavzemajo ugledna mesta tudi na lestvici strelcev
celotne lige EBEL. Tomaž Razingar in Marcel Rodman sta s
42 točkami na 9. in 10. mestu, David Rodman pa s točko
manj na 11. mestu. V novem letu 2009 se boji nadaljujejo
tudi v drugih ligaških hokejskih tekmovanjih. Člani moštva
HD Mladi Jesenice so izboljšali položaj na lestvici državnega prvenstva, in sicer so se povzpeli na 5. mesto, mladinci Jesenic pa še naprej ostajajo z drugim mestom v boju za
najvišji naslov. J. R.

Na lestvici vodi ekipa Plinstala

Žaljivi napisi na stavbi HK Acroni
kluba Asisto skupino. Na
dogodka je vodstvo kluba reagiralo z novinarsko konferenco, na kateri je predsednik Slavko Kanalec odločno
poudaril, da bodo krizo prebrodili in da podpira igralce
in upravni odbor. Ob tem
ne pristaja na "ulične dialoge" in ne odobrava incidentov. Napovedal je odkrit dialog z navijači in rešitev spornih vprašanj. Kasneje se je
tudi izkazalo, da je bil napad hokejista Kovačeviča na
navijača predstavljen v pretirani obliki, za kar se je navijaška skupina Ultras tudi
opravičila.

Zavod za šport Jesenice prireja Občinsko rekreacijsko ligo v
namiznem tenisu, ki se je udeležuje deset ekip. Prvi del lige
je zaključen in na prvem mestu je trenutno ekipa Plinstal, na
drugem ekipa Asgard1 in na tretjem ekipa DU Jesenice.
Nastopilo je 44 tekmovalcev, odigranih je bilo 450 tekem v
rednem delu ekipnih dvobojev ter še dodatno 80 tekem. Najboljši posamezniki pa so Željko Šmitran, Plinstal, Milana
Krmelj, Asgard 1, Stane Babič (DU Jesenice, 22 zmag in 3
porazi), Mojca Smolej, Plinstal ter Barbara Jančič, Plinstal
(21 zmag in 3 porazi). Drugi del lige se pričenja po novem
letu in vabijo vse ljubitelje namiznega tenisa ob četrtkih od
17. ure dalje v namiznoteniško dvorano Podmežakla. G. Š.

mali oglasi

Predsednik kluba HK Acroni Slavko Kanalec je umirjal
napete strasti med navijači in upravo kluba.

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

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

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

Jelena Justin

Pozdravljene
gore
www.gorenjskiglas.si

Cena 20 evrov,
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Nasvet

Slutnje slabega in zlega
Mag. Silvana Gasar

V lanskem januarju sem napisala, da pravega "veselega
decembra" ni bilo zato, ker
smo sodobni ljudje zaradi
preobilice dela in preutrujenosti postali pesimistični,
izgubili vsako veselje in
upanje. Letos se sprašujem,
ali ni bil glavni razlog bolj
"kislega" predhodnega decembra morda drugačen. Je
večina ljudi slutila, kaj se bo
dogajalo v prihodnjem, zdaj
že preteklem letu 2008?
Večina strokovnjakov sprejema trditev, da imamo
ljudje in živali nekakšne
slutnje, intuitivne občutke,
prebliske, videnja, ki nas
pogosto posvarijo pred nevarnostjo, zlim in slabim.
"Govorijo" pa nam tudi to,
kaj nas čaka v prihodnosti.
Seveda je intuicija živali veliko bolj izostrena kot pri
človeku, ki je s spremenjenim načinom življenja to
sposobnost v veliki meri izgubil. Morda pa te sposobnosti vendarle nismo izgubili v tolikšni meri, kot domnevajo nekateri strokovnjaki. Mogoče smo samo
malce "zaspali", se polenili,
"zarjaveli", vendar ta sposobnost še vedno tiči nekje
globoko v nas, v skoraj polni
moči. Po mojem mnenju

ljudje nismo zares izgubili
intuitivnih sposobnosti, pač
pa jih skozi leta odraščanja
le tako vztrajno zanikamo
in tlačimo, da se čez čas zdi,
da jih nimamo več. Otroci
kažejo veliko večje sposobnosti intuicije kot odrasli.
Odrasli, ki otroka vzgajajo,
pa poskrbijo, da te sposobnosti postopno potlači, zanika, opusti in jih ne uporablja več. Kadar otrok v
svoji preprosti iskrenosti,
brez vsakega razumskega
razloga na vsem lepem izjavi na primer: "Ta teta je slaba," sploh ne pomislimo, da
ima morda prav, ampak mu
ugovarjamo in ga prepričamo, da se moti. Odrasli se
opiramo na razum, dejstva,
razumske argumente in logiko, majhen otrok pa v svoji nevednosti nima kaj dosti
drugega, na kar bi se lahko
oprl, kot intuitivne občutke.
Kar razmislite malo in pobrskajte po spominu! Prepričana sem, da boste lahko
našli vsaj en primer, ko vas
je prepadla ugotovitev, kako
prav je imel majhen otrok v
določeni trditvi ali vprašanju (namig: je otroško vprašanje, če se bosta mamica in
očka ločila, ponavadi neutemeljeno?). Seveda se tega

odrasli ponavadi zavemo
šele kasneje, ko dobimo potrditev v obliki dejstev. Po
tem se nekaj časa sprašujemo, kako je mogoče, da je
otrok to vedel veliko prej kot
mi. Ponavadi rečemo, da je

Kljub navidezni nesmiselnosti in
nerazumljivosti njihovih izjav majhni otroci
pogosto govorijo globoke resnice. S svojimi
vprašanji pogosto zadenejo v bistvo problema,
pogosto pa tudi povsem pravilno napovedo
določene stvari. Tudi odrasli nismo izgubili teh
sposobnosti, le zelo redko prisluhnemo "glasu
intuicije". Veliko pogosteje ga preslišimo,
povsem ignoriramo, utišamo ... Ampak včasih to
preprosto ne gre. Verjamem, da se v primerih
hude nevarnosti in resnično velikih težav, "glas
intuicije" ne pusti tako zlahka utišati.
šlo samo za naključje, da
vse skupaj nima globljega
pomena, čez čas pa pozabimo na celoten dogodek.
Glede pomena vam bom
ugovarjala. Kljub navidezni
nesmiselnosti in nerazumljivosti njihovih izjav
majhni otroci pogosto govorijo globoke resnice. S svojimi vprašanji pogosto zade-

