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Demenci
prijazna točka
v bolnišnici

Sreča,
ki jo daje
folklora

Nalepka s tremi
spominčicami kaže, da je
Splošna bolnišnica Jesenice
ena od demenci prijaznih
točk.

Marsikomu je folklora
pomagala v težkih
osebnih trenutkih, pravi
vodja Folklorne skupine
Hrušica Sonja Kovač.
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Časopis občine Jesenice, 25. februarja 2022, številka 3

Sklican zbor občanov

V skladu z določili 45. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 76. člena
Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015)

Potekal bo v torek, 1. marca, ob 17. uri v dvorani Kina Železar.

SKLICUJEM
zbor občanov občine Jesenice,
ki bo v torek, 1. marca 2022, ob 17. uri
v dvorani Kina Železar,
Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Urša Peternel

Predlog dnevnega reda:
1. Informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih v zvezi s
povišanjem cen daljinskega ogrevanja ter obravnava pobude
Civilne iniciative Za Jesenice in boljši jutri
Blaž Račič
ŽUPAN
Za udeležbo na zboru občanov je v skladu z veljavnim državnim odlokom obvezna uporaba zaščitne maske.
Zaradi vodenja evidence prisotnosti se udeležencem priporoča, da na zbor občanov pridejo vsaj pol ure pred začetkom in
imajo s seboj veljaven osebni dokument.

Člani civilne iniciative (na fotografiji Damir Karagić) so županu Blažu Račiču prinesli
zahtevo za sklic zbora občanov. / Foto: Nik Bertoncelj

Občani so nanizali deset zahtev glede visokih
cen ogrevanja iz daljinskega sistema. V časopisu
zaradi prostorske omejitve predstavljamo
skrajšana pojasnila občinske uprave oziroma
koncesionarja na posamezno zahtevo, obširnejša
pojasnila pa so ob sklicu zbora občanov
objavljena na spletni strani Občine Jesenice.

Zahteva 2: Župan in občinska uprava naj takoj začneta postopek revizije Odloka
o podelitvi koncesije za distribucijo toplote v občini
Jesenice.
Odgovor: Nadzorni odbor je
v odgovoru na pobudo župana 31. 1. 2022 napovedal izvedbo ponovnega nadzora v
letu 2022, v okviru katerega
bo med drugim opravil tudi
revizijo postopka podelitve
koncesije in presojal koncesijsko pogodbo med koncedentom in koncesionarjem.
42. stran
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KULTURA

ZANIMIVOSTI

Častni občan bo Janez
Pavel Komel

Kljub potrebam brez
povečanja vpisa

Prešerno ob prazniku
slovenske kulture

Mlada predsednica
društva pisateljev

Naziv bo prejel ob občinskem prazniku. Letos ne
bodo podelili nobene plakete Občine Jesenice, ker komisija v potrditev ni predlagala nobenega prejemnika.

Na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin si prizadevajo, da bi lahko vpisali več
študentov zdravstvene nege.
Kot opozarja dekanja, gre za
izrazito deficitaren kader.

Za dolgoletno udejstvovanje
na področju ljubiteljske kulture so priznanja prejeli Monika Renko, Blaž Lavtižar in
Franc Jelenc.

Učiteljica, pesnica in glasbenica Amina Majetić, ki je odraščala na Jesenicah, je prevzela vodenje Društva slovenskih pisateljev v Avstriji.
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Določilo 74. člena statuta Občine Jesenice določa:
Odločitve, predloge, stališča in pobude zbora občanov so obDemenci
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Časopis Jeseniške novice brezplačno
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Jesenice
in naročniki Gorenjskega glasa.

Pokličite Jano Triller
na 041/279 807.
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način podelitve koncesije.
Koncesija se je lahko podelila le na podlagi javnega
razpisa, in ne na podlagi
pogajanj.

Zaradi zagotavljanja možnosti razprave vsem udeležencem
bo razprava posameznega razpravljavca omejena na največ 5
minut.

www.gorenjskiglas.si

9000 občanov pa bi lahko
ostalo brez ogrevanja. Za
sklenitev koncesijskega razmerja je bil leta 2013 sprejet odlok, ki predpisuje tudi
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Prireditev se bo zvočno in slikovno snemala, z namenom informiranja javnosti je predviden neposreden video prenos na
spletni in Facebook strani Občine Jesenice. Na zbor občanov
bodo vabljeni tudi mediji.

www.jesenice.si

V zadnjem obdobju je na
evropskih trgih prišlo do
znatnih podražitev energentov. Povišala se je cena plina
v Sloveniji, s tem se je podražilo tudi daljinsko ogrevanje v občini Jesenice, kar
je prizadelo številne občane.
Na zahtevo 1516 občanov bo
v torek, 1. marca, ob 17. uri v
dvorani Kina Železar zbor
občanov, je povedal župan
Blaž Račič.
Občani so v zahtevi nanizali
vrsto vprašanj in predlogov
glede visokih cen ogrevanja
iz daljinskega sistema, v nadaljevanju predstavljamo
kratke odgovore občinske
uprave oziroma koncesionarja.
Zahteva 1: Zahtevamo, da
župan in občinska uprava
takoj začneta postopek razveljavitve akta o dodelitvi
koncesije in posledično tudi
razveljavitve koncesije
same. Vzporedno s točko 1
pričnejo pogajanja s podjetjem Enos, d. d., za sklenitev
nove koncesijske pogodbe
brez posrednika.
Odgovor: Enostransko razdrtje koncesijskega razmerja brez krivdnih razlogov na
strani koncesionarja je mogoče le po sodni poti, pri
čemer bi Občina morala
koncesionarju povrniti stroške. Groba ocena je, da bi ti
stroški lahko dosegli večmilijonsko vrednost, skoraj

stran 3

stran 5

stran 8
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Občinske novice
Lajšamo skrbi
z ogrevanjem
Povišanje cen ogrevanja za
občane, ki se s toploto oskrbujejo prek daljinskega sistema, je še vedno aktualen
problem; povezan je predvsem z rastjo cen energentov
na svetovnih trgih. V občinski upravi tej temi posvečamo veliko pozornosti, saj se
zavedamo, da so visoke cene
marsikoga spravile v velike
skrbi, in poskušamo pomagati po najboljših močeh.
Treba pa je razumeti, da je
problematika kompleksna
in da so možnosti Občine
Jesenice za ukrepanje žal
omejene.
Javnost o svojih aktivnostih
redno obveščamo in tako bo
ostalo. Želim namreč, da je
javnost dobro obveščena o
odločitvah ter tudi o razlogih,
ki so vodili do določenih
odločitev. Glede na to, da
smo pred dnevi zaradi višjih
cen daljinskega ogrevanja
prejeli zahtevo več kot 1.500
občanov za sklic zbora občanov, ki bo prvega marca letos
v dvorani Kina Železar, pa se
zdi, da naša pojasnila v zvezi
s tem vseh še niso dosegla.
Zbor občanov je legitimna
oblika izražanja stališč. Predlagatelji sklica zbora občanov so k zahtevi priložili seznam vprašanj, ki se bistveno
ne razlikujejo od vprašanj
oziroma predlogov, ki so jih
občani že pred časom naslo-

Župan Blaž Račič
in upravniki večstanovanjskih objektov.
V okviru iskanja dolgoročnih
ukrepov smo se med drugim
povezali s podjetjem SIJ
Acroni, v proizvodnem procesu katerega nastaja odvečna toplota. Skupaj s podjetjema Enos in Enos OTE ter
predstavniki Instituta Jožef
Stefan bomo proučili možnosti za izrabo odvečne
toplote iz podjetja SIJ Acroni
za ogrevanje večstanovanjskih objektov. Ta možnost je
realna, vendar je vezana na
investicije, kar pomeni tudi,
da bi bila tako pridobljena
toplota za uporabnike plačljiva. Z izrabo odvečne toplote
večstanovanjske objekte prek
daljinskega sistema ogrevajo
tudi na Ravnah na Koroškem, ki sem jih obiskal nedavno. Kot je pojasnil tamkajš-

Našim ljudem stojimo ob strani, zagotavljamo
informacije in pomoč, ki jo zmoremo zagotoviti.
Tako bo ostalo tudi v prihodnje.
vili na občino in na katera
smo že argumentirano odgovorili. Zbora občanov se
veselim, saj bomo tako nadaljevali javni dialog, ponovno
predstavili ukrepe in odgovorili na vprašanja občanov.
Strateška usmeritev Občine
Jesenice (v okvirih trajnostne
politike EU) na področju
ogrevanja zlasti za večstanovanjske objekte tudi v prihodnje temelji na daljinskem
ogrevanju.
Možne ukrepe ob visokih
cenah energentov smo razdelili na dva sklopa, in sicer
na kratkoročne ter dolgoročne ukrepe.
Kratkoročno rešitev – dodatna sredstva za občinsko socialno pomoč najranljivejšim
družbenim skupinam – je na
redni seji na začetku februarja potrdil občinski svet. V
podjetju Enos OTE oziroma
Enos so še dodatno znižali
ceno toplotne energije, obenem so opravili analizo porabe toplote v večstanovanjskih
blokih. Ugotovili so, da poraba bistveno ne odstopa od
povprečja v prejšnjih letih. V
nekaterih posameznih primerih pa je bila poraba zelo
visoka in je bistveno presegla
povprečno porabo. Razloge
za tako veliko porabo v posameznih primerih še iščemo.
Poskušali jih bomo najti tudi
v dialogu s koncesionarjem

nji župan dr. Tomaž Rožen,
nastalo toploto v SIJ Metal
Ravne zajamejo in jo po
toplovodu dostavijo do koncesionarja (podjetje Petrol),
ki jo s plinskimi kotli, če oziroma ko je treba, še dogreje
in nato pošlje v vročevodni
sistem za oskrbo večstanovanjskih objektov. Ne glede
na to pa so cene ogrevanja na
Ravnah in na Jesenicah primerljive. Zneski na položnicah v zimski sezoni na Ravnah so nižji, saj stroške ogrevanja enakomerno plačujejo
vse leto, enkrat letno se stroški in plačila poračunajo.
Poleg aktivnosti občinske
uprave na tem področju in
doslej podanih odgovorov na
vprašanja o tej temi tudi v tej
izdaji Občinskih novic ponovno podrobno predstavljamo
okoliščine, ki so pripeljale do
povišanja cen, in naše možnosti za ukrepanje. Kljub
temu vse občane, ki menijo,
da naša dosedanja pojasnila
ne zadoščajo ali so premalo
razumljiva in bi radi še dodatne odgovore, vabim, da se
udeležijo zbora občanov, na
katerem bomo s sogovorniki
ponovno predstavili vse podrobnosti.
Našim ljudem stojimo ob
strani, zagotavljamo informacije in pomoč, ki jo zmoremo zagotoviti. Tako bo
ostalo tudi v prihodnje.

Sklican zbor občanov
31. stran
Zahteva 3: Zahtevamo, da
javno komunalno podjetje
Jeko prevzame distribucijo
toplote in tople vode na
način, kot je bilo to pred
oddajo koncesije.
Odgovor: Podjetje Jeko
nima kapacitet za proizvodnjo toplotne energije in bi jo
moral kupovati na trgu, niti
nima več tehničnih in kadrovskih pogojev za izvajanje
distribucije toplote in tople
vode. Hkrati ni mogoče dati
zagotovila, da bi bili na ta
način organizirani proizvodnja in distribucija toplote za
uporabnike cenejši.
Zahteva 4: Župan in občinska uprava naj takoj pristopita k pogajanjem s koncesionarjem glede energenta, s
katerim bo ta proizvajal
toploto za ogrevanje in ki bo
za uporabnike predstavljalo
sprejemljivo ceno (sončna
energija, peleti, lesna biomasa …).
Odgovor: Koncesionar je
dolžan na trgu sam poiskati
proizvajalca toplotne energije, koncedent pri tem nima
možnosti vpliva na koncesionarjevo izbiro.
Zahteva 5: Župan in občinska uprava naj takoj pristopita k iskanju rešitve za izrabo deponijskega plina in
plina iz čistilne naprave.
Odgovor: Odlagališčnega
(deponijskega) plina je količinsko premalo, hkrati je
neustrezne kakovosti, da bi
ga lahko uporabili za proizvodnjo toplote in ogrevanje

večstanovanjskih objektov.
(Bio)plin iz čistilne naprave
se že uporablja za proizvodnjo električne in toplotne
energije, vendar so količine
majhne in zadoščajo le za
zadovoljevanje dela potreb
čistilne naprave po električni in toplotni energiji.
Zahteva 6: Zahtevamo, da se
dokončajo postopki iz leta
2015, ki so takratnemu javnemu podjetju Jeko-IN nalagale
zamenjavo predimenzioniranih in zastarelih toplotnih
postaj z novimi, ustreznejšimi, in sicer še pred oddajo v
last etažnim lastnikom.
Odgovor: Pri zamenjavah
toplotnih postaj v posameznih objektih Občina Jesenice
že sodeluje, saj sofinancira
strošek izmenjevalca v novi
toplotni postaji, ki je sestavni
del omrežja za distribucijo
toplote. Zamenjava toplotne
postaje mora izpolnjevati
pogoje iz veljavnih sistemskih obratovalnih navodil.
Zahteva 7: Župan in občinska uprava naj v sodelovanju
s koncesionarjem pripravita
izračun vpliva cene energetske sanacije stavb. V zvezi s
tem naj se preuči skladnost
Pravilnika o načinu delitve
in obračuna stroškov za
toploto v stanovanjskih stavbah. Predlagamo, da se pristojnemu ministrstvu posreduje pobuda za začetek postopka spremembe omenjenega pravilnika.
Odgovor: Energetska sanacija stavb vpliva na porabo,
torej manj porabljene energije, kar se odraža pri manj-

ši količini na variabilnem
delu računa. Z upravniki
večstanovanjskih objektov je
bilo dogovorjeno, da se ob
strinjanju stanovalcev pristopi k izdelavi izračunov
korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih stanovanj v večstanovanjskih objektih (kjer izračun še ni izdelan), za potrebe delitve stroškov ogrevanja
po dejanski porabi v skladu
s Pravilnikom.
Koncedent in koncesionar
nimata neposrednega vpliva na oblikovanje Pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v
stanovanjskih stavbah. Pravilnik velja za celotno državo in je bil pripravljen v
sodelovanju z znanstvenimi institucijami. Določbe
pravilnika so korektne,
zagotoviti pa je treba njegovo dosledno izvajanje.

jel sklep, s katerim soglaša z
naknadno zagotovitvijo dodatnih finančnih sredstev za
dodeljevanje občinskih socialnih pomoči. Za dodelitev
pomoči je treba izpolnjevati
pogoje, določene v Odloku o
socialni pomoči v Občini
Jesenice. Sprejetje posebnega pravilnika za subvencioniranje cene daljinskega ogrevanja zato ni potrebno.