Dragulji okusa
Mag. Karmen Klobasa

Tokrat bi s temle pismom
rada prebudila moško intuicijo. Kadar posebni osebi
morate podariti posebno darilo, predlagam, da je to dragulj z okusom. Mini sladica,
ki v sebi skriva še eno podobno, le nekoliko manjšo in
dragocenejšo "mini sladico".
Če poznate njeno najljubšo
sladico, brez dvoma poznate
tudi njen najljubši prstan.
Ljubiteljice kokosovega narastka z rdečo pomarančo so
energične in impulzivne,
zato bodo živahne korale v
kombinaciji s srebrom najbolj primerne zanje. Hrustljava skromnost se poda su-

periornim ženskam. Ženskam, ki izžarevajo svojstven
magnetizem z neverjetno vitalnostjo, naj se sveti v zlato
rumenih odtenkih. Imate ob
sebi žensko, ki obožuje sladico z belo čokolado in prikupnimi borovnicami? Brezčasnost biserov je najbolj
primerna za ta ljubka, nežna
bitja. Ledena prosojnost je
za fatalke. Ženske, ki so vedno nekaj posebnega, ki so
nevsakdanje in nekonvencionalne. Na njenih rokah se
bo bleščalo belo zlato ali srebro z dodanimi prosojnimi
cirkoni. Diamanti bodo verjetno predragi.

nejo v bistvo problema, pogosto pa tudi povsem pravilno napovedo določene stvari. Po mojem mnenju tudi
odrasli nismo izgubili teh
sposobnosti, le zelo redko
prisluhnemo "glasu intuici-

Prstane izbirajte tudi glede
na obliko in dolžino prstov.
Veliki prstani razgibanih
oblik zelo pristajajo dolgim,
tankim prstom. Nikar ne pozabite na njen stil in oblačila, ki jih nosi.
Vse zgoraj napisano je namenjeno samo moškim, starejšim od 30 let. S pripisom,
ki ljubijo svojo damo, ki je
res nekaj posebnega.

je". Veliko pogosteje ga preslišimo, povsem ignoriramo, utišamo, še preden
utegne do konca "povedati
svoje". Ampak včasih to preprosto ne gre. Verjamem,
da se v primerih hude nevarnosti in resnično velikih
težav, "glas intuicije" ne pusti tako zlahka utišati. Takrat vsaj delček njegovih

svaril prodre v našo zavest,
čeprav morda samo v obliki
nerazumnih strahov in skrbi, slabega razpoloženja, nejasnih slutenj nečesa zlega
in slabega.
In kaj nam je dejansko prineslo leto 2008? Na kratko
rečeno, cel kup težav, problemov in slabega: političnih afer, stavk, podražitev,
revščine, odpuščanj, recesije, nerazumnih zakonov,
naravnih katastrof in še
česa. Številnim ljudem se je
življenje močno poslabšalo
in zapletlo, mnogi so na
robu revščine in obupa,
mnogi že krepko čez. Leto
2008 smo zaključili z nekakšnimi prepovedmi praznovanj, ukinitvami obdarovanj in svarili, da naj bomo
manj potratni. Kaj pa, če so
ljudje to "megleno" slutili
že leto prej in jim zato že
tedaj ni bilo nič kaj dosti do
prednovoletnega veseljačenja? Če to drži, le kaj si
potem lahko obetamo po
zadnjem, še znatno bolj kislem "veselem decembru",
kot je bil predhodni? Razumem, da recesija zahteva
varčnost, ampak samo veselje nič ne stane. Nam morda
tisti na vrhu tudi veselja ne
privoščijo več?!

občinske novice - JESENICE CMYK

09.01.2009

Jeseniške novice, petek, 9. januarja 2009

stran 09

9

Nasveti, zanimivosti

Etičen in human odnos,
znanje in profesionalnost

Čestitke za jubilante v vrstah društva invalidov
Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice decembrski
predpraznični čas izkoristijo za družabno srečanje, ki je že
nekaj let v Restavraciji Kazina na Jesenicah. Tudi letošnji je
minil v vedrem razpoloženju, klepetu in plesu. Uvodoma je
vsem predsednica Marina Kalan izrekla voščila z lepimi željami za leto 2009. Posebne pozornosti so bili deležni člani,
ki so v letu 2008 slavili okrogle jubileje. Za darilo je vsak prejel rdeč nagelj. J. R.

Medicinska sestra Lidija Arlič iz Splošne bolnišnice Jesenice je dobitnica srebrnega znaka Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.
dolgoletno uspešno delo v
bolnišnicah in zdravstvenih
ustanovah. Med dobitnicami je bila tudi Lidija Arlič iz
kirurške ambulante Splošne
bolnišnice Jesenice. Kot so
zapisali v obrazložitvi, si je
pri vsakodnevnem delu z
bolniki pridobila veliko izkušenj, ki jih je dopolnila s
stalnim izobraževanjem na
področju kirurške zdravstvene nege. Sedaj pomaga bolnikom premagati vse ovire
pri pripravi na operativni
poseg, olajša sprejem v bolnišnico, spremlja njihov potek oskrbe in po odpustu v
domačo nego. Pri delu jo vodijo visoko etičen in human
odnos, znanje in profesionalnost.

Janko Rabič
Društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je v decembru v dvorani gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah
pripravilo praznično prireditev s podelitvijo priznanj
medicinskim sestram za dobra dejanja v korist sočloveka. Uvodoma je predsednik
društva Marjan Žagar, sicer
doma s Hrušice, predstavil
dejavnosti s poudarkom na
različnih oblikah izobraževanja ter nove možnosti sodelovanja z Visoko šolo za zdravstveno nego na Jesenicah.
V nadaljevanju so podelili
štiri srebrne znake društva
medicinskim sestram za

Lidija Arlič

Učenci starejše razveselili z voščilnicami
Številnim praznovanjem za starejše prebivalce v občini Jesenice so se v decembru pridružili v krajevnih skupnostih
Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala in Cirila Tavčarja. Na
srečanje so povabili starejše krajane nad 80 let. Dobrodošlico jim je v dvorani Osnovne šole Toneta Čufarja v imenu
vseh treh krajevnih skupnosti zaželela predsednica sveta
krajevne skupnosti Staneta Bokala Mili Ilenič, voščilom pa
se je pridružil tudi župan občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger. Za kulturni del srečanja so poskrbele pevke
Učiteljskega pevskega zbora Jesenice. Kot vsako leto so vsi
poleg darila dobili tudi praznične voščilnice, ki so jih izdelali
učenci Osnovne šole Toneta Čufarja. J. R.

Jubilanti, ki so v letu 2008 slavili okrogle jubileje.

Podari igračo in nasmeh
Akciji Petrola in Rdečega križa Slovenije z naslovom Podari
igračo in nasmeh so se na pobudo mentorja dijaške skupnosti Petra Novaka in predsednice dijaške skupnosti Mateje Benko pridružili tudi na Srednji šoli Jesenice. Tako so
igrače zbirali dva dneva in tako dijaki kot profesorji so
darovali kar lepo število igrač, ki so jih nato predali
Petrolovemu bencinskemu servisu Jesenice II.
"Tako v Sloveniji kot v drugih državah jugovzhodne Evrope
precej staršev ali skrbnikov otrokom ne more privoščiti
igrač. Akcija Petrola in Rdečega križa Slovenije spodbuja
otroke in tudi dijake, ki imajo obilo igrač ali igrač ne potrebujejo več, da jih podarijo drugim otrokom, ki jim igrač primanjkuje. S sodelovanjem v akciji se tako tudi dijaki učijo
nove igre: igre odrekanja za dobro drugih - dobrodelnosti,"
je povedal Peter Novak. Igrače bodo prejeli otroci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, ki jih
bo izbral Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z veleposlaniki
držav prejemnic. U. P.

Pilates - fenomen tisočletja
Natalija Bohinc,
licenčna vaditeljica
aerobike v Studiu Vital

Danes skoraj ni športnega
centra, ki v svoji ponudbi ne
bi imel pilatesa. Pilates je
tehnika, pri kateri se telo
krepi in obenem tudi razteza, ki uči mišične skupine
sinhronega sodelovanja,
hkrati pa pomeni tudi sprostitev za telo in za dušo. Torej vsebuje najboljše možne
kombinacije, ki jih športna
vadba lahko ponudi organizmu.
Pilates je izumil Joseph Hubertus Pilates, sam je bil
svoj poskusni zajček. Ko je
bil leta 1965 star 86 let, je
izjavil, da je v tej tehniki gotovo nekaj dobrega. Nikoli
ni vzel aspirina, nikoli ni
imel poškodb (bil je športnik, boksar in plesalec). Dejal je, da bi ves svet moral izvajati njegove vaje in da bi
bili zagotovo vsi bolj zadovoljni in zdravi. Natanko
tako se je tudi zgodilo: čez

Pilates je učenje,
je učenje
uravnovešenosti in
nadzora nad telesom.

nekaj desetletij je pilates zacvetel v Ameriki in tehnika
je hitro požela izjemne
uspehe na vseh koncih sveta. Sprva je veljala kot metoda gibanja za raztezanje, krepitev in uravnovešenost telesa, nato pa kot način vadbe v
kombinaciji s posebnim načinom dihanja.
Ravno v tem je bistvo pilatesa! Dihanje v kombinaciji s
specifičnimi vajami daje večji in boljši učinek. Tako je
postal pilates nepogrešljiv
pri visoko treniranih športnikih in pri vseh vrstah rehabilitacijskega programa. Še posebej priljubljen pa je med
profesionalnimi plesalci in
ljubitelji plesa, to so elementi "slona", "laboda", fraze kot
so: "potisni popek proti hrbtenici in zadihaaaaaj", "glej
bistro", "bodi svež", "bodi lahek", "bodi naraven" ...
Zanimiv je razvoj samega
pilatesa. Začelo se je v vojnem taborišču v Angliji,
kjer je bil Joseph Pilates zaprt. Svojim sotrpinom je kazal zamisli o svojih vajah, ki
jih je razvijal že dvajset let.
Sam se je poglabljal v tehnike vadbe ter študiral in vadil
jogo, zen in antično grško

in rimsko fiziologijo ter način življenja. Pričel je izvajati vaje na tleh in jih poimenoval "vzdržljivostne vaje".
Po premestitvi v drugo taborišče je opravljal delo medicinske sestre, srečal se je
tudi z mnogimi vojnimi poškodbami. To je bil povod
za razvoj posebnih naprav, s
pomočjo katerih bi bolniki
hitreje okrevali, uporabil jih
je za rehabilitacijo. Pomagal
si je s posteljnimi vzmetmi,
elastičnimi trakovi ter hidravliko in tako omogočil
gibanje pacientom, ki so bili
priklenjeni na posteljo. Vse
je moralo teči gladko, spontano. Danes tako napravo
imenujemo reformer. Odlikuje se po tem, da spodbuja
telo k boljši gibljivosti, krepitvi, hkrati pa omogoča
raztezanje in izvajanje
osnovnih matičnih vaj. Delovanje mišic pri tehniki pilates tako postane sinhrono,
uravnoteženo.
Prvi temelj pilatesa je gotovo dihanje, ki je drugačno
kot pri drugih vadbah. Vdihnemo skozi nos, razširimo
prsni koš in ob izdihu (skozi usta) popek potegnemo
narahlo proti hrbtenici in

rebra stisnemo skupaj. Ta
način dihanja tudi izboljša
kapaciteto pljuč in poveča
vnos kisika v krvni obtok.
Mišice v predelu trebuha se
okrepijo, sprostijo pa se mišice hrbta v spodnjem delu.
Drugi temelj sta moč in gibljivost, še posebej v predelu
trebuha in hrbta ter uravnotežena koordinacija med mišičnim in mentalnim sistemom. Razvije se sposobnost
posameznikovega zavedanja
telesa, saj mišični in skeletni
sistem delujeta vzajemno,
sinhrono ... nekaj se napne
in nekaj se sprosti in razteza.
Vadeči povsem naravno in
uspešno kontrolirajo svoje
telo.
Pilates ima izredno bogate
učinke na organizem: izboljša se telesna drža, mišice
opazno pridobijo moč, so
gibčne, dolge, telo je lepo oblikovano (še posebej trebušni
predel in zadnjica), vzpostavi
se harmonično ravnovesje
med mišicami in skeletom
ter med fizičnim in duševnim počutjem. Izboljšajo se
dihalni sistem, srčno-žilni in
limfni sistem, dvigne se
splošno počutje, odpornost.
Pozitiven je tudi vpliv na

držo, manj je poškodb in bolečin v križu.
Pilates nima starostnih omejitev, primeren je za vse starosti, tako za začetnike kot za
visoko trenirane. Ni le vadba
za lepo izoblikovano in čvrsto telo, ampak je tudi vadba,
ki se odlično in zelo pogosto
uporablja pri rehabilitacijskih programih (osteoporoza, lažje poškodbe v hrbtenici, okrevanja po poškodbah
zlomov, zvinov, po mišičnih
poškodbah). Pilates je tudi
nepogrešljiv pri posebnih
vadbah, kot so vadba za nosečnice, poporodna vadba,
vadba za starejše, vadba za
zdravo hrbtenico ...
Vadbo pilates izvajamo
večinoma na tleh, brez obutve. Vedno bolj pa se vključujejo vadbeni pripomočki,
kot so male žoge, velike
žoge, trakovi, ročke, palice
... V zadnjem času se je razvilo precej tipov vadbe pilates, ena od teh je tudi taka,
ki vključuje aerobni trening, kar pomeni poudarek
na srčno-žilnem in dihalnem sistemu. Aerobni del
je nizko intenziven oz. v območju, ko je izgorevanje
maščob optimalno.
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Razpis
Posebni pogoji
Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti izpolnjevati še naslednje pogoje:

OBČINA JESENICE
Župan
Številka: 430-174/2008
Datum: 23. decembra 2008
Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 105/2008, z dne
7. novembra 2008), sprejemam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME IN PROJEKTE
S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2009
I. Javni razpis:
A) SOCIALA - sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter
humanitarnih projektov
B) PREVENTIVA - sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi
(otroki in mladostniki)
C) KULTURA - sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez
ljubiteljskih kulturnih društev ter kulturnih projektov ljubiteljske kulture
D) IZOBRAŽEVANJE - sofinanciranje neformalnih oblik izobraževanja, kot so seminarji,
delavnice, tečaji in predavanja
E) ŠPORT - sofinanciranje športnih programov
II. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
A) SOCIALA
HUMANITARNI PROGRAMI
- Sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s
5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
- sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).
HUMANITARNI PROJEKTI
Sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo
humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji
delovanja so humanitarni in dobrodelni, delujejo preventivno na področju zdravstva in
so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne
in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti, ipd.
B) PREVENTIVA
PREVENTIVNI PROJEKTI
Sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), razdeljeni na:
- PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom
in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj,
delavnic, izobraževanja in drugih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
- SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so
posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganega vedenja.
C) KULTURA
KULTURNI PROGRAMI
Sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez ljubiteljskih
kulturnih društev.
KULTURNI PROJEKTI
Sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za
področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti in založništva oz. druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem
razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
D) IZOBRAŽEVANJE
Sofinanciranje neformalnih oblik izobraževanja, kot so seminarji, delavnice, tečaji in
predavanja. Ciljno skupino v pretežni meri predstavljajo dijaki in študentje, s ciljem,
da pridobijo novo znanje in spretnosti, potrebne oz. pomembne za nadaljnje šolanje
ali poklicno življenje.

www.jesenice.si

stran 10

A) SOCIALA
HUMANITARNI PROGRAMI
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko prijavijo humanitarne in
invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne in invalidske dejavnosti,
kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu
s predhodno alinejo in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne dejavnosti,
- da imajo sedež na območju občine Jesenice,
- da v primeru, da imajo sedež zunaj območja občine Jesenice, vključujejo v svoj program tudi uporabnike z območja občine Jesenice, kar dokazujejo s priloženim seznamom uporabnikov, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
HUMANITARNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih projektov se lahko prijavijo humanitarne in
invalidske organizacije ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine
Jesenice in ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja humanitarne dejavnosti, kar
izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice, registrirani za opravljanje nalog na področju humanitarne dejavnosti, kar izkazujejo z
dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu
s predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne dejavnosti,
- da ima vlagatelj oziroma njegova podružnica sedež v občini Jesenice in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
B) PREVENTIVA
PREVENTIVNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo društva in javni
zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice in ki poleg splošnih
pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja Jesenic, kar prijavitelj
dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene ciljne skupine,
- da predloži dokazilo o že izvedenih enakih ali sorodnih projektih na področju
preventivne dejavnosti,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani in
delujejo več kot eno leto na področju preventivne dejavnosti in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
C) KULTURA
KULTURNI PROGRAMI
Na javni razpis za izvajanje kulturnih programov se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu
s predhodno alinejo in delujejo več kot eno leto na področju kulturne dejavnosti,
- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
KULTURNI PROJEKTI
Na javni razpis za izvajanje kulturnih projektov se lahko prijavijo vlagatelji, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
Pravne osebe:
- kulturna društva in zveze kulturnih društev ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo
kot javni kulturni programi,
- da so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu
s predhodno alinejo in delujejo več kot eno leto na področju kulturne dejavnosti,
- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi, in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Fizične osebe:
- da imajo stalno bivališče v Občini Jesenice in
- da predložijo dokazilo o že izvedenih enakih ali sorodnih projektih na področju kulture.

E) ŠPORT
Sofinanciranje naslednjih vsebin športnih programov:
A) interesna športna vzgoja otrok in mladine,
B) športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
C) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
D) vrhunski šport,
E) kakovostni šport,
F) športna rekreacija,
G) šport invalidov,
H) šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra,
I) delovanje zvez športnih društev,
J) informatika in založništvo v športu,
K) propagandna dejavnost v športu,
L) športne prireditve.

D) IZOBRAŽEVANJE
Na javni razpis za izvajanje izobraževalnih projektov se lahko prijavijo društva in javni
zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice in ki poleg splošnih
pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- da so društva registrirana za opravljanje nalog na področju izobraževalne dejavnosti, kar
izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice, registrirani za izvajanje izobraževalne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji,
če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v
skladu s predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na področju
izobraževalne dejavnosti,
- da imajo sedež na območju občine Jesenice in
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s
področja družbenih dejavnosti so:
- da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno
strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi
na javni razpis,
- da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa
zahtevana poročila in programe, če na javni razpis ne kandidirajo prvič,
- da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano
v prijavi na javni razpis in
- da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte, za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za področju športa), kar je razvidno
iz priloženega dokazila.

E) ŠPORT
Na javni razpis za izvajanje športnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, in
- javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Jesenice.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o
registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
- da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu
s predhodno alinejo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,

- da imajo sedež v občini Jesenice,
- da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi,
- da imajo za prijavljene športne programe urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev, in
- da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih svoje tekme pretežno igrajo
na območju občine Jesenice, kar vlagatelj dokazuje z izjavo v vlogi.
V. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za sofinanciranje projektov in programov s področja družbenih dejavnosti so
sestavni del razpisne dokumentacije.
VI. Višina razpisanih sredstev in pogoji sofinanciranja
področje A:
višina razpisanih sredstev za:
podpodročje A/1:
sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacije je 21.900,00 EUR;
podpodročje A/2:
sofinanciranje humanitarnih projektov je 2.000,00 EUR;
področje B:
višina razpisanih sredstev za preventivne projekte je 17.167,00 EUR;
področje C:
višina razpisanih sredstev je:
podpodročje C/1:
- za programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev: 56.621,00 EUR;
- za materialne stroške društev 6.884,00 EUR;
podpodročje C/2:
- za kulturne projekte: 6.773,00 EUR;
področje D:
višina razpisanih sredstev za izobraževalne projekte je 3.000,00 EUR;
področje E:
višina sofinanciranja vsebin športnih programov je:
A) interesna športna vzgoja otrok in mladine - 18.206,00 EUR;
B) športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 76.964,00 EUR;
C) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - 488,00 EUR;
D) vrhunski šport - 13.793,00 EUR;
E) kakovostni šport - 86.915,00 EUR;
F) športna rekreacija - 16.670,00 EUR;
G) šport invalidov - 487,00 EUR;
H) šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra - 5.808,00 EUR;
I) delovanje zvez športnih društev - 5.416,00 EUR;
J) informatika in založništvo v športu - 487,00 EUR;
K) propagandna dejavnost v športu - 487,00 EUR;
L) športne prireditve - 4.779,00 EUR.
Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 105/2008, z dne 7. novembra 2008).
VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oz. osebno najpozneje do 9.
februarja 2008, razen za športni program "H - šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra",
za katerega je razpis odprt do porabe sredstev, na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s pripisom "Javni razpis, področje __
(vpišite črko področja in podpodročja, na katerega se prijavljate, npr. A/1, A/2, B, C/1, C/2, D
ali E) - ne odpiraj!". Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.30 oddana v sprejemno pisarno Občine
Jesenice (pritličje).
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavljate več projektov oz. programov, je treba vsak projekt oz. program poslati v
ločeni kuverti, tudi v primeru, če gre za isto področje (npr. če prijavite kulturni program
in kulturni projekt, je treba poslati v ločenih kuvertah in opremiti kuverto tako, kot je
to navedeno v prvem odstavku te točke).
IX. Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj,
čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 13. ure (soba II / 7
in soba II/8) ali po tel. 04/5869 310 (Monika Makovec za področje C), 04/5869 212 (Barbara Toman za področja B, D in E) oz. po tel. 04/5884 665 (Gaber Šorn za področje
E) in 04/5869 260 (Aleksandra Potočnik za področje A).
Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh www.jesenice.si. (pod rubriko "Razpisi Javni razpis za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v letu 2009"),
na spletni strani socialna varnost v občini Jesenice www.sociala-jesenice.net in na
spletni strani Zavoda za šport Jesenice www.zsport-jesenice.si.
X. Potrebna razpisna dokumentacija za prijavo
Razpisna dokumentacija vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- obrazec vloge po posameznih področjih za navodili, v katerem so navedeni potrebni dokumenti, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za
kandidiranje na razpisana sredstva,
- osnutek pogodbe,
- merila po posameznih področjih.
Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oz. programa na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi podpisanimi in žigosanimi izjavami in
- obvezne priloge, ki so navedene v prijavnem obrazcu.
XI. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo 11. februarja 2009 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene.
XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov oz. programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah z istega področja upravni akt (skupni sklep oz. skupno odločbo za posamezni kulturni podprogram), s katerimi odloči, kateri programi oziroma projekti se sprejmejo v sofinanciranje.
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
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Zanimivosti