Zahteva 8: Župan in občinska uprava naj pripravita
predlog Pravilnika za subvencioniranje cene daljinskega ogrevanja.
Odgovor: Subvencioniranje
cen ogrevanja za uporabnike
daljinskega sistema ogrevanja ni predvideno, smo pa v
izogib povzročanja pozitivne
diskriminacije zagotovili
ustrezno pomoč vsem občanom (ne le tistim, katerih stanovanja so priključena na
daljinsko ogrevanje), katerih
materialno stanje bo zaradi
predvidenih podražitev ogrevanja oz. energentov v kurilni
sezoni 2021/2022 ogroženo.
Občinski svet Občine Jesenice je na predlog župana spre-

Zahteva 10: Zahtevamo, da
nam koncesionar predloži
izračune porabljenega energenta glede na soproizvodnjo elektrike in toplote. Obenem naj predloži izračun
cene (razlike) energenta glede na gospodinjski oziroma
gospodarski odjem.
Odgovor: Pri izračunu cene
energenta se ne ločuje cene
za gospodinjstva in druge,
cena za vse tarifne skupine
je enaka. Izračun je narejen
skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene
toplote za daljinsko ogrevanje in se izvede znotraj
modela za izračun cene, ki
ga je izdelala Agencija za
energijo.

Zahteva 9: Zahtevamo, da se
Lokalni Energetski Koncept
za obdobje 2022–2032 pripravi do obravnave na junijski
seji OS. Predlagamo, da se v
konceptu upoštevajo vsi
možni alternativni viri pri
proizvodnji ogrevanja.
Odgovor: Lokalni energetski
koncept je v pripravi. V postopku priprave se bodo proučili različni možni alternativni viri za proizvodnjo
toplotne energije.

Letos obnova enote vrtca
Julke Pibernik
Čez poletje bodo novi objekt energetsko prenovili, prihodnje leto pa porušili stari objekt in zgradili
novega, ki bo s pokritim hodnikom povezan z obstoječim vrtcem.
Urša Peternel
Po lanski, več kot milijon
evrov vredni energetski
sanaciji Vrtca Jesenice –
enote Angelce Ocepek (ob
OŠ Toneta Čufarja) letos
nadaljujejo energetsko sanacijo enote Julke Pibernik (ob
OŠ Prežihovega Voranca). 💪
Enoto sestavljata dva objekta: stari objekt, v katerem
predšolska dejavnost ne
poteka, zgrajen okoli leta
1940, in novi objekt, zgrajen leta 1972.
»Letos načrtujemo energetsko sanacijo novega dela, v
letih 2023 in 2024 pa še
rušitev in novogradnjo starega dela, ki ga bomo s
pokritim hodnikom povezali z obstoječim vrtcem. Z
novogradnjo bomo v tem
delu vrtca lahko uredili tri

oddelke, stopnišča in dvigalo ter športno igralnico,
objekt pa bo pridobil tudi
ustrezne prostore za zaposlene in prostore za dodatne

dejavnosti otrok, denimo
knjižnico,« so povedali na
Občini Jesenice.
Za energetsko sanacijo
novega dela poteka izbira

izvajalca, samo izvedbo pa
načrtujejo v poletnih mesecih. Vrednost celotnega projekta znaša 1,6 milijona
evrov.
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Občinske novice

Častni občan bo
Janez Pavel Komel

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Naziv bo prejel ob občinskem prazniku 20. marca. Letos ne bodo podelili nobene plakete Občine
Jesenice, ker komisija v potrditev ni predlagala nobenega prejemnika.
Urša Peternel
Častni občan občine Jesenice bo postal Janez Pavel Komel, inženir metalurgije,
prostovoljec, aktiven član
Društva upokojencev Jesenice. To so sklenili jeseniški občinski svetniki na zadnji seji. Priznanje mu bo
župan podelil na slovesnosti ob občinskem prazniku,
ki ga Jesenice praznujejo
20. marca.
Kot izhaja iz predloga za
podelitev naziva, je Janez
Pavel Komel, po izobrazbi
univerzitetni diplomirani
inženir matalurgije, pomembno zaznamoval družbeno življenje na Jesenicah.
Že v času zaposlitve v železarni je prejel več priznanj
za inovacijske dosežke, dejaven je bil v stanovskem
društvu metalurgov, inženirjev in tehnikov. Vrsto let
je vodil Krajevno skupnost
Podmežakla, po upokojitvi
od leta 2004 pa je dejaven
pri Društvu upokojencev
Jesenice, in to pri različnih
sekcijah, med drugim pohodniški, kolesarski, kegljaški ... Aktivno sodeluje v
projektu Starejši za starejše
kot prostovoljec. Tudi sicer
je prostovoljstvu namenil

Častni občani občine
Jesenice so doslej
postali: Simon Sodja,
prof. dr. Jože
Mencinger, Jaka Čop,
Jaka Torkar, Miha
Baloh, dr. Božidar
Brudar, Bratko Škrlj,
Anton Arh, Albin Felc,
Boris Janez Bregant,
Tomaž Ertl, Joža Varl,
Stanislava Geršak,
Valentin Cundrič,
Viktor Krevsel, Peter
Kunc, dr. Breda Oblak,
Mira Jazbinšek, Janez
Pšenica, Peter Papić in
Rina Klinar.

Kakovost pitne vode
v občini Jesenice v letu 2021
Janez Pavel Komel je 22. prejemnik naziva častni občan
občine Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

neštete ure, skupaj s pokojno ženo Marjanco je bil
tudi prejemnik naziva dobrotnik leta 2015.
Ob letošnjem občinskem
prazniku pa ne bodo podelili nobene plakete Občine Jesenice, saj komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja občinskemu
svetu v potrditev ni predlagala nobenega prejemnika.

Letos pet rednih sej občinskega sveta
Jeseniški občinski svetniki se bodo v letu 2021 sestali predvidoma na petih rednih sejah, in sicer v februarju, marcu,
maju, juniju in septembru, decembra pa je predvidena konstitutivna seja občinskega sveta za naslednji mandat. Predvidena je tudi ena izredna seja zaradi volitev v državni svet,
in sicer oktobra.

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu zdravja.

ODGOVORNA UREDNICA
Urša Peternel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

Planina pod Golico, ob močnihomrežju,
nalivihsozaradi
povišane motnosti,
izdamo preventivni ukrep
bili skladni s pravilnikom.
na naši spletni strani www.jeko.si, de-

UREDNIŠKI ODBOR:
Ines Dvoršak (predsednica),
Urša Peternel, Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si

sno spodaj, Hitre povezave.

REZULTATI
ANALIZ
V OKVIRU
NOTRANJEGA
NADZORA
NA POSAMEZNIH
VODOVODNIH
Rezultati analiz
v okviru
notranjega
nadzora
na posameznih
vodovodnih
sistemih vSISTEMIH
letu 2021V LETU 2021

72
35
13
14
13
12
13
172

66
35
12
13
13
12
12
163

6-zajetje pred obdelavo
0
1-zajetje pred obdelavo
1-zajetje pred obdelavo
0
0
1-zajetje pred obdelavo
9

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

KEMIJSKE ANALIZE

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

Skupaj Skladne Neskladne
5
1
1
3
1
1
1
13

5
1
1
3
1
1
1
13

0
0
0
0
0
0
0
0

*Poleg vzorcev odvzetih na območju Občine Jesenice, so v tabeli všteti tudi vzorci, ki so odvzeti na območju občine Žirovnica (zajetje).

V letu 2021 smo izdali šest ukrepov prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik in devet
ukrepov prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Planina pod Golico. Ukrepi v izrednih
dogodkih so bili učinkoviti in pravočasni, najkasneje v dveh urah. Aktivnosti za odpravo neskladja, glede
dejavnika tveganja motnosti, že potekajo.
Obveščanje o morebitnih motnjah ali ob izrednih dogodkih, v najkrajšem času poteka preko aplikacije SMS obveščanje. Obrazec za prijavo najdete na naši spletni strani, www.jeko.si, desno spodaj, Hitre povezave.

OGLASNO TRŽENJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si
JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

Natrijev hipoklorit
Surova voda
UV dezinfekcija
Natrijev hipoklorit
UV dezinfekcija
Surova voda
UV dezinfekcija

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.
za odpravo neskladja, glede dejavnika
Na osnovi rezultatov, navedenih v na19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/14 in
tveganja motnosti, že potekajo.
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Na vodovodnem
sistemu
Peričnik
in
inšpektorat Republike Slovenije.
varna za pitje. Vsi vzorci, odvzeti na
veščanje. Obrazec za prijavo najdete

Peričnik
Završnica*
Plavški Rovt
Planina pod Golico
Javorniški Rovt
Kočna
Izvir pod Golici
Skupaj

skem načrtu, izkop bo končan do oktobra 2023, vsa dela
pa do maja 2025, so napovedali. Skupna dolžina druge
cevi predora je 7948 metrov,
od tega je slovenski del dolg
3446 metrov, avstrijski pa
4402 metra. Avstrijci so svoj
del izkopa do slovenske meje
dokončali septembra lani.

Polovica slovenskega dela druge cevi predora Karavanke je
izvrtana. / Foto: Gorazd Kavčič

sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/14

VODOVODNI SISTEM VRSTA OBDELAVE Skupaj Skladne Neskladne

www.oknamba.si

V začetku meseca so delavci
podjetja Cengiz Slovenija, ki
gradijo vzhodno cev predora
Karavanke, dosegli 1723 metrov. To pomeni, da so izkopali polovico slovenskega
dela cevi, so objavili na Darsu. Dela potekajo po termin-
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MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

– za novogradnje
– zamenjava starih oken

Urša Peternel

KAKOVOST
VjeOBČINI
JESENICE
V LETU
2021
Notranji nadzor nadPITNE
kakovostjoVODE
pitne vode
v letu 2021 potekal
s strani JEKO,
d.o.o. na
osnovi HACCP

Na vodovodnem sistemu Peričnik in

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

Izkopali polovico našega
dela druge cevi

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo
v občini Jesenice, kjer upravlja sedem vodovodnih sistemov: Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina
pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in Izvir pod Golico.

Notranji nadzor omogoča pravočasno
prekuhavanja.
prepoznavanje
mikrobioloških, kemičnih

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

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 3/letnik XVII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 16, ki je izšel 25. februarja 2022.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) 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:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. /
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 %
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 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.