Dežela ognja in ledu
Jeseniški fotograf Jani Novak se je julija lani potepal po daljni Islandiji. Nastalo je na stotine prelepih fotografij te zanimive severne dežele,
na kateri obiske turistov (zdaj še) omejujejo, a bo morda grozeča recesija spremenila tudi to ...
Urša Peternel
Jani se s fotografijo ukvarja
že 31 let. Začel je v osnovni
šoli, nato pa ta svoj hobi
razvijal in nadgrajeval, tako
da mu ob službi v Acroniju
danes zapolni večino prostega časa. Njegovi najljubši motivi so krajina in ljudje, veliko
se je ukvarjal tudi z infrardečo fotografijo. Fotoaparat trenutno uporablja digitalni
Nikon - pa seveda vzame s seboj tudi na potovanja po svetu, kamor se običajno odpravi
z ženo. Tako sta se potepala
po Tuniziji in Djerbi, zahodni Turčiji, Grčiji in njenih

otokih, po Toskani in Provansi ... Lani pa ju je zamikal
daljni sever, kamor sta prvotno nameravala potovati v lastni režiji, a sta si nato premislila in se na pot podala s turistično agencijo, v družbi še
petdesetih sopotnikov. "Najboljše oglede in doživetja ponuja individualno potovanje,
ki ga omogočata predvsem
dokaj preprosto kampiranje
ali najem avtodoma. Zaradi
zasedenosti prenočitvenih
zmogljivosti in dragega najema vozil na Islandiji pa sva
se odločila za krožno potovanje z eno izmed slovenskih
agencij. Žal se človek pri tem

sooča tudi z nekaterimi
motečimi izkušnjami, saj
smo Slovenci vse bolj podobni Japoncem, ker želimo
v kratkem času vse videti,
vse posneti, vse prehoditi,
vse poskusiti in se povzpeti
na vsak vrh, ohranjamo pa
še bolj čudne balkanske ali
češke navade, ko nekateri
pri hotelskem zajtrku v
popotno torbo zbašejo še zastonjski sendvič ...," ugotavlja Jani. A kljub temu je potovanje izpolnilo njegova
pričakovanja, očarala ga je
predvsem islandska pokrajina, polna različnih naravnih
pojavov, kot so ledeniki,

Fotograf Jani Novak v akciji

vulkani, polja lave, vulkanska jezera, fumarole ali
razpoke (kjer se vonja
podoben smrad kot včasih v
okolici plavžev), gejzirji, po-

larni sij, pokrajina mahu, različni slapovi, ledeniške in
termalne lagune ... "Pokrajina je izredno zanimiva, imeli
pa smo tudi srečo z vre-

Islandcev je približno 20 tisoč, površina države
pa je 102.928 kvadratnega kilometra - kar znese
velikost petih Slovenij. Islandija je torej redko
naseljena država. Kot ugotavlja Jani, so Islandci
preprosti in nenavezani na materialne dobrine,
povsem drugače od 'slovenceljnov', ki hočejo
imeti hiše z najmanj dvesto kvadratnimi metri
površine ...

menom, tako da je bila lepa
svetloba in lepe barve," pravi
Jani. Tako je lahko napravil
kopico izvrstnih fotografij,
kar okrog šeststo se jih je
nabralo, in po vrnitvi domov
ga je čakalo zahtevno delo
izbire najboljših, ki jih je nato
predstavil tudi na fotografski
razstavi v fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice
(kjer je Jani tudi podpredsednik). Pripravil je tudi digitalno projekcijo 110 fotografij, s
katerimi je skušal Jeseničanom prikazati vsaj
delček utripa Islandije, ki jo
je poimenoval dežela ognja
in ledu.
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Mladi
Učenci postanejo
učitelji

Vsaj sanje nam pustite!

Na Koroški Beli šola in vrtec tesno sodelujeta
in učenci šole pogosto postanejo učitelji malim
"vrtičkarjem".

Dijaki Gimnazije Jesenice tudi letos sodelujejo v projektu Dreitretri, tokrat z vrstniki iz Italije in
Avstrije pripravljajo posebno razstavo.

Urša Peternel
Osnovna šola in vrtec na Koroški Beli se lahko pohvalita z
lepim in tesnim sodelovanjem. Tako otroci iz vrtca
obiskujejo šolsko knjižnico,
šolski mini živalski vrt, pri
predmetu kemija učenci pripravijo poskuse zanje, učenci
pa tudi prostovoljno delajo z
otroki z vrtcu. Tako prihaja
do vrstniškega povezovanja
in učenja, starejši učenci razvijajo čut do mlajših, razvijajo
prostovoljno delo, mlajši
otroci pa spoznavajo šolo, odpravljajo strahove, razvijajo
pozitiven odnos do šole, se
učijo ...
Eno od oblik sodelovanja šole
z vrtcem je vsebinsko zasnovala učiteljica Manca Martinčič. Tako so učenci izbirnih
bioloških predmetov otro-

kom predstavili živali, ki jih
imajo v mini živalskem vrtu.
"Otroci so večino živali videli
prvič, lahko so jih pobožali,
opazovali so njihovo gibanje,
hranjenje in domovanje. S
tem se že otroci v vrtcu marsikaj lahko naučijo o določenih živalskih vrstah in izgubijo strah pred njimi. Naši
učenci na tak dan postanejo
učitelji in svoje znanje o živalih prenesejo na mlajše otoke.
Svojo vlogo učitelja sprejmejo
vsakič z zelo velikim veseljem
in jo odigrajo zelo dobro. Naučijo se tudi delati z mlajšimi
otroki, razvijajo sposobnosti
vodenja manjših skupin, razvijajo svoje retorične spretnosti. Menim, da je tovrstno sodelovanje koristno prav tako
za učence šole kot tudi za
otroke v vrtcu," je povedala
Manca Martinčič.