4

Jeseniške novice, petek, 25. februarja 2022

Občinske novice
Poslovila se je častna
občanka Mira Jazbinšek
Urša Peternel
V 97. letu starosti se je poslovila Mira Jazbinšek, častna
občanka občine Jesenice,
prva in dolgoletna ravnateljica Srednje zdravstvene
šole Jesenice.

pa je tudi izobraževanja
zaposlenih v Ljubljani in na
Jesenicah. Kot prva ravnateljica jeseniške Srednje šole
za medicinske sestre ima
velike zasluge, da je Srednja
zdravstvena šola ostala na
Jesenicah. V času velikih

Kljub potrebam brez
povečanja vpisa
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin si prizadevajo, da bi lahko vpisali več študentov zdravstvene
nege. Kot opozarja dekanja, gre za izrazito deficitaren kader, njihovi diplomanti službo dobijo takoj.
Urša Peternel

Mira Jazbinšek je bila rojena leta 1926 v Hrastniku, se
izšolala za medicinsko sestro, zatem pa je v različnih
mestih tedanje Jugoslavije
pomagala pri ustanavljanju
zdravstvenih šol. Leta 1962
je bila poslana na Jesenice,
kjer je Občina Jesenice ustanavljala srednjo zdravstveno šolo za potrebe bolnišnice in širše Gorenjske. Ravnateljica šole je ostala kar
22 let, uspela je pridobiti
najboljše predavatelje,
učenci so lahko opravljali
prakso v zdravstvenih ustanovah po vsej Gorenjski.
Nadzor nad delom in praktičnim poukom v Bolnišnici
Jesenice je opravljala sama.
Poskrbela je za dobro usposobljene medicinske kadre
tudi drugod po Sloveniji.
Leta 1965 je ustanovila dislocirani oddelek v Trbovljah. Organizirala in vodila

pritiskov, da se jeseniška
šola priključi ljubljanski, ji
jo je kar nekajkrat uspelo
ohraniti na Jesenicah. Srednja zdravstvena šola je bila
ob preselitvi v Center srednjega usmerjenega izobraževanja po njeni zaslugi že
popolnoma izoblikovana in
je imela dober ugled po vsej
Sloveniji. Vse to je prav
gotovo pripomoglo k lažjemu pridobivanju dovoljenj
za ustanovitev Visoke šole
za zdravstveno nego, danes
Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin. Jazbinškova
se je upokojila leta 1983. Za
svoje delo je leta 1974 prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter leta 1998 priznanje Zdravstvene šole Jesenice. Občina Jesenice ji je
najvišje občinsko priznanje,
tj. naziv častne občanke,
podelila leta 2016.

Energetska prenova doma upokojencev
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice so prejeli kohezijska sredstva, s pomočjo katerih bodo izvedli energetsko prenovo objektov B, C in D. Projekt je vreden 1,4 milijona evrov, kohezijski sklad pa bo prispeval 550.000 evrov.
Prenova naj bi bila zaključena do konca letošnjega leta. V
domu pa bodo še letos začeli graditi tudi nov objekt, v katerem bodo uredili prostore za dnevno varstvo, bivalno enoto
za začasno namestitev stanovalcev in garažno hišo. Tudi ta
projekt bodo financirali s pomočjo evropskih sredstev, iz
razpisa React-EU, ki je namenjen izboljšanju standarda v
javnih domovih, so pridobili 3,3 milijona evrov, gradnja pa
mora biti končana do sredine leta 2023.

Na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin na Jesenicah,
ki je samostojni visokošolski
zavod (ustanoviteljica je
Občina Jesenice), so pripravili informativna dneva, ki
sta potekala na daljavo.
Bodočim študentom so
predstavili fakulteto, informacije glede vpisa, vsebine
in poteka študijskih programov na 1. stopnji, sistema
tutorstva in mednarodnih
izmenjav.
Kot je povedala dekanja doc.
dr. Sanela Pivač, za novo
študijsko leto razpisujejo v
programu Zdravstvena nega
(VS) 70 mest za redni in 60
mest za izredni študij. Gre
za program, za katerega
imajo koncesijo. Za program Fizioterapija (VS) so
razpisali 40 mest za redni in
40 mest za izredni študij, za
program nimajo koncesije
in je zanj treba plačati šolnino. Razpisali so še 30 mest
na izrednem študiju Napredna zdravstvena nega
(mag./2l.), 30 mest za magistrski program Promocija
zdravja (mag., 2l.) ter izredni doktorski študij Zdravstvene vede (DR), kjer je razpisanih dvajset mest.

Brez povečanja števila
vpisnih mest
Po dekanjinih besedah so si
pred letošnjim razpisom
prizadevali, da bi povečali
število vpisnih mest za študijski program Zdravstvena
nega (VS), za katerega imajo
koncesijo. Žal jim to ni
uspelo, in to kljub velikim
potrebam po tovrstnem kadru v zdravstvu. Kot je opozo-

Dekanja doc. dr. Sanela Pivač
rila Pivačeva, so na ministrstvo za zdravje naslovili več
dopisov, v katerih so jih
zaprosili za soglasje k povečanju števila vpisnih mest, a
niso dobili odgovora.

Za povečanje števila vpisnih
mest imamo že vzpostavljene določene pogoje: ekipo
izkušenih visokošolskih učiteljev, tesno sodelovanje z
učnimi bazami, številne

Da so potrebe po zdravstvenem kadru velike,
govori tudi dejstvo, da njihovi diplomanti službo
dobijo takoj ali pa so že zaposleni. "Trenutno
delodajalci povprašujejo po diplomantih v večji
meri kot diplomanti po službah, saj je prostih
delovnih mest več, kot je na voljo diplomantov,
poklic je izrazito deficitaren."
"To nas preseneča, zlasti
upoštevajoč dejstvo, da gre
za izjemno deficitaren
kader, in seveda ob tem, da
se načrtuje gradnja gorenjske bolnišnice. Pričakovali
bi vsaj odgovor oziroma
odziv ministrstva za zdravje.

nacionalne in mednarodne
razvojne in raziskovalne
projekte, ki so potrebni, da
mladim predamo najboljše
znanje ... A v študijskem
letu 2022/23 do tega žal ne
bo prišlo," je razočarana
dekanja.

JESENICE • LESCE
BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Ob tem je dodala, da so
ministrstvo za zdravje večkrat zaprosili tudi za soglasje za dodelitev koncesije za
magistrska študijska programa 2. stopnje Napredna
zdravstvena nega in Promocija zdravja.
"Magister napredne zdravstvene nege najpogosteje
deluje na primarni ravni v
družinski obravnavi, zdravstveni obravnavi otrok in
mladostnikov, obravnavi
starejših in akutni zdravstveni obravnavi. Glede na
pomanjkanje zdravnikov na
primarnem nivoju bi lahko
diplomirane medicinske
sestre in diplomirani zdravstveniki s podiplomskimi
znanji prevzeli določena
dela in naloge na primarni
ravni, tako kot to poteka v
referenčnih ambulantah," je
navedla. Kot je dodala, bi
podiplomsko izobražene
medicinske sestre lahko

Vpis na fakulteto se
skozi leta povečuje; še
v študijskem letu
2018/19 so imeli 414
vpisanih študentov,
lani že sto več, 514.

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

Želijo koncesijo za
magistrski študij

Fakulteta ima prostore na Spodnjem Plavžu na Jesenicah. Pripravljajo idejni načrt
prostorske širitve, ki ga bodo predstavili ustanoviteljici Občini Jesenice in prosili za
soglasje in finančno pomoč. Računajo pa tudi na razpis ministrstva za izobraževanje za
investicije in upajo, da bodo kriteriji omogočili tudi prijavo visokošolskim zavodom izven
univerz. / Foto: Gorazd Kavčič

pomembno prispevale k
reorganizaciji dela na primarnem zdravstvenem
nivoju glede na pomanjkanje družinskih zdravnikov.
Na ministrstvu za zdravje so
nam povedali, da so dali
soglasje k podelitvi dodatne
koncesije za devetdeset vpisnih mest za celo državo,
postopek pa vodi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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Občinske novice

Na seji o problematiki
dragega ogrevanja
Na 23. redni seji občinskega sveta so glavno pozornost namenili problematiki daljinskega ogrevanja
in iskanju rešitev za stiske občanov.

Jeseniški svetniki so na februarski seji večino časa namenili problematiki visokih
cen ogrevanja. Seznanili so
se z izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi, povezanimi z reševanjem problematike, ki jih je predstavil direktor občinske uprave Gregor Hudrič.

80 odstotkov toplote proizvedejo s kogeneracijskimi
enotami, sistem pa je tudi
energetsko učinkovit. Stušek je izrazil obžalovanje,
da je prišlo do tako visokih
podražitev, razlog so bile
nenormalne razmere na
trgu energentov, saj so konec lanskega leta cene predvsem plina in posledično
tudi električne energije po-

Tomaž Tom Mencinger, ki je bil leta 2014 v
času sklenitve koncesijske pogodbe župan, je
dejal, da je bila po njegovem mnenju to dobra
odločitev. Od leta 2014 do vključno novembra
2021 ni bilo nobenih težav s cenami daljinskega
ogrevanja, do teh je prišlo zaradi rasti cen plina
na svetovnem trgu, je dejal. Za Jesenice je ta
sistem dober, tudi z ekološkega vidika, če bi
stanovanje vsakdo ogreval na trda goriva, bi bila
to okoljska katastrofa za celotno dolino, je dejal.
O razlogih za podražitev
cen je podrobno spregovoril
direktor podjetje ENOS Andrej Stušek. Uvodoma je
poudaril, da je bil ENOS v
vseh letih od podelitve koncesije med najugodnejšimi
ponudniki daljinske toplote
v Sloveniji, sistem daljinskega ogrevanja na Jesenicah pa je eden najnaprednejših v državi, saj več kot

divjale, zrasle tudi za 500
odstotkov, je navedel. Cena
za megavatno uro je tako
znašala tudi do 180 evrov
(za primerjavo: na začetku
lanskega leta je bila pod 20
evrov). "Že takoj smo se zavezali, da bomo naredili
vse, kar je v naši moči, da
cene karseda hitro spravimo v okvire, ki bodo sprejemljivi tudi za občane," je

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Andrej Stušek, direktor
podjetja Enos
dejal. Kot je zatrdil, so v
ENOS-u dve tretjini povišanja cene toplote prevzeli
nase, ena tretjina je šla na
potrošnike. Stušek je sicer
priznal, da so nekatera podjetja imela zakupljenega več
plina, zato so lažje reševala
problem visokih cen. V
ENOS-u so takoj naredili
nekatere spremembe v poslovanju, pozitivne učinke
pa prenesli v znižanje cene.
Tako so za november in december ceno variabilnega
dela znižali za 15 evrov na
104 evre (brez DDV) za
megavatno uro, ceno za
mesec januar še za dodatnih 5 evrov (s 104 evrov na

99 evrov brez DDV), za
mesec februar pa za 12
evrov (torej s 104 evrov na
92 evrov brez DDV). Glede
na februar lani bodo cene
za letošnji februar višje za
28 odstotkov.
Na seji so se svetniki seznanili tudi z analizo porabe
toplote po posameznih večstanovanjskih objektih, ki
kaže na to, da pri nekaterih
objektih oziroma stanovanjih prihaja do nenormalne
porabe v primerjavi s povprečno. V sodelovanju z
upravniki teh objektov bodo
zdaj skušali ugotoviti, zakaj
do takšnih razlik prihaja.
Kot je dejal Stušek, kljub
dvigu cen položnica za 50
kvadratnih metrov veliko
stanovanje nikakor ne bi
smela znašati 300 ali 400
evrov. Dodal je še, da se občani lahko individualno dogovorijo tudi za obročno odplačevanje visokih položnic,
kar je bilo možno tudi že v
prejšnjih kurilnih sezonah.
Svetniki so v okviru točke
kot kratkoročno rešitev za
premostitev materialne
ogroženosti občanov v času
kurilne sezone podali predhodno soglasje k zagotovitvi
dodatnih 20.000 evrov za
pomoč socialno ogroženim,
ki jim bo tako na voljo do
60.000 evrov.

Kdo lahko zaprosi za pomoč
Urša Peternel
Potem ko so jeseniški občinski svetniki zagotovili dodatna sredstva za dodeljevanje
socialne pomoči v občini Jesenice, smo pomočnico direktorice jeseniške enote Centra za
socialno delo Gorenjske Anito Bregar vprašali, kdo je
upravičen do omenjene pomoči. Kot je pojasnila, je občinska denarna socialna pomoč enkratna pomoč, ki se
upravičencu dodeli največ
dvakrat letno v gotovini oziroma v funkcionalni obliki.
"Pri ugotavljanju materialne
ogroženosti upoštevamo

tako prihodke uporabnika
oziroma družine kot tudi
ostale socialne okoliščine, ki
vplivajo na trenutno materialno stanje.
Uporabniki lahko vlogo za
občinsko pomoč dobijo na
Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice. Vloga je preprosta, treba jo je v
celoti izpolniti. K vlogi je
treba priložiti tri bančne izpiske za tri mesece pred oddajo vloge za vse odprte račune v družini (enako kot za
izredno denarno socialno
pomoč) ter dokazila o vseh
mesečnih prihodkih (kopije
plače, odrezek od pokojnine

…), prav tako je k vlogi treba
priložiti vsa dokazila, ki bi
lahko pomembno vplivala
na pridobitev predmetne
pravice, kopije položnic, iz
katerih je razvidna izredna
materialna stiska," je pojasnila Anita Bregar.
O upravičenosti do občinske
denarne socialne pomoči se
odloča po enakem postopku
kot za odločanje o denarni
socialni pomoči (enaki statusi, ponderji ter zneski).
"Dejanska višina dodeljene
občinske denarne socialne
pomoči pa se v vsakem posameznem primeru določi
glede na izpolnjevanje pogo-

jev ter ugotovljeno stopnjo
materialne ogroženosti
upravičenca," je povedala.
Kot je dodala, pa ob izrednih
materialnih stiskah občanom lahko ponudijo tudi
državno izredno denarno
socialno pomoč, ki je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Tudi za to pomoč je
treba oddati vlogo, več informacij pa je na voljo na spletni strani in na Centru za
socialno delo Gorenjska,
enota Jesenice.