Urša Peternel
Potem ko so lani dijaki Gimnazije Jesenice ter njihovi
vrstniki iz srednjih šol iz Beljaka in Trbiža uspešno speljali projekt Dreitretri ter izdelali trijezični koledar dogodkov, projekt izvajajo tudi
letos. Letošnji končni rezultat sodelovanja dijakov treh
dežel bo mednarodna razstava od septembra do decembra v Linzu. To mesto je bilo
izbrano za evropsko mesto
inovativnosti in kreativnosti
2009. Dijaki iz Slovenije,
Avstrije in Italije so se že lotili dela in konec decembra so
se udeležili zanimivih delavnic, ki jih je vodil profesor dr.
Herbert Lachmayer z Art
University iz Linza. Profesor
se je v dveh dneh srečal z dijaki v Beljaku, Trbižu in na
Jesenicah. Pod njegovim
vodstvom so dijaki pripravljali materiale za razstavo na
temo Vsaj sanje nam pustite.
Kot je poudaril profesor dr.
Lachmayer, pri dijakih skuša
spodbuditi željo po fantaziranju, sanjarjenju, domišljiji in
ustvarjanju v lastnem domiš-

Utrinek z delavnice na gimnaziji, ki jo je vodil prof. dr. Herbert Lachmayer. I Foto: Marko Kikelj
ljijskem svetu. Prav svet v
glavi je za posameznika najpomembnejši, je poudaril ter
izpostavil potrebo po ohranitvi individualnosti v današnjem svetu. "Vsakdo bi moral
imeti pravico do sanjarjenja
pri belem dnevu, kajti resnič-

nost, ki jo imaš v glavi, je tvoja prava resničnost. Gre za
resnično virtualnost nasproti
virtualni resničnosti," je poudaril. Profesor je jeseniškim
gimnazijcem predstavil svoj
način dela in ustvarjanja ter
jim pomagal pri pripravi raz-

stave, ki jo bodo na Jesenicah
postavili na ogled že marca,
kasneje bo potekala še v Beljaku in Trbižu, jeseni pa nato
v Linzu. Mentorica jeseniških
gimnazijcev v projektu Dreitretri je Andreja Kosem
Dvoršak.

Mladi izumitelj
Maj Schoeffmann z Osnovne šole Toneta Čufarja je s svojimi idejami presenetil tudi strokovno
komisijo na Institutu Jožef Stefan.
Urša Peternel
Otroci iz vrtca so obiskali šolski mini živalski vrt, njihovi
učitelji pa so bili kar učenci šole.

Punčke iz cunj za Unicef
Jeseniški vrtci so se letos vključili v Unicefov projekt Posvoji punčko in reši otroka. Tako so strokovne delavke v sodelovanju s starši izdelovale punčke iz cunj. Izdelali so pare
enakih punčk in po eno so poklonili Unicefu, kjer so jih na
dobrodelni dražbi prodali, izkupiček pa namenili za cepivo
za otroke v Afriki. Vsaka kupljena oziroma "posvojena"
punčka (zanjo je bilo treba odšteti vsaj 20 evrov, kolikor
stane cepivo) zagotovi cepljenje enega otroka proti šestim
otroškim nalezljivim boleznim: davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi in tetanusu. Čeprav
je ta posvojitev simbolična, pa pomeni pravzaprav "dajanje
življenja", saj zagotovi cepljenje otroka, ki ga bo še leta ščitilo pred pogosto smrtonosnimi boleznimi. Zato se tudi slogan akcije glasi Posvoji punčko in reši otroka. Punčke iz cunj
so jeseniški vrtci razstavili tudi v avli občinske stavbe na Jesenicah. U. P.

Med zelo dejavnimi učenci,
ki obiskujejo Osnovno šolo
Toneta Čufarja, je tudi Maj
Schoffmann, ki je pravi tehnični talent. S svojimi idejami
je presenetil tudi strokovno
komisijo na Institutu Jožef
Stefan ... Maj pravi: "Odkar
pomnim, sem imel različne
ideje o tem, kaj vse bi lahko izdelal ali izumil. Bil sem še
premajhen, da bi idejo izpeljal
sam. Tako sem se na začetku
moral zadovoljiti s tem, da
sem pomagal starejšima bratoma. Ko sem začel obiskova-

Maj Schoeffmann

ti šolo, je bilo idej veliko več. V
četrtem razredu pa sem dobil
razredničarko Marijo Reichman, ki je znala prisluhniti
mojim idejam. Začela me je
spodbujati in tako sem najprej izdelal stroj za glasbo."
Filmski posnetek je poslal na
Institut Jožef Stefan, ki je razpisal nagradni natečaj za mlade raziskovalce. Maj je bil najmlajši udeleženec, kljub temu
pa je strokovna komisija presodila, da je napravil odličen
izdelek in mu dodelila tretje
mesto med tekmovalci v Sloveniji. "Na nagrado sem bil še
posebej ponosen, saj je bila to

moja prva nagrada. Dobil sem
dodatno spodbudo za nove
izume," je povedal Maj. V tem
šolskem letu pa je pripravil
animirani film Robot, s katerim je sodeloval na Srečanju
najmlajših filmskih in video
ustvarjalcev v Izoli. Film so
uvrstili v skupino, ki je dosegla drugo mesto. "Tako sem
dobil dodaten motiv za delo,
saj sem dokazal, da sem našel
pravo pot za svoje ideje. Ker
takšne stvari rad počnem, mi
nikoli ni žal prostega časa, ki
ga porabim za svoje izume.
To enostavno rad počnem!" je
še povedal Maj.

Dijaki so plezali in se spuščali po vrvi
Urša Peternel
V sodelovanju Zavoda za
šport in Gimnazije Jesenice
so v telovadnici gimnazije
izvedli atraktiven športni dopoldan, v okviru katerega so
se dijaki preskusili v plezanju in spustu po vrvi. Kot sta
povedala profesorja športne
vzgoje Mitja Šorn in Boštjan
Modrijan, je spust po vrvi
prvina, ki jo največ uporabljajo jamarji in alpinisti. V
zadnjem času pa se pojavlja
tudi v turistični ponudbi.
Spust pomaga premagati
strah pred višino, hkrati pa

razvija samozaupanje, saj se
med spustom v prvi vrsti zanašamo nase. "Spust smo
nadgradili še z vzpenjanjem
po viseči lestvi na konstrukcijo koša v telovadnici. Tako
so se dijaki najprej povzpeli
po lestvi, se prepeli na drugo vrv in se spustili nazaj na
tla. Za varnost je bilo poskrbljeno s tretjo vrvjo in varovanjem od zgoraj," sta povedala profesorja. Nad aktivnostjo so bili navdušeni tako
dijaki kot tudi profesorji. V
enem dopoldnevu je tako
vzpon in spust preizkusilo
kar 120 dijakov.
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Prireditve, zanimivosti
Januarske prireditve

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 19. uri
Koncert violinistke Lucije Krišelj in pianistke Hermine Hudnik
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

RUARDOVA GRAŠČINA
vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od 10. do 17. ure, sobota: odprto za
vnaprej najavljene skupine
Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI ZNANI EVROPEJCI

Petek, 16. januarja
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
INDIJA, potopisno predavanje Jasmine Šabič in Irene Virant
Info: Klub jeseniških študentov, www.kjs-klub.si in Mladinski center
Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si

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

Ponedeljek, 12. januarja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri

Sobota, 17. januarja
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE
(KURILNIŠKA 10A) od 14. do 18. ure

Družabni večer: srečanje z Majdo in Francijem Rebernikom

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 ali 041/402 739

Info: Milan Hribar, 040 706 740

MLADINSKI CENTER JESENICE
RAZPIS PLESNIH DELAVNIC ZA PREDŠOLSKE OTROKE - začetne
delavnice; začetek 20. januarja ob 18.00; delavnice bo vodila Tina Jakopič; obvezne prijave najkasneje do 19. januarja na MCJ ali 041/514
925 (Tina)

Najdenčki iščejo dom

Ponedeljek, 19. 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

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

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA
ob 18. uri

V zavetišču Perun na nove domove čaka več kužkov
najdenčkov, manjše, srednje in večje rasti, možen ogled.
Tel.: 041/666-187

Predavanje: Karavanke od Stola do Obirja (digitalna fotografija)
Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Torek, 20. 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, 21. 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

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, 13. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri
Angleške urice

Četrtek, 22. januarja
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 NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 19. uri
Nastop tekmovalcev

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

Sreda, 14. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

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

Oddamo temno pisano mucko, staro 3 mesece. Mucka je
socializirana. Tel.: 041/760-989, Anton, Jesenice

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.

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

Četrtek, 15. januarja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENICE ob 8. uri
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

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

Pohod: Črnivec (902 m)-Kranjska reber (1435 m)

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

Oddamo socializiranega enoletnega kastriranega sivo
tigrastega mucka. Tel.: 04/5832-116, Draga, Jesenice
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Zanimivosti, recepti
Ocvirek
Gnoj v betonskih koritih
Da so Jesenice tudi mesto cvetja, gre zahvala rednemu
vzdrževanju nasadov po mestu pa tudi rož (predvsem vrtnic) v betonskih koritih po mestu, med drugim tudi na
pločniku pri TIC-u na Cesti maršala Tita. Da bi te cvetlice
lepo uspevale, so jih izdatno pognojili, nekateri občani pa so
opozorili na neprijeten vonj, ki je ostal ob tej akciji. Sprašujejo se, zakaj ni bilo poskrbljeno za nanos nekaj navadne
prsti na to količino gnoja. Seveda pa bomo že spomladi
veseli razcveta vrtnic tudi zaradi tega gnoja, ki je bil manjši
kamen spotike. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi RESTAVRACIJA GALERIJA VABI. Nagrade podarja Restavracija Galerija, Cesta maršala Tita 11, 4270 Jesenice (prostori bivše Billabong). Če jih pokličete po telefonu 031/788-226, vam hrano brezplačno dostavijo tudi na dom. Nagrajenci so: 1. nagrada: žar plošča za dve osebi: Franc Fojkar, Škofja Loka; 2.
nagrada: pizza: Mojca Noč Razinger, Jesenice; 3. nagrada:
čevapčiči v lepinji: Primož Kobilica, Radovljica; 4. nagrada:
malica: Darja Šarabon, Tržič; 5. nagrada: malica: Jure Pogačnik, Radovljica. Nagrade se dobijo v Restavraciji Galerija (se
ne dostavijo na dom). Čestitamo!

Presenečenja za rojstni dan
Ko ima otrok rojstni dan, lahko kar sami pripravimo odlične posladke, pri pripravi katerih lahko
sodelujejo tudi mali nadebudneži ...
Rožnati mafini s srčki

Mini pizze

Potrebujemo: 2 jajci, 110 g
sladkorja, 1 vaniljin sladkor,
50 g masla, 70 g jogurta, 1 žlico ruma, 250 g moke, 1 žličko
pecilnega praška, 2 žlici kakava, 100 g čokolade.
Priprava: penasto umešamo
jajci, sladkor in vaniljin
sladkor. Nato dodamo
zmehčano maslo in jogurt.
Dobro premešamo ter dodamo še rum. V drugi posodi
zmešamo moko in pecilni
prašek ter na koščke narezano čokolado in kakav. Vse
skupaj dobro premešamo.
Suho maso dodamo k mokri
masi, dobro premešamo in
z maso napolnimo skledice
za mafine. Pečemo 20 minut na 180 stopinjah. Za
sladkorni obliv zmešamo
sladkor v prahu in nekaj
kapljic vode ali limoninega
soka, da dobimo gost preliv.
Za rožnati preliv dodamo
nekaj kapljic rožnate ali rdeče živilske barve ter po želji
potresemo s sladkimi okraski.

Potrebujemo: za testo pol kg
moke, kvas, sol, 3 žlice olja,
mlačno vodo. Za nadev: pelate, sol, 50 dag mocarele, 20
dag prešane šunke.
Priprava testa: moko vsujemo v posodo, posolimo, dodamo kvas, olje in toliko
vode, da zamesimo gladko
testo. Testo damo vzhajat za
20 minut. Pekač namažemo
z oljem, nato pa iz testa naredimo mini pizze, ki jih obložimo s pelati, šunko in naribanim sirom. Mini pizze
razporedimo po večjem pekaču ali pa jih polagamo na
kose alufolije in jih spečemo
na rešetki pečice pri najvišji
temperaturi.

www.jesenice.si

Pokrovitelj križanke je Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, ki podarja tri praktične nagrade.

Obloženi toasti
Potrebujemo: zavoj toasta, nariban sir, jajce, kislo smetano,
sol, malo mleka.
Priprava: rezine toasta položimo na pekač in jih navlažimo z mlekom. V posodi
zmešamo nariban sir z jaj-

cem in kislo smetano ter posolimo. Zmes naložimo na
toaste in spečemo v pečici.

Otroški tiramisu
Potrebujemo: 12 otroških piškotov, 3 dl hladnega mleka, 3
do 4 žlice kakava, 2 dl skute, 1
žlico sladkorja.
Priprava: v skuto vmešamo
sladkor. Nato v mleko zamešamo dve do tri žlice kakava
in z njim navlažimo štiri piškote, ki smo jih zložili na
krožniček. Čez namažemo
sladkano skuto, pa spet dodamo štiri namočene piškote (pravokotno na prve), do-

damo sladkano skuto in pecivo zaključimo s plastjo namočenih piškotov, ki jih za
konec potresemo s preostalim kakavom.