Nadzorni odbor s pohvalo Blejski Dobravi

Spremembe odlokov

Jeseniški občinski svetniki so se na zadnji seji seznanili s
poročilom Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v letu 2020, pregledali pa so tudi projekt investicijske
ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava. Ugotovitve je predstavil član odbora Stanislav Pem, ki je povedal, da v nadzoru
niso ugotovili pomanjkljivosti in nepravilnosti. Še več, nadzorni odbor je ocenil, da je sodelovanje krajanov in malih
podjetnikov pri projektih v krajevni skupnosti lahko zgled
dobre prakse tudi za druge projekte v drugih delih občine.

Potem ko je v veljavo stopil nov zakon, ki spreminja sestavo
svetov vrtcev in šol, so se tudi na Jesenicah morali uskladiti
z veljavno zakonodajo. Tako so na zadnji seji občinskega
sveta v hitrem postopku spremenili odloke o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za Osnovno šolo Toneta Čufarja in Osnovno šolo Koroška Bela ter Vrtec Jesenice. V svetu omenjenih zavodov se je število predstavnikov
delavcev šole zmanjšalo s pet na tri. Po novem tako svete
zavodov sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 478-13/2022
Datum: 18. 2. 2022
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in
spr.) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v
lasti Občine Jesenice, za leto 2022, št. 478-60/2021, Občina Jesenice objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
 	stanovanje z ID znakom del stavbe 2172-38-11, v skupni izmeri 57,24 m2, na naslovu Hrušica 58d, 4276 Hrušica. Izhodiščna cena znaša 67.562,00 EUR. Številka energetske izkaznice: 2021-632-173-90741, veljavna do 11. 10. 2031. Energetski
razred C (41,96 kWh/m2a). Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je v lasti Občine Jesenice. Najemnik
stanovanja ima prednost pri nakupu stanovanja.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ –
PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo
tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-mail pošiljatelja.
Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spr.)).
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) izhodiščne cene za nepremičnino. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.:
01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000022 s pripisom
»varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k
podpisu pogodbe, Občina Jesenice njegovo varščino zadrži.
4. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s
strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, in sicer v sprejemni pisarni v času uradnih ur vsak delovni dan od dne objave javnega zbiranja ponudb
dalje.
Rok za oddajo ponudb je petek, 18. 3. 2022, do 12. ure. Odpiranje
ponudb bo javno. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za oddajo
ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele kasneje kot
18. 3. 2022 ob 12. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma
da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah,
tel. 04/ 5869 304 ali po elektronski pošti marija.lah@jesenice.si.
		
		

Blaž Račič
ŽUPAN
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Kultura
Razstava kot darilo
sebi za rojstni dan
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice
razstavlja Gaber Košir.
Urša Peternel

Foto: Nik Bertoncelj

"Svoj prvi fotoaparat sem si
kupil leta 1995, a to ni bil
poskus resnega ukvarjanja s
fotografijo, temveč bolj
dokumentiranje potovanj
po svetu. Z nahrbtnikom

Jesenice, Jeseničan, ki v teh
dneh razstavlja v avli jeseniškega gledališča. To je njegova šesta samostojna razstava, njen naslov je Voda,
predstavlja pa se s fotografijami, katerih glavni motiv
je voda.

Fotograf Gaber Košir je na odprtju razstave od fotografskih
kolegov prejel tudi posebno plaketo za rojstni dan.
sem potoval po Avstraliji,
Braziliji, Severni Ameriki in
po drugih bolj ali manj
eksotičnih državah. Domov
sem se vračal z goro nerazvitih filmov in prazno
denarnico. Ko danes gledam
te fotografije, si želim, da bi

"Razstava je moje
darilo sebi za 50.
rojstni dan."
obiskal ta kraje še enkrat in
se vrnil z boljšimi fotografijami kot takrat. A vse to je
treba vzeti kot proces učenja, in ker sem že v začetku
preskočil osnovno šolo fotografije, se sedaj znova in
znova vračam nazaj k osnovam in se nekatere stvari
učim na novo."
Tako pravi Gaber Košir,
član Fotografskega društva

Kot je povedal avtor, ga sicer
zanima več zvrsti fotografije, najbliže pa sta mu ulična
in športna fotografija.
"Veliko se izobražujem s
pomočjo interneta in tiskane literature tudi sam, zlasti
s področja makro in studijske fotografije. Leta 2019
sem se pridružil Fotografskemu društvu Jesenice in s
pomočjo drugih članov
društva dobil nek nov zagon
za fotografsko ustvarjanje. S
svojimi fotografijami uspešno sodelujem na društvenih, regijskih, državnih in
mednarodnih fotografskih
razstavah," je še povedal
avtor, po poklicu sem diplomirani inženir tehnologije
letalskega prometa, ki je
zaposlen v Slovenski vojski.
Razstava (odprli so jo ravno na avtorjev petdeseti
rojstni dan) bo na ogled do
8. marca.

Prešerno ob prazniku
slovenske kulture
Za dolgoletno udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture so priznanja prejeli Monika Renko,
Blaž Lavtižar in Franc Jelenc.
Janko Rabič
Osrednja jeseniška gledališka hiša je bila 8. februarja
prizorišče osrednje prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Čeprav še
vedno delno v primežu znanih razmer in ob spoštovanju pogoja PCT je v skupni
organizaciji Zveze kulturnih
društev Jesenice, Območne
izpostave JSKD Jesenice in
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice izzvenela prešerno,
s spoštljivim spominom na
velikega pesnika.
Slavnostni govornik je bil
letos predsednik Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar, ki je med drugim poudaril vlogo praznika
kulture in umetnosti, »ko
nas veliki pesnik dr. France
Prešeren s svojo pesniško
besedo vedno znova nagovarja, vznemirja, bogati in
opogumlja.« Poudaril je
vsestransko ustvarjalnost v
ljubiteljski in nasploh kulturi, ki človeka bogati, vzgaja
in plemeniti.
Predsednik Zveze kulturnih društev Jesenice Miloš
Možina je podelil tri priznanja posameznikom za
dolgoletno udejstvovanje
na področju ljubiteljske
kulture.
Monika Renko z Jesenic je
poseben pečat pustila pri
zborovskem petju, predvsem kot sopranistka in solistka v Ženskem pevskem
zboru Milko Škobrne in
Mešanem pevskem zboru
Vox Carniola.
Blaž Lavtižar s Koroške Bele
je priznanje prejel kot dolgoletni organist in zborovodja v domači cerkvi. Kot

Predsednik ZKD Miloš Možina, nagrajenca Monika Renko in Franc Jelenc, priznanje v
imenu Blaža Lavtižarja pa je prevzel Andrej Černe. / Foto: Nik Bertoncelj
tenorist prepeva v več pevskih zborih in jih tudi vodi.
Podelitve priznanja na prireditvi se ni mogel udeležiti in
ga bo prejel pozneje.
Franc Jelenc z Jesenic že 77
let prepeva v različnih pevskih zborih, še danes, pri 91
letih, mu glas dobro služi.
Bil je tudi vsestranski kulturni delavec in organizator
pevskih srečanj. Naloge in
zadolžitve že desetletja opravlja vestno in odgovorno, so
zapisali v obrazložitvi.
Na prireditvi je v glasbenem
programu
sodelovala
komorna skupina citrark
Glasbene šole Jesenice: Izza
Pogačnik - Peterman, Pia
Troha in Sara Slanik pod
vodstvom učiteljice Damjane Praprotnik. Izza je zaigrala tudi na oprekelj, citram podobno strunsko glas-

bilo. Sopranistka Andreja
Geržina je zapela ob klavirski spremljavi Leona Šmida,
s šopkom Prešernovih ver-

zov pa je praznični dan obogatil igralec Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice Lojze Rozman.

Sopranistka Andreja Geržina je zapela ob klavirski
spremljavi Leona Šmida.

Razstavlja fotografije z motivom vode.

Koncert New Swing Quarteta
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo v sredo, 2. marca,
ob 19.30 celovečerni koncert zasedbe New Swing Quartet.
Koncert bo dobrodelen, izkupiček bodo namenili Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice.

Komorna skupina citrark Glasbene šole Jesenice: Izza Pogačnik - Peterman, Pia Troha in
Sara Slanik pod vodstvom učiteljice Damjane Praprotnik

Lojze Rozman s šopkom
Prešernovih verzov
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Sankanje je tradicija
Triinštiridesetletni Klemen Rev iz Zgoše je od leta 2016 predsednik Sankaškega kluba Jesenice.
Matjaž Klemenc
Kdaj ste kot predsednik prevzeli Sankaški klub Jesenice?
V družini je sankanje tradicija, tako da sem v njem že
od malega. Že dolgo sem
član Sankaškega kluba Jesenice. Predsedniško funkcijo
sem prevzel od Janija Gregoriča, ki je bil dolga leta na
tem položaju. V klubu smo
se odločili, da mlajši zasedemo položaje, in predsednik
sem od leta 2016. Bivši
predsednik in drugi, ki so
bili na položajih, so še vedno v klubu in pripravljeni
pomagati. V našem klubu
delamo bolj v smeri rekreacije. Če pogledamo obdobje
zadnjih let, ni bilo pravih
zim in na dane razmere v
Savskih jamah je progo težko pripraviti optimalno.
Zadnji dve zimi sta dobri.
Se strinjam. Mi smo najbolj
zadovoljni, če sneg pade v
začetku decembra in progo
lahko dobro pripravimo. Ne
smemo pozabiti, da se na
progi dela že poleti, ko se
obnavlja in popravlja ograja.
V današnjih časih funkcija
predsednika ni lahka.
Če me sankanje ne bi zanimalo, je že v startu težko
prevzeti predsedniško funkcijo. To je volonterska, prostovoljna funkcija. Kot pri
podobnih klubih na naši
ravni so tudi pri nas največji
problem denarna sredstva.
Veseli me, da se v klubu
opravi veliko prostovoljnega
dela.
Ugodni zimski pogoji, s katerimi se trenutno soočamo,
zagotovo pripomorejo, da se
problemi okrog proge lažje
premagujejo.
Snega mora biti ravno dovolj, ne preveč ne premalo.
Če so prave razmere, dobro
urejena proga, očiščeno parkirišče, ljudje, ki niso povezani z našim klubom, radi
prihajajo na naše sankališče. Zime z močnimi odjugami se zelo bojimo. Proge
pripravljamo z vnemo, maksimalno, kar se da. Tako
nam topel teden oz. maksimalno deset toplih dni še ne
more uničiti proge.

Kako ste v klubu preživljali
te koronačase?
Koronavirus pri sankanju ni
prevelik problem, saj se naš
šport dogaja na prostem.
Sankači tekmujejo sami.
Vseeno pa tekmovalci, ki
tekmujejo v tujini, morajo
upoštevati vse pogoje, ki so
določeni. V teh dveh letih je
to že postala rutina.
Koliko je trenutno članov v
klubu?
Klub ima nekaj čez trideset
članov. Trije tekmujejo v
svetovnem pokalu v članski
in mladinski konkurenci.
Tekem se udeležujejo člani
družine Mekina – Blaž, Bine
in Meta Mekina. Bine je
član, Blaž in Meta pa lahko
tekmujeta še v mladinski
konkurenci. Obadva tekmujeta tudi v članski konkurenci. To je potrebno, saj s tem
povečata število tekem v sezoni.
Kje potekajo tekme v tujini?
V tujini so tekme v Italiji na
južnem Tirolskem, v Avstriji prav tako na Tirolskem in
na Štajerskem. Ena tekma je
v Rusiji, v Moskvi.
Je v Sloveniji dobra konkurenca?
Konkurenca v Sloveniji prihaja iz Sankaškega kluba
Podljubelj. Eno dekle prihaja iz Idrije. Če gledam reprezentanco, je vzdušje v njej
zelo dobro. Lahko se med
sabo pomerijo in s tem še
bolj napredujejo.
Uspehi, ki jih je klub dosegel v zadnjem obdobju?
Na mladinskem svetovnem
prvenstvu v Jaufentalu v Italiji je Blaž Mekina osvojil
peto mesto. Meta Mekina je
bila enajsta. Na članskem
evropskem prvenstvu v Laasu v Italiji je bil Blaž Mekina
štirinajsti, Bine Mekina
šestnajsti. V dvosedu sta bila
Blaž in Bine sedemnajsta. V
ženski konkurenci je bila
Meta Mekina osemnajsta.
Ta tekma je štela tudi za državno slovensko prvenstvo
in naši tekmovalci so bili
med Slovenci uvrščeni najvišje.
Za kvaliteten trening je verjetno potrebno, da je proga čim

Klemen Rev
bolj pokrita s trenerji oz. kamerami, da se lahko popravljajo napake. Kako se vi spopadate s tem problemom?
Trenutno v Sloveniji tekmovalne proge za svetovni oz.
evropski pokal nimamo,
zato vse treninge naši tekmovalci opravijo v tujini.
Najbližja proga je oddaljena
približno dve uri vožnje v
eno smer. V poštev že pridejo konci tedna pred sezono
na terenih, kjer so v sezoni
tekme. Na teh prizoriščih je
možno, da se določeni odseki proge posnamejo, kasneje
analizirajo. V ta namen imamo strokoven štab, ki je sestavljen iz treh ljudi. Vodja v
klubu in hkrati reprezentance je Samo Mekina, ki hkrati
skrbi za logistiko.

jejo na naravnih progah.
Verjetno ne bom veliko
zgrešil, če rečem, da je rekvizit – sanke – enak, a disciplini se razlikujeta.
Skupne pri obeh disciplinah
so sanke. Tehnika v obeh disciplinah je različna. Na
umetnih progah je hitrost
veliko večja in med tekmovalci so razlike v časih manjše. Pri sankanju na umetni
progi je le-ta pokrita, pri
sankanju na naravni progi
so razmere odvisne od vremena. V prihodnosti si želimo, da bi bilo tudi sankanje
na naravni progi sprejeto
med olimpijske discipline. S
tem bi bili še bolj prepoznavni. Lažje prideš do
sponzorjev, postavi se nova
proga in še kaj bi se našlo.