Otroška sadna solata
Potrebujemo: različno sezonsko sadje (banane, kivi, pomaranče, ananas ...), sladkor, limonin sok, sladko smetano.
Priprava: sadje narežemo na
kocke. Če uporabimo konzerviramo sadje, na primer
marelice ali ananas, sok polijemo po solati. Dodamo
sladkor in limonin sok. Postrežemo s sladko smetano.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon
iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 16. januarja 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Po perilo iz bambusa v Mili
V jeseniškem Mercatorjevem centru je trgovina Mili, v kateri
najdete največjo ponudbo nogavic za vsak dan, športnih, smučarskih in pohodnih nogavic ter dokolenk. Dnevno vam nudijo
nove vzorce in barve nogavic. Pri njih dobite tudi nogavice
brez elastike za otekle noge. Poleg nogavic lastne proizvodnje
lahko izbirate tudi med številnimi modeli ženskih hlačnih nogavic in dokolenk modnih vzorcev.
Ste že slišali za spodnje perilo iz bambusa z antibakterijskim
učinkom? Dobite ga v Mili. Več si o tem preberite na spletni strani www.mili.si. Na izbiro pa je še žensko, otroško in moško
spodnje perilo različnih blagovnih znamk: Zuja, Komet, Pletisa,
Linne, Intima fashion, Free Vogue, Skiny, Pierre Cardin ...
Pri njih najdete tudi nedrčke z večjim obsegom in večjih košaric.
Lahko pa se naročite na osebno svetovanje in izdelavo spodnjega perila pri modni kreatorki, ki jih obišče enkrat na mesec.
Različne akcije in popusti pa so že redni mesečni spremljevalci kupcev trgovine Mili.

Poleg številnih ugodnosti še Enka
V knjigarni in papirnici DZS v jeseniškem Mercatorju lahko dobite vse od
šolskega do pisarniškega programa, nekaj hobi programa, izbirate med zemljevidi, popotniškimi knjigami, slovarji, tiskovinami, kamor spadajo razni obrazci, zanimiv pa je tudi darilni program. Izbor šolskih potrebščin je pester, najdemo celo nekaj kolekcij butičnega programa vrhunskih blagovnih znamk za najmlajše pa tudi starejše. Velika je tudi izbira kvalitetnih plišastih igrač Sigikid,
namenjenih tudi najmlajšim.
DZS mesečno ponuja ugoden nakup s Pika karticami najboljšega soseda.
Tako od 8. januarja do 7. februarja 2009 poteka znižanje šolskih in pisarniških
pisal Inoxcrom ter šolskih pisal Online, knjig Astrorecepti, Kozorog in Vodnar,
knjiga sestavljank Zmaji za vedno in pa Nezvestoba, kako se z njo soočiti in jo
razumeti. Od 12. januarja do 28. februarja 2009 boste kupovali cenejšI fotokopirni papir ter kolekcije Quatro colori in Brunnen. Ponujajo možnost nakupa na šest obrokov, knjiga meseca januarja - ki jo lahko dobite po nižji ceni, so
Poženščene pravljice, potekajo pa tudi ostale akcije na knjižnem delu, kot
noviteto pa uvajajo Enko, kjer se spet lahko uveljavljajo določeni popusti.

Modna, rekreativna in
športna obutev za vso družino
V Alpinini jeseniški prodajalni velikega Mercatorjevega nakupovalnega centra lahko izbirate med široko paleto modne ženske ter moške obutve iz
kolekcije jesen zima 08/09. Ženske lahko poleg obutve izberejo še ujemajočo torbico blagovne znamke Alpina. Najdete pa tudi kakovostno
otroško obutev iz naravnih materialov, pestra je izbira kakovostne in
tehnično izpopolnjene smučarske, tekaške in pohodne obutve tako za
rekreativce kot za zahtevnejše športnike. Pri njih lahko pomerite tudi
novost na slovenskem trgu - obutev Binom, katere posebnost so štirje različni volumni in poseben vložek, ki omogoča prilagajanje za različno veliko
levo in desno stopalo.
Alpinina kartica ugodnosti nudi njenim imetnikom posebne ugodnosti, v
času sezonskega znižanja pa so cene znižali za štirideset odstotkov.
Omenjen popust velja pri nakupu moške, ženske, otroške modne obutve,
smučarske, tekaške obutve in obutve za po smučanju, iz kolekcije jesen zima 08/09.

PRIREDITVE V MESECU JANUARJU V MERCATOR
CENTRU JESENICE

Petek, 30. januarja, ob 17. uri: Ptice v letu
- otroška delavnica, kjer boste izdelali jato letečih ptic, ki nas bodo razveseljevale do pomladi, ko se vrnejo naše domače selivke.

Sobota, 10. januarja, ob 10 uri: Predstava indijskih plesov
- obiskovalce vabijo na prikaz tradicionalnih indijskih plesov, ki jih bo
predstavila glasbeno-plesna skupin Rasa Lila. Ponudili bodo tudi indijske slaščice.

Sobota, 31. januarja, ob 10. uri:
Nastop Geze in etno skupine Halgato
- v goste so povabili znanega prekmurskega humorista Gezo, ki vas bo
s pomočjo etno zvoka znane skupine Halgato zabaval, da bo kaj. Pokušali boste lahko tudi kulinarične specialitete Prekmurja.

PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Petek, 23. januarja, ob 17. uri: Pika - poka, polonica
- otroška delavnica, kjer bodo otroci izdelovali pikapolonice. Uredili jim
boste tudi prijeten domek na mehkem gozdnem mahu.
Sobota, 24. januarja, ob 10. uri: Nastop ansambla Svetlin
- narodnozabavni ansambel vam bo polepšal sobotno dopoldne.

PRAZNIK KRUHA: od 16. do 18. januarja, ob 10. uri
Petek: na obisku bo pek Matevž, kar bo najbolj razveselilo najmlajše.
Sobota: prikaz izdelave pletenic
Nedelja: lajnarjeve melodije

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure,
nedelje: od 8.00 do 13.00 ure
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jeseniške novice
Modna revija na gimnaziji
Dijakinje 2.e razreda Gimnazije Jesenice so pripravile dobrodelno modno revijo. Kot manekenke so se predstavile dijakinje, ki so se nastopa naučile pod
mentorstvom Sanje Grohar. Organizatorke so zbrale prek šeststo evrov, ki so jih namenile obdaritvi otrok, ki so praznične dni preživljali v bolnišnici
Jesenice.
Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Od leve: Barbara Završnik, Urška Leskovar in Katarina Meze, dijakinje
2.e jeseniške gimnazije, ki so v okviru dobrodelnega bazarja organizirale modno revijo.

Na modni pisti se je sprehodila tudi novo izbrana miss Hawaiian Tropic Daša Podržaj iz
Radovljice, ki je dijakinja Gimnazije Jesenice.

Šopek lepotičk, med njimi je tudi Sanja Grohar, miss Hawaiian tropic Daša Podržaj ter
Playbojeva zajčica Doroteja Premužič.

Sanja Grohar, ki se je na dobrodelno revijo z veseljem odzvala in poleg pevskega nastopa
pomagala tudi pri realizaciji modnega dogodka.

Izhod manekenk v večernih kreacijah Jelke Šajn in Martine Lavrenčič

Izhod manekenk v oblačilih jeseniškega butika Mili