Velika pridobitev za klub je
prenova proge v Savskih jamah?
Kot sem že prej omenil, vsako leto obnavljamo in vlagamo v progo. V lanski jeseni
smo dodali dva zabojnika,
kjer lahko nudimo tople napitke. Dodali smo petintrideset sani za izposojo. Sankališče lahko rezervirajo zaključene družbe. Žal je v teh
koronačasih to bolj težko izvedljivo. V normalnih časih
je to lahko dodatna ponudba. Z dodatnimi sredstvi lažje lahko pokrijemo sezono.
Ko imamo enkrat urejeno
progo, zakaj se ne bi maksimalno izkoristila.

Sankanje na Jesenicah ima
že dolgo tradicijo.
Sankaški klub na Jesenicah
je bil ustanovljen leta 1955.
Smo najstarejši sankaški
klub v Sloveniji. Klub je bil
ustanovni član Sankaške
zveze Slovenija. Dodal bi še
to, da naš klub organizira
tradicionalno sankaško prireditev Pokal mesta Jesenice. Letos bo v rekreativni izvedbi že enainšestdesetič po
vrsti.

Ne dolgo nazaj so se v Pekingu končale zimske olimpijske igre. Spremljali smo
lahko sankače na umetnih
progah. Vaši sankači tekmu-

Kakšna je vizija Sankaškega
kluba Jesenice?
Želimo si, da bi bilo sankanje na naši naravni progi
dostopno vsem. Drugo leto
imamo v načrtu urediti pešpot. Želimo si še, da bi zgornji del proge usposobili za
trening tekmovalcev, rekreativno progo pa potegnili do
Križevcev.

Hidria Jesenice uspešna v IHL
Matjaž Klemenc
Ekipi Hidria Jesenice je
ostalo le še tekmovanje v
IHL. Pred IHL si podrobno
poglejmo, kako so igrali v
državnem prvenstvu. Na
šestih tekmah so zmagali
(SŽ Olimpija 7 : 5, Celje 4 :

3, 3 : 2, MK Bled 4 : 1, Maribor 8 : 1, 5 : 2). Sedem so
jih izgubili (HDD SIJ Acroni Jesenice 4 : 8, 0 : 7, SŽ
Olimpija 3 : 6, Triglav 2 : 5,
MK Bled 2 : 4, Slavija Junior 1 : 5, 3 : 4). Po podaljšku
so s Triglavom izgubili s 3 :
2. Osvojenih 19 točk je bilo

dovolj za peto mesto. V izločilnih bojih so igrali s SŽ
Olimpijo. Tekma je bila le
ena in izgubili so s 14 : 3 ter
s tem zaključili nastope v
državnem prvenstvu v sezoni 2021/2022. V soboto
so odigrali zadnjo tekmo v
drugem delu v skupini A.

Zadnjih pet tekem, vse so
igrali doma, so odigrali dobro. V rednem delu so premagali MK Bled s 14 : 4 in
Sisak z 8 : 2. Po kazenskih
strelih so premagali Crveno zvezdo s 3 : 2 in Triglav
s 5 : 4. Po kazenskih strelih
so s 3 : 2 izgubili s Slavijo.

V polfinalu slabo
Matjaž Klemenc
Jeseniški hokejisti so se v letošnji sezoni prijavili na štiri
tekmovanja. Tri tekmovanja
so že zaključili. Slovenski
pokal in Kontinentalni pokal so končali že v letu 2021.
Kontinentalni pokal v uvodnem delu. V Pokalu Slovenije so prišli v finale, kjer jih
je s 3 : 1 premagala Olimpija. Ta je bila njihov tekmec
tudi v izločilnih bojih državnega prvenstva. V večini državnih prvenstev sta se tekmeca srečala v finalu. Letos
je bilo malce drugače, saj je
Olimpija redni del, razen v
tekmah s HDD SIJ Acroni
Jesenice, odigrala z drugo
postavo in osvojila četrto
mesto. Jeseničani so redni
del končali na prvem mestu
in tako sta se večna rivala
srečala že v polfinalu. O prvi
tekmi, ki jo je v Podmežakli
dobila Olimpija s 3 : 0, smo
že poročali. Na tisti tekmi
smo imeli za igralce v rdečih
dresih le eno pripombo, neučinkovitost. Vseeno je bilo
upati, da je v Tivoliju še nekaj možnost za preobrat in
uvrstitev v finale. Žal je upanje v Tivoliju hitro ugasnilo.
Gledali smo neprepoznavne
Jeseničane, brez tradicionalne trme, žara, borbenosti.
Elementov, ki so krasili jeseniške hokejiste na večini tekem v letošnji sezoni. Če
smo za prvo tekmo napisali,
da so si zaslužili ugodnejši
izid, lahko za drugo tekmo
rečemo povsem obratno.
Čestitke v Ljubljani si zaslužijo le jeseniški navijači. Pač
zgodi se tudi tak dan. Vsekakor dobro opozorilo.
Tak dan, kot je bil v Tivoliju,
se v Alpski ligi, ko se bodo
začeli izločilni boji, ne sme
zgoditi. Takrat bo vsaka tekma pomembna. V predkrogu končnice Alpske lige se
Jeseničani merijo s tekmeci,
ki so se uvrstili med najbolj-

ših šest. Po uvodnih tekmah
v gosteh s Fasso, ki so jo dobili s 6 : 2, in po domačem
porazu z Asiagom s 4 : 1 so
odigrali še tri tekme. Ne preveč uspešno, še posebej če
se spomnimo, kako suvereni so bili v rednem delu.
Doma so premagali Ritten s
3 : 2 (Elo, P. Rajsar, Ulamec)
in izgubili s Cortino s 5 : 2
(Jenko, Pance). V gosteh so
izgubili z Lustenauom s 5 : 4
(Planko, Brus, Jenko, Viikilä). V soboto so zaradi bolezni odpovedali gostovanje v
Asiagu. Po sobotnih tekmah
je bila v jeseniški skupini lestvica naslednja: 1. Asiago,
18 točk (tekma manj), 2. Ritten, 14, 3. Jesenice ,10 (tekma manj), 4. Cortina, 9, 5.
Lustenau, 9, 6. Fassa, 1. Jeseničani danes zvečer gostujejo pri Rittnerju. V soboto
doma igrajo z Lustenauomom, 3. marca gredo v Cortino. Čez dva dni jih doma v
zadnji tekmi predkroga
končnice čaka domača tekma s Fasso.
Spet so se razširile govorice,
da bi še kakšen hokejist lahko okrepil Olimpijo. Pregovor, kjer je dim, je tudi
ogenj, so pred sezono v jeseniški ekipi že občutili, ko je
pet igralcev rdeči dres zamenjalo za zeleni. Med sezono
se jim je priključil še Crnovič. Res je, da je tudi v nasprotni smeri prišlo nekaj
igralcev Olimpije, a treba je
vedeti, da v Tivoliju nanje
niso več računali. Kakšen
smisel ima, da se na Jesenicah trudijo z domačo silo, a
na koncu se jim na lahek
način odrečejo in okrepijo
Olimpijo. In kaj imajo od
tega na Jesenicah? Red Steelersi, najbolj zvesti jeseniški
navijači, so z dolgim in dobro vidnim transparentom
na zadnji domači tekmi s
Cortino poslali sporočilo
upravi HDD SIJ Acroni Jesenicam.

PRANJE IN BARVANJE
STREH IN NAPUŠČA

041 749 082
Damjan Misotič, o.d.d., Podkoren 78 B, 4280 Kranjska Gora
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Zanimivosti
V pomoč bolnikom
in njihovim svojcem
Možganska kap praviloma nastopi nenadoma in
nepričakovano. Posledice pomembno spremenijo
način in kakovost življenja – tako bolniku kot
svojcem.
Marjana Ahačič
Možganska kap, zlasti pa
njene posledice, postavi bolnika in njegove bližnje pred
številne in težavne preizkušnje in vprašanja. Na nekatera vprašanja je mogoče
odgovoriti takoj, pravi odgovor na številna vprašanja pa
prinesejo šele čas, nove življenjske izkušnje in predvsem druženje z ljudmi s
podobnimi težavami, opozarjajo v klubu Združenja
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Bled.

nizom uspešno izvedenih
predavanj, delavnic, obiskov
nepokretnih članov, vsako
leto se člani srečamo na
poletnem pikniku, kjer je
vedno veselo, za novo leto
nas vedno obišče tudi Dedek
Mraz," je pojasnila predsednica Marijana Pogačar.
Člani kluba se srečujejo vsako tretjo sredo v Restavraciji
Center Lesce. Srečanja so
obogatena z zdravstvenimi
in potopisnimi predavanji,
predvsem pa so namenjena
druženju članov. "Ta srečanja so vedno prijetna, spro-

Člani kluba se srečujejo vsako tretjo sredo v
Restavraciji Center Lesce. Srečanja so obogatena
z zdravstvenimi in potopisnimi predavanji,
predvsem pa so namenjena druženju članov.
Klub, ki ga kot predsednica
vodi Marijana Pogačar,
združuje člane občin Bled,
Bohinj, Jesenice, Radovljica
in Žirovnica. Svojim članom
omogoča druženje, izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev; možnost pogovora z različnimi strokovnjaki in spremljanje novosti na področju
preventive in zdravljenja
možganske kapi; strokovno
vodeno telesno vadbo in
možnost obnovitvene rehabilitacije v zdravilišču in
sodelovanje na kreativnih
delavnicah, organiziranih
pohodih in izletih, člani pa
prejemajo tudi društveno
glasilo KAPnik.
Klub je bil ustanovljen leta
1998. "V času od ustanovitve se lahko pohvalimo z

ščena in člane navdajo z
novo energijo in voljo za
premagovanje vsakodnevnih težav. Moto kluba se glasi: Pričakuj, da bodo težave,
ki so te prizadele, neizogiben del življenja. Ko se pojavijo, visoko dvigni glavo, jim
poglej naravnost v oči in
reci: Obvladal vas bom! Ne
morete me poraziti! Potem
pa pri sebi ponovite najbolj
tolažilne besede: Tudi to bo
minilo ..." še pravijo v klubu, kjer so veseli vsakega
novega člana, bolnika, njegovega svojca.
"Prepričani smo, da s svojo
pozitivno naravnanostjo,
pogumom in optimizmom
kljub bolezni, ki nas je doletela, lahko polepšamo dan
in budimo upanje v ljudeh."

Podpora žalujočim ob izgubi otroka v nosečnosti
Gorenjski območni odbor združenja Hospic organizira mesečna srečanja podporne skupine, namenjene ženskam, ki so
izgubile otročka v času nosečnosti. Enkrat mesečno se bodo
srečevale na sedežu odbora, na Gorenjski cesti 25 v Radovljici; kdaj bo uvodno srečanje, se bodo dogovorili skupaj s prijavljenimi. Udeležba v skupini je brezplačna, potrebne pa so
predhodne prijave, ki jih zbirajo na naslovu gorenjska@hospic.si ali telefonski številki 031 614 925 (Ana Tancik), kjer so
na voljo tudi podrobnejše informacije o skupini.

Zaščitite svoj računalnik pred
virusi!

Virusi in okvare diska lahko v hipu
uničijo vaše dragocene fotografije in
pomembne dokumente.

Ne odlašajte!

Pokličite nas, da zaščitimo vaš
računalnik pred virusi in vam uredimo varnostno kopiranje podatkov.
Cesta železarjev 7a, Jesenice,
tel. (04) 58-36-444,
www.3bm.si, 3bm@siol.net

Demenci prijazna
točka v bolnišnici
Splošna bolnišnica Jesenice je prva splošna bolnišnica, ki nosi naziv Demenci prijazna točka.
Urša Peternel
Nalepka s tremi spominčicami na vhodnih vratih v Splošno bolnišnico Jesenice od
prejšnjega petka kaže, da je
bolnišnica ena od demenci
prijaznih točk. Ta naziv nosi

na vhodu v bolnišnico – so
se za pridobitev tega naziva
udeležili programa usposabljanja, ki ga izvaja Slovensko
združenje za pomoč pri
demenci Spominčica.
Kot je povedala pomočnica
direktorja bolnišnice za

Kot je poudarila Štefanija L. Zlobec, je zelo
pomembno, kako se pogovarjamo z osebo z
demenco: smo potrpežljivi, prijazni, osebi
gledamo v oči, ji stisnemo roko.
že skoraj tristo ustanov v
državi, zlasti domov za starejše, lekarn, knjižnic, jeseniška
bolnišnica pa je prva splošna
bolnišnica s tem nazivom.
Točka je namenjena osebam z demenco, njihovim
svojcem, zaposlenim ter
ostalim v lokalni skupnosti,
kamor se lahko obrnejo po
informacije v zvezi z demenco. Zaposleni v Splošni bolnišnici Jesenice – tudi vratar

zdravstveno nego Mojca Strgar Ravnik, so pridobili
ustrezna znanja in informacije, ki jih bodo lahko uporabljali pri delu z osebami z
demenco in njihovimi svojci.
Znali pa jih bodo tudi usmeriti na nadaljnjo obravnavo.
"Na ta način bo tudi naša
bolnišnica kraj, ki bo osebe
z demenco vključevala v
lokalno skupnost in dementnim osebam omogočila

Direktor bolnišnice Mark Toplak, pomočnica direktorja za
zdravstveno nego in oskrbo Mojca Strgar Ravnik,
predsednica združenja Spominčica Štefanija L. Zlobec in
socialna delavka v bolnišnici Eva Gale

Tri spominčice na vhodu označujejo, da je jeseniška
bolnišnica demenci prijazna točka. / Foto: Gorazd Kavčič
celostni pristop in obravnavo od samega vstopa v bolnišnico," je poudarila.
Predsednica društva Spominčica Štefanija L. Zlobec,
ki ima tudi sama izkušnjo
svojca z demenco (za
demenco je zbolel njen zdaj
že pokojni mož Jaša Zlobec,
književnik, publicist, prevajalec in politik), je dejala, da
veliko bolnikov z demenco v
bolnišnico pride zaradi drugih bolezni, zato je zelo
pomembno, da zaposleni,
od receptorja naprej, prepoznajo demenco in se s takšnim bolnikom znajo pogovarjati. Takšni bolniki se v
novem okolju, kot je tudi
bolnišnica, namreč ustrašijo, včasih niti ne znajo povedati, kaj jih boli, da so lačni,
žejni, da jih zebe ...
V bolnišnici pa informacije
o prepoznavanju prvih znakov bolezni, načinu komuniciranja z dementnimi osebami o tem, kako osebam z
demenco pomagati v določenih situacijah, lahko dobijo
tudi svojci in drugi. Zelo
pomembno pa je tudi, da se
na ta način širi znanje in

Deset opozorilnih
znakov demence:
izguba spomina,
težave pri izvajanju
znanih nalog, težave
pri komuniciranju,
izgubljanje v času in
prostoru, slaba ali
okrnjena presoja,
težave pri sledenju
informacijam,
izgubljanje predmetov,
vedenjske in
razpoloženjske
spremembe, težave pri
prostorskem in
vidnem zaznavanju,
umik od dela in
družbe.
razumevanje demence, bolnikov s to boleznijo je namreč vse več. Ob tem pa je
Štefanija L. Zlobec posebej
poudarila, da je to bolezen,
ki je ni treba skrivati oziroma prikrivati.

Izmenjevalnica cigaret
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice so zaznamovali 31. januar, ki je dan brez cigarete.
"Opustitev kajenja prinaša
številne koristi za zdravje,
zato ne odlašajte, začnite že
danes," so mimoidoče nagovarjali študenti Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin, ki
so v avli bolnišnice postavili
stojnico z informacijami o
škodljivosti kajenja. Na ta
dan je bilo pri njih mogoče
zamenjati cigareto za darilce. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje
v vsakem starostnem obdobju, še posebej pa v času covida-19.

Študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so na stojnici imeli izmenjevalnico: darilce
za vsako oddano cigareto. / Foto: arhiv SBJ
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Sreča, ki jo daje folklora
Marsikomu je folklora pomagala v težkih osebnih trenutkih in tam so vedno našli prijatelje, pravi vodja Folklorne skupine Hrušica Sonja Kovač.
Janko Rabič
Koronski čas je pošteno posegel v delovni in ustvarjalni
nemir številnih privržencev
ljubiteljske kulture, upočasnil
uresničevanje ciljev, zagnanost in omejil nastope. To
občutijo tudi v Folklorni skupini Juliana KŠD Hrušica.
"V vseh letih od ustanovitve
leta 1994 smo imeli nešteto
veselih, srečnih dogodkov in
trenutkov," v zanimivem
razmišljanju v teh neprijaznih časih pojasnjuje vodja
in koreografinja skupine Sonja Kovač." Od prvega meseca dalje smo s plesom,
petjem in igranjem ustvarjali skupne in nepozabne spomine. Vedno ko smo bili na
odru, pa naj je bilo doma ali
na turnejah v tujini, smo čutili, kaj vse nam folklora
daje. Ko se je v marcu 1994
šest navdušenih parov plesalcev odločilo za samostojno folklorno pot pri Juliani,
smo vedeli, da nam ne bo
vedno sijalo sonce. Bili so
tudi trenutki, ko bi lahko
obupali. In če pomislim nazaj, so bili težji trenutki vedno povezani z zunanjimi
dejavniki, skoraj nikoli s tistim, zaradi česar smo se
odločili, da postanemo folklorna skupina – s plesom,
igranjem, petjem in ne nazadnje druženjem."

V skupini so vedno našli rešitve, niso obupali, vztrajajo že
27 let.
"Folklora nam je dala možnost, da smo poleg samega
učenja in izvajanja ljudskih
plesov ter druženja z veselimi ljudmi doživeli ogromno
zanimivega, veselega in lepega. Ogledali smo si tudi
ogromno krajev in turističnih zanimivosti, ker smo vsa
gostovanja načrtovali tako,
da smo si v bližini ali na poti
ogledali čim več. In nič nam
ne more izbrisati nepozabnih spominov, ki smo si jih
ustvarili s folklornimi potovanji. Tako bodo spomini na

zelo drugačno pokrajino v
Holandiji z njihovimi prijaznimi ljudmi in mogočnimi
mlini na veter, na eksotično
Turčijo in Istanbul z ogromnim bazarjem ter drugačno kulturo, na vse obiske
naših nekdanjih skupnih republik in druženja z domačini ter lepote njihovih pokrajin, na romantični Pariz,
mogočni Eifflov stolp ter zlati Versailles, pa na večno mesto Rim in seveda obisk Vatikana – na vse to in še mnogo
drugih doživetij ostali večno
v naših srcih."
Tudi korona ni ustavila te
vneme, le upočasnila je nji-

hov tempo. Marsikomu je
folklora pomagala v težkih
osebnih trenutkih in tam so
vedno našli dobre prijatelje.
Kljub omejitvam ostajajo
optimisti, da se bodo vrnili
na stare, utečene poti.
"Ko nam je dovoljeno druženje, se družimo, tako na vajah kot tudi drugače. Veseli
smo novih plesalcev, ki v
skupino prinašajo novo
energijo in veselje. Naši
godci so nepogrešljivi člani
naše folklorne skupine.
Vodja godcev je Stanko Sekardi, ki skrbi tudi za vse
glasbene priredbe. Na kitari
in violini ga spremlja Tomo

Alja Wolte Sula: občutja, prelita v glasbo
Janko Rabič

Je pevka, ki na glasbenem
nebu žari že nekaj časa, po
moji skromni oceni še ne v
polnem sijaju. Po duši velika navdušenka nad rokovsko glasbo, brez ambicij o
poklicni karieri, predvsem
pa prijetna sogovornica z realnimi pogledi na svojo dosedanjo življenjsko pot in
cilje v prihodnosti. Šestindvajsetletno Aljo Wolte Sula
s Koroške Bele je svet glasbe
zasvojil že v ranih otroških
letih.
»Bilo je pri petih, šestih letih, ko sva z atijem v dnevni
sobi prepevala, uprizarjala
nekakšne 'muzikale'. On je
velik navdušenec nad glasbo, ima odličen posluh,« se
spominja Alja. »Rasla sem
s to staro rokovsko in jugorokovsko glasbo. Potem
sem v osnovni šoli pela v
zborčku, v gimnaziji pa je
profesor za glasbo že v prvem letniku ugotovil, da je
v meni nekaj več potenciala
kot le za petje v zboru.
Spodbujal me je, začela
sem peti na prireditvah.
Predvsem sem tam dobila
izkušnje za nastopanje, ne
le za petje. In verjetno sem
se takrat zavedela, da je
imel profesor prav.«

Dragoceno znanje je potem
šest let usvajala v Glasbeni
šoli Jesenice.
»Ves čas sem se učila klasičnega solo petja. Včasih je to
mejilo že na opero, vendar se
tam nisem videla. Pomembno je bilo izpopolnjevanje
tehnike, saj iz tega potem
prihajajo vse zvrsti petja.«
Zatem so se začeli vrstiti različni individualni nastopi na
prireditvah v domači občini
in po Sloveniji, tudi s spremljavo pianistke ali kitarista
po hotelih, na porokah, družabnih dogodkih. Repertoar
je bil zelo raznolik. »Odvisno
od dogodka oziroma nastopa
za publiko. Starejše pop pesmi, modernejše rokovske
izvedbe, balade. Je pa zanimivo, da sem pravi samostojni koncert imela šele v Tea-ter baru na Jesenicah, tik
pred korono.«
V svoji veliki ljubezni do
glasbe je šla še korak dalje,
zamikalo jo je ustvarjanje avtorskih skladb, pogum se je
hitro izplačal.
»Prva skladba je bila balada
Nana, ki sem jo posvetila
svoji babici, s katero sva bili
izredno povezani, največji
prijateljici in zaupnici. Druga je bila Runaway, ki govori

Škrabelj, ki skrbi tudi za
ozvočenje, kadar je to potrebno. Bariton in kontrabas
igra Marsel Gomboc, ki je
hkrati tudi vodja naše pevske skupine.
V lanskem letu se je godčevski skupini pridružil še Jaka
Kern na frajtonarici in v letošnjem letu je že imel krstni
nastop. Večkrat se ob družabnih srečanjih pridruži
godcem in raztegne meh na
svoji frajtonarici tudi plesalec Tone. V letu 2021 smo
imeli devet nastopov. Smo
člani Zveze tradicijskih skupin Slovenije, radi sodelujemo z drugimi kulturnimi

Ustvarjalci

časa

Alja Wolte Sula
o negotovostih, spuščanjem,
predvsem mladih, v stvari, iz
katerih morajo potem bežati.
Sedaj nastaja tretja skladba
Tebi, skupaj jo pripravljamo
z jeseniškim ansamblom Šekspir, s katerim sem začela
zares sodelovati. Je pa moja
največja želja izdaja albuma,
skladbe že pripravljam. Načrt je prihodnje leto, ne bom
pa hitela, ker hočem, da so
popolne.«
Koronačas ji je dal pomembne izkušnje na njeni pevski
poti. »Težko je bilo predvsem
na začetku, ker ni bilo nobenih možnosti nastopanja, ljudje so bili prestrašeni, bil je

čas nekih negotovosti. Moja
dragocena izkušnja je bilo sodelovanje v oddajah Koncert
s kavča na 24. ur.com, ki so
nastale na pobudo Turizma
Kranjska Gora. Skladbe smo
posneli doma, potem pa so
bile predvajane po družbenih
omrežjih, radijskih in televizijskih kanalih.«
Alja uresničuje tudi cilje v
poklicni karieri. »Zaključujem študij kulturologije na
Fakulteti za družbene vede,
sedaj pišem diplomo. Preko
študenta sem bila že zaposlena v filmski produkciji v Ljubljani, sedaj se mi obeta redna zaposlitev. Študij bom

društvi, hvaležni smo za pomoč, ki jo dobimo od Javnega sklada za kulturne dejavnosti – Izpostave Jesenice,
Zveze kulturnih društev Jesenice, Občine Jesenice, še
najbolj pa smo veseli podpore, ki jo uživamo v domačem
Kulturno-športnem društvu
Hrušica. S pozitivno energijo zremo v prihodnost, ko
bomo s slovensko ljudsko
pesmijo in plesom spet lahko popestrili turistično ponudbo v okolici ali odpotovali
v kraje, kjer še nismo bili, ter
znova ustvarjali nove in neizbrisne spomine," pravi Sonja
Kovač.

(61.

del)

nadaljevala ob delu, izbrala
sem odnose z javnostmi in
marketing.«
Vesela je vsakega dobrega
odziva publike, saj kot pravi,
jo navadno pridejo poslušat
tisti z namenom, ki poznajo
njen način izvedbe in interpretacije. Prisega na občutja,
ki prihajajo iz nje in se zlivajo v glasbo. Veliko ji pomeni
družina, ki jo ves čas spremlja. »Smo res povezani,
spodbujajo me ati Samir,
mami Inge, posebej mlajši
brat Val je res tista pozitivna
oseba, ki mi nudi vso podporo tudi pri avtorskih skladbah. Vsaj enkrat letno gremo
na kakšno potovanje. Skušamo ohranjati odnos iz najine
mladosti, čeprav sedaj nisva
več doma.«
Kaj pa tihe želje, da bi se nekoč morda uresničile?
»Rada bi imela hiško ob
morju ali pa stanovanje v
stavbi, spodaj bi si uredila
knjižnico, pa imela čajnico
ali slaščičarno, tako nekaj
prijetnega, družabnega. Pa
da bi imela dvajset psičkov.
(smeh) Enega že imam, to je
mešanček Fredi, ki sem ga
lani posvojila, ime je seveda
dobil po Freddieju Mercuryju. Je prava faca.«
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Dolgotrajni covid-19 in okrevanje
Ksenija Noč,
mag. zdr. nege,
Zdravstvenovzgojni
center Jesenice

ksenija.noc@zd-jesenice.si

Pri enem od desetih bolnikov, ki so preboleli okužbo s
koronavirusom, se razvijejo
simptomi dolgotrajnega covida. Dolgotrajni covid prizadene tako tiste, ki so bili
hospitalizirani zaradi akutnega covida, kot tudi tiste,
ki so ga preboleli doma, v
blagi ali težji obliki. Simptomi dolgotrajnega covida se
razvijejo približno v 12 tednih, lahko tudi več, po
okužbi. Dolgotrajni covid je
večsistemska bolezen, simptomi, ki se pojavljajo, pa nihajo med predvidljivimi in
nepredvidljivimi. Doslej
znana dejstva so, da veliko
ljudi, ki živijo s to boleznijo,
dotlej ni imelo nobenih pridruženih bolezni, bili so relativno zdravi in v dobri kondiciji. Tudi otroci prebolevajo dolgotrajni covid podobno
in enako pogosto kot odrasli.
Najpogostejši simptomi dolgotrajnega covid so: ekstremna utrujenost oz. izčrpanost, težave s spominom in
koncentracijo, težave s spanjem (nespečnost), depresija in/ali tesnoba, dolgotrajna
izguba voha in/ali okusa,
sledijo še kratka sapa, razbijanje srca, vrtoglavica, bole-

sobnosti in telesne pripravljenosti s pomočjo načrtovane in prilagojene telesne
vadbe. Po uvodnih razgovorih bo sledilo testiranje telesne pripravljenosti s testom
aerobne zmogljivosti. Telesna dejavnost se bo v nadaljevanju izvajala s postopnim in ciljanim stopnjevanjem v okviru posameznikove sposobnosti in počutja.
Ključne prehranske usmeritve po prebolelem covidu-19
so vezane na krepitev imunskega sistema z ohranjanjem zdrave telesne mase,

čine v mišicah in sklepih,
prebavne težave in izguba
apetita, zvonjenje v ušesih,
dolgotrajni kašelj.
Navedeno vpliva na posameznikovo izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, delo in
kakovost življenja, zato je
stroka lani pripravila smernice za obravnavo bolnikov z
dolgotrajnim covidom. Priporočajo integriran rehabilitacijski proces, ki pokriva
živčno-mišični, srčno-žilni
in respiratorni vidik, psihološko obravnavo ter prehransko svetovanje. Velik poudarek je na telesni dejavnosti,
ki je nujna. Pristop in načrt
obravnave naj bi bila individualizirana, upoštevajoč starost, spol, življenjski slog,
delovne obremenitve in telesno kondicijo ter seveda naravo bolezni oz. simptomatiko dolgotrajnega covida.
Zdravstvenovzgojni center
Jesenice bo spomladi začel
izvajati prve delavnice obravnave oseb z dolgotrajnim covidom. Za obravnavo bo potrebna napotitev strokovnjaka iz tima družinske medicine. Delavnice bodo multidisciplinarne, primarni cilj pa
bo povrnitev gibalnih spo-

Začele se bodo
delavnice za osebe z
dolgotrajnim covidom.
omejevanjem vnosa alkohola, preprečevanjem nastanka podhranjenosti. Naša pozornost bo še višja pri kroničnih bolnikih in starejših,
kjer je delež podhranjenosti
(govorimo o hranilni podhranjenosti) višji. V času
prebolevanja dolgotrajnega
covida je zadosten energijski in hranilni vnos izjemnega pomena, saj nekritič-

na regulacija telesne mase
ali celo postenje vodi v hranilno neravnovesje in dodatno oslabelost imunskega
sistema. Velik poudarek naj
bo na vnosu beljakovin. Priporočeno je uživanje hrane
na tri ure, s kakovostnimi
beljakovinskimi živili, katerih vir so meso, ribe, mleko,
mlečni izdelki, jajca, stročnice, ne prehranska dopolnila. K vsakemu obroku naj
se doda sadje in zelenjava.
Med okrevanjem je pomemben zadosten vnos tekočine
(tudi če ni žeje): voda, nesladkan čaj, okrog dva litra
dnevno, ob telesni dejavnosti več. V delavnici bomo obnovili znanja o zdravi in
uravnoteženi prehrani, po
analizi telesne sestave in individualnem vprašalniku pa
pripravili individualni načrt
za krepitev zdravih prehranskih navad.
Na področju duševnega
zdravja bolnikov z dolgotrajnim covidom se bo po ugotavljanju individualnih potreb
oz. težav paciente usmerilo v
individualno ali skupinsko
psihoedukativno delavnico.
Pomembna bo tudi opremljenost z informacijami o

dodatnem viru pomoči. Del
delavnice bo krepitev duševnega zdravja z učenjem tehnik sproščanja in rednim
individualnim ali skupinskim izvajanjem. Posebej
izpostavljene teme s področja duševnega zdravja, vezane na dolgotrajni covid, ki
jih bomo reševali, so: čezmerna utrujenost, povečana
tesnoba, moralna poškodba
in žalovanje.
Vsebina obravnav na delavnicah okrevanja po dolgotrajnem covidu je zasnovana
na podlagi smernic in priporočil, ki jih stroka stalno izpopolnjuje z rednim sledenjem in raziskavami. V povezavi z rehabilitacijo dolgotrajnega covida je še mnogo
neznank. Kljub temu pa
lahko z individualnim pristopom in upoštevajoč posameznikova druga zdravstvena stanja pomembno dvignemo kakovost življenja.
Vir:
https://www.nijz.si/sites/www.
nijz.si/files/uploaded/ckz_zvc_zaprto/smernice_obravnava_covid_
zvc_ckz.pdf
file:///C:/Users/anmp2/Downloads/COVID_19_long_COVID_
RTW_Guide_workers_SL.pdf

Luki Potočarju
Bloudkova plaketa

PRIDOBIVANJE ZNANJA JE VEDNO
PRAVA POT DO USPEHA
Korak na tej poti pa je vedno poznavanje samega sebe – svojih
spretnosti, veščin, talentov. Ste kdaj pomislili,SPOZNAJTE
kaj vse znate? SteSVOJE
mogoče popisali svoja znanja in jih sistematično uredili v življenjeSPRETNOSTI
pisu? Kje ste dobri, kaj bi potrebovali, da bi bili še boljši?

Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je prejel priznanje na področju
športa v Sloveniji za pomemben tekmovalni dosežek v športu.

s pomočjo

Na Ljudski univerzi Jesenice v
dobivanju in nadgrajevanju.
je v drug poklic, pridobitve
vprašalnika
SVOS
UGOTOVITE,
KATERA
okviru svetovalnega središča
Na enem mestu dobite infornacionalne
poklicne kvalifidajemo priložnost znanju –
macije o možnostih pridobikacije, vključitve v za vas
ZNANJA POTREBUJETE
njegovemu odkrivanju, pritve izobrazbe, prekvalifikacinajprimernejša usposabljaZA SVOJ KARIERNI IN
nja in tečaje tako za poklicno kot osebnostno rast. PoOSEBNI RAZVOJ?
magamo vam pri pripravi
življenjepisa in ovrednotimo
SPOZNAJTE SVOJE
vaša znanja, ki ste jih pridoSPRETNOSTI
bili izven šolskega sistema.
s pomočjo
Prepričani smo, da v sebi
OVREDNOTITE
vprašalnika SVOS
UGOTOVITE, KATERA
skrivate veliko več, kot se v
ZNANJA POTREBUJETE
SVOJE
DOSEŽKE
tem trenutku zavedate!
ZA SVOJ KARIERNI IN
Za nova znanja je vedno
OSEBNI RAZVOJ?
pravi čas, prav tako kot za
dober nasvet. Vabimo vas na
brezplačno osebno svetovaOVREDNOTITE
nje, v katerem boste s kakoSVOJE DOSEŽKE
vostno in strokovno svetoUDELEŽITE SE
valno podporo v zaupnem
BREZPLAČNEGA
UREDITE
okolju lažje prepoznali svoja
močna področja in ugotoviSVETOVANJA ZA
ZBIRNO
MAPO
li, katera znanja potrebujete
UREDITE
IZOBRAŽEVANJE
za uspešnejši poklicni ali
ZBIRNO MAPO
osebni razvoj.

Maja Bertoncelj
Na Brdu pri Kranju je bila 11.
februarja podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2021, najvišjih priznanj na področju
športa v Sloveniji. Bloudkovo
plaketo je prejel tudi športni
plezalec Jeseničan Luka Potočar, in sicer za pomemben
tekmovalni dosežek v športu.
"Mladi športni plezalec Luka

Potočar sodi med resne kandidate, da nadaljuje vrhunske rezultate športnega plezanja v Sloveniji. Nase je resneje opozoril leta 2018, ko
je na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu
osvojil srebrni medalji. Svoj
potencial je nadaljeval 2019
z naslovom svetovnega mladinskega prvaka, v članski
konkurenci pa se je 2020 s

4. mestom na tekmi svetovnega pokala približal zmagovalnim stopničkam. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi
2021 je potrdil veliko nadarjenost, saj je v težavnosti zablestel s srebrno kolajno. Na
domači tekmi svetovnega
pokala mu je 2. mesto prineslo skupno 4. mesto v svetovnem pokalu," so zapisali v
obrazložitvi priznanja.

Lea Zlodej, LU Jesenice

POKLIČITE NAS ALI NAM PIŠITE:
051 36 33 19; leaz@lu-jesenice.net, polonak@lu-jesenice.net

POKLIČITE NAS
NAS ALI
POKLIČITE
ALINAM
NAMPIŠITE:
PIŠITE:
051
19;leaz@lu-jesenice.net,
leaz@lu-jesenice.net, polonak@lu-jesenice.net
polonak@lu-jesenice.net
051
3636333319;

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, DELAVSKA ULICA 1, JESENICE

UDELEŽITE SE
BREZPLAČNEGA
SVETOVANJA ZA
IZOBRAŽEVANJE

Športni plezalec Luka Potočar je Bloudkovo plaketo prejel za pomemben tekmovalni
dosežek v športu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Razpisi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 410 – 20 / 2021 – 4
Datum: 14. 2. 2022
Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021, z dne 11. 6. 2021
– v nadaljevanju: Odlok), objavljam naslednji

Javni razpis za sofinanciranje
dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe,
namenjene vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport za leto 2022
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice.
2. Namen, za katerega se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena sofinanciranju dela plačila trenerjem, ki
izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu
2022.
3. I zvajalci programa in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci
Na javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo
pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2022,
se lahko prijavijo le športna društva.
3.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
– da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
–	
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 registrirani v skladu s
predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju
športne dejavnosti ali pa ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s
statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske po–	
goje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udele–	
žencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
–	
da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
–	
da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu
nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, če
so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
–	
solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, za kar vlagatelj jamči s podpisano
izjavo v vlogi na javni razpis,
da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne
–	
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v
vlogi na javni razpis,
da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo
–	
vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen če je
obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače
opredeljen). Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja.
Zaradi omejitev in drugih ukrepov Vlade RS za zajezitev bolezni covid-19 pri izvajanju športnih programov se upošteva, da
je vadba prijavljenega programa lahko izvedena tudi v manjšem obsegu, vendar le, če vlagatelj to ustrezno utemelji v prijavi na javni razpis in
–	
da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine Jesenice, za kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in plavalno panogo.
3.2. Dodatni pogoji:
Društva, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
–	
se ukvarjati z olimpijskimi športi,
–	
imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah,
–	
športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno
prvenstvo,

–	
predložiti razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih, vključenih v program,
–	
predložiti letni program dela, v katerem so opredeljeni letni
cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov, pri čemer je nujno, da program
obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili
posamezne športne panoge,
–	
podpisati izjavo v prijavi, s katero društvo izjavlja, da za predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (pri
tem se ne upoštevajo sredstva, ki jih izvajalec dobi na podlagi
javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Jesenice) in
–	
imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s
strokovnim delavcem (trenerjem).
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se
šteje pogodba, sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki
ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno
zakonodajo na področju športa in je vpisan v razvid strokovno
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
4. Višina razpisanih sredstev
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00
EUR, od tega se polovica sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh)
trenerjev v ostalih športnih panogah.
4.1. Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni
20.000,00 EUR. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem (društvom) in
trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska v višini 20.000,00
EUR.
4.2. Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih
športnih panogah
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancira se 3 (tri) trenerje, ki po vrednotenju dosežejo
najvišje število točk. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta
višina pa ne sme presegati 6.666,66 € na posameznega trenerja.
Če dobi več društev enako število točk, se sredstva razdelijo po
enakih deležih.
5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa
športa v občini Jesenice so sestavni del Odloka, in sicer se nahajajo v VII. poglavju.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
7. Rok in način oddaje vlog
Vlagatelji se morajo registrirati na spletni strani v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani
https://jesenice.e-razpisi.si/. Vlogo za posamezni program izpolnijo v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise. Tehnična
navodila za uporabo in registracijo se nahajajo na spletni strani.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu https://jesenice.e-razpisi.si/. Za oddano vlogo se
šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do vključno ponedeljka, 14. 3. 2022.
Po oddaji vloge v aplikaciji je treba zaključeno vlogo natisniti,
podpisati in žigosati ter jo z vsemi potrebnimi prilogami poslati
na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali
osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Jesenice najkasneje
do vključno ponedeljka, 14. 3. 2022.
Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se
šteje kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s
sklepom zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa tudi v aplikaciji.
Prav tako bo vloga, ki ne bo pravočasno oddana ali je ne bo vložila upravičena oseba, s sklepom zavržena.
Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2022 – sklic 410 – 20 /
2021 – ne odpiraj!" Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj,
njegov naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo tiskane prijave (vloge) je v pomoč priložena
že izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite na kuverto
za oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30.

8. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
Občina Jesenice
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Barbara Toman
Tel: 04 5869 212, elektronska pošta: barbara.toman@jesenice.si
in
Zavod za šport Jesenice
Gaber Šorn
Tel.: 04 5884 665, elektronska pošta: zsj.programi@siol.net
9. Predstavitev javnega razpisa
Predstavitev javnega razpisa bo v torek, 1. 3. 2022, ob 18. uri v
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Za
udeležbo na predstavitvi je potrebna obvezna predhodna prijava, in sicer najkasneje do 1. 3. 2022 do 10. ure na elektronski naslov: barbara.toman@jesenice.si.
Za vstop v prostore je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje). To pomeni, da potrebujete
QR-kodo ali papirnato potrdilo ter osebni dokument.
10. Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa za obdobje 2020–2024 (v nadaljevanju: komisija) bo vloge začela odpirati 17. 3. 2022 in bo odprla samo v roku oddane vloge
v spletni aplikaciji in v roku dostavljene ter pravilno označene
ovojnice z natiskanimi vlogami. Odpiranje prejetih vlog ne bo
javno.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa
Vsi vlagatelji bodo 30 dneh po sprejeti odločitvi komisije obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja
LPŠ. Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v 8 (osmih) dneh
od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi vlagatelji.
		
		

Blaž Račič
ŽUPAN

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je bil na uradni spletni strani Občine
Jesenice objavljen

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči
de minimis za pospeševanje malega
gospodarstva v občini Jesenice v letu 2022
Datum objave javnega razpisa
18. 2. 2022
Spletna stran objave javnega razpisa s celotno razpisno
dokumentacijo
https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisiobjave/javni-razpisi/item/22618-jr-drzavna-pomoc-deminimis-pospesevanje-malega-gospodarstva-2022
Namen
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za
ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter
ustvarjanje novih delovnih mest.
Letni nabor ukrepov in višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev: 95.000,00 EUR
	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj (75.000,00 EUR)
	Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti
(7.000,00 EUR)
	Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
(13.000,00 EUR)
Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Aleksandra Orel
Tel.: 04 586 92 66, e-pošta: aleksandra.orel@jesenice.si
Predstavitev javnega razpisa
Sreda, 16. 3. 2022, ob 9.30
Predstavitev bo potekala na aplikaciji Zoom.
Povezavo na spletni dogodek bodo udeleženci dobili dan
pred začetkom.
Obvezne prijave: https://forms.gle/o3xZNgDQ5QSx2g8y8
Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo je torek, 5. 7. 2022.
OBČINA JESENICE
ŽUPAN
BLAŽ RAČIČ
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Razpisi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 410 – 19 / 2021 – 6
Datum: 14. 2. 2022
Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021, z dne 11. 6. 2021 – v nadaljevanju: Odlok), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev
za programe in področja letnega
programa športa v občini Jesenice
za leto 2022
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva in višina razpisanih
sredstev
Oznaka
(Šifra NPŠ)

Ime programa oz. področja

Višina
sredstev
v EUR

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine – splošni program

17.000,00

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine – pripravljalni program

57.000,00

6.1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami

6.1.5.

Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport

119.000,00

6.1.6.

Kakovostni šport

34.000,00

6.1.7.

Vrhunski šport

4.000,00

6.1.8.

Šport invalidov

6.1.9.

Športna rekreacija

4.800,00

6.1.10.

Šport starejših

2.500,00

6.4.1.

Delovanje športnih organizacij –
za delovanje občinskih športnih zvez

5.400,00

6.5.1.

500,00

800,00

Športne prireditve in promocija športa

8.000,00

Mednarodne tekme klubov v evropskih
klubskih tekmovanjih v kolektivnih
športnih panogah na najvišji ravni

25.000,00

SKUPAJ

278.000,00

3. Izvajalci posameznih programov in področij ter pogoji
za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega
programa športa se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
3.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje splošne in
pripravljalne programe (šifra NPŠ 6.1.2.):
–	športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna
zveza, športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od
različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov;
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra
NPŠ 6.1.3.):
–	osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialnovarstveni
zavodi, športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno
vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna
zveza ter športni ali drugi zavodi;
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.):
–	športna društva in občinska športna zveza;
Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.):
–	športna društva;
Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.):
–	športna društva;
Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.):
–	športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva;
Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.):
–	športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi,
zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
teh programov;
Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.):
–	športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza,
športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov;
3.1.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
–	da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
–	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 registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki
je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa;
v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali višjega razreda,
ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
–	da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
ki jih prijavljajo na javni razpis, za kar vlagatelj jamči s podpisano
izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih,
ki sodelujejo pri posameznih programih,
–	da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje
vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
–	da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, če so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
–	solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na
dan oddaje vloge, za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi
na javni razpis,
–	da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja,
za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj
30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen).
Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja. Zaradi omejitev in
drugih ukrepov Vlade RS za zajezitev bolezni covid-19 pri izvajanju športnih programov se upošteva, da je obseg vadbe prijavljenega programa lahko izveden tudi v manjšem obsegu, vendar le,
če vlagatelj to ustrezno utemelji v prijavi na javni razpis in
–	da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine
Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in
plavalno panogo.
3.1.2. Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci oz. vlagatelji iz točke 3.1., če se prijavljajo
na naslednje športne programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani pri Nacionalni
panožni športni zvezi, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na tekmovanjih
Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga
(upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
–	morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne
športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je
bil v preteklem koledarskem letu tekmovalec udeležen vsaj na
treh tekmovanjih) in
–	mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji
otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa mora imeti
športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo
za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu.
Vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
3.2. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – za delovanje
občinskih športnih zvez (šifra NPŠ 6.4.1.)
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati pogoje iz točke
3.1.1. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis. Sofinancira se delovanje občinskih športnih zvez, ki prebivalcem ponujajo kakovostne
športne storitve, ki imajo značaj javne dobrine. Za osnovno delovanje
občinskih športnih zvez se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih
materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
3.3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (šifra NPŠ 6.5.1.)
Športne prireditve
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in promocije
športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni v točki 3.1. Športni programi.
Sofinancira se:
1. 	organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno-rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. 	povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih)
organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti
športnih prireditev v Sloveniji,
3. 	lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v
športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
4. 	mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih
v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.
V to rubriko spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na
podlagi vrednotenja dosežejo najvišje število točk.
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis:
–	da imajo sedež v občini Jesenice,
–	da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje
in organizacijske možnosti za
–	uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis,
za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,

–	solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na
dan oddaje vloge, za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi
na javni razpis,
–	da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja,
za kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji prireditve oz. projekta ter dokazila o plačilu
nastalih stroškov prireditve oz. projekta za preteklo koledarsko
leto, če so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen
in
–	da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje
vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
Če se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme klubov v evropskih
klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da
so tekme vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni
športni zvezi in nacionalni panožni športni zvezi, kar dokazujejo s
potrdilom nacionalne panožne športne zveze.
4. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju programov in področij LPŠ.
5. Merila za vrednotenje programov in področij letnega
programa športa v občini Jesenice
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice so sestavni del Odloka, in sicer se nahajajo v VII.
poglavju.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
7. Rok in način oddaje vlog
Vlagatelji se morajo registrirati na spletni strani v aplikaciji za pripravo
vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://
jesenice.e-razpisi.si/. Vlogo za posamezni program izpolnijo v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise. Tehnična navodila za uporabo in registracijo se nahajajo na spletni strani.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem
naslovu https://jesenice.e-razpisi.si/. Za oddano vlogo se šteje vloga s
statusom zaključeno najkasneje do vključno ponedeljka, 14. 3. 2022.
Po oddaji vloge v aplikaciji je treba zaključeno vlogo natisniti, podpisati in žigosati ter jo z vsemi potrebnimi prilogami poslati na naslov
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali osebno oddati
v sprejemni pisarni Občine Jesenice najkasneje do vključno ponedeljka, 14. 3. 2022.
Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se šteje
kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s sklepom
zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa
tudi v aplikaciji.
Prav tako bo vloga, ki ne bo pravočasno oddana ali je ne bo vložila
upravičena oseba, s sklepom zavržena.
Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev
sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini
Jesenice za leto 2022 – sklic 410 – 19 / 2021 – ne odpiraj!" Na ovojnici
mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo tiskane prijave (vloge) je v pomoč priložena že
izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do
14.30.
8. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Barbara Toman
Tel: 04 5869 212, elektronska pošta: barbara.toman@jesenice.si
in
Zavod za šport Jesenice
Gaber Šorn
Tel.: 04 5884 665, elektronska pošta: zsj.programi@siol.net
9. Predstavitev javnega razpisa
Predstavitev javnega razpisa bo v torek, 1. 3. 2022, ob 16. uri v sejni
sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Za udeležbo
na predstavitvi je potrebna obvezna predhodna prijava, in sicer najkasneje do 1. 3. 2022 do 10. ure na elektronski naslov: barbara.toman@
jesenice.si.
Za vstop v prostore je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje). To pomeni, da potrebujete QR-kodo ali
papirnato potrdilo ter osebni dokument.
10. Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa za
obdobje 2020–2024 (v nadaljevanju: komisija) bo vloge začela odpirati 15. 3. 2022 in bo odprla samo v roku oddane vloge v spletni aplikaciji in v roku dostavljene ter pravilno označene ovojnice z natiskanimi vlogami. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa
Vsi vlagatelji bodo v 30 dneh po sprejeti odločitvi komisije obveščeni o
izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije izvajalec
javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Vlagatelj lahko
zoper odločbo vloži ugovor v 8 (osmih) dneh od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
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Zanimivosti
Na osemdeseti obletnici Blagoslov sveč
igmanskega marša

Drugega februarja, na svečnico, je v Kolpernu potekal blagoslov sveč.
Urša Peternel

Predstavniki združenja borcev za vrednote NOB so se udeležili slovesnosti
ob osemdeseti obletnici igmanskega marša.

Na Stari Savi drugega februarja, na svečnico, že tradicionalno poteka blagoslov
sveč, ki ga Gornjesavski muzej Jesenice že vrsto let pripravlja v sodelovanju z Župnijo Jesenice. Letos je bla-

Urša Peternel

Na Igmanu so zaznamovali osemdeseto obletnico marša.
olimpijskih iger v Sarajevu do
spomenika padlim ob igmanski planoti Veliko polje.
Jeseniška delegacija se je odločila, da venec položi k večnemu ognju sredi Sarajeva v
spomin vsem žrtvam vojne.
Na spominsko obeležje ustreljenemu slovenskemu novi-

Albin Pibernik - Bine, rojen na Jesenicah, sin
Julke in Albina Pibernika, je še zadnji živeči
udeleženec znamenitega igmanskega marša.
šista v kantonu Sarajevo ob
sodelovanju kulturnikov in ob
podpori vojske ter policije," je
povedala Bezlajeva in dodala,
da so najvzdržljivejši pohodniki na dan slovesnosti z zastavami pešačili po poti mimo
nekdanjih objektov zimskih

narju Ivu Štandekerju med
vojno v BiH 1992. leta sredi
Sarajeva pa so položili cvetje
in prižgali sveče.
Bezlajeva je tudi povedala,
da je bil med udeleženci slovesnosti na Igmanu tudi legendarni 91-letni Albin Pi-

bernik - Bine, rojen na Jesenicah, ki je bil kot enajstletni deček najmlajši udeleženec igmanskega marša pred
osmimi desetletji. Organizatorji slovesnosti so mu izkazali posebno čast, predstavili so njegovo izjemno zanimivo življenjsko pot, tisoči
udeležencev pa so mu s ploskanjem zaželeli dobrodošlico. Njegova starša sta Julka in Albin Pibernik, zavedna Slovenca, ki sta se že v
tridesetih letih prejšnjega
stoletja vključila v revolucionarne vrste, po njiju nosita
ime Kulturni dom Julke in
Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku in Vrtec Julke Pibernik na Jesenicah.
Albin Pibernik mlajši danes
kot upokojeni pilot z družino živi v Ljubljani.

Blagoslov sveč je letos potekal v Kolpernu, vodil ga je jeseniški župnik Boris Rozman.

»NAJTEŽJE JE VERJETNO RAVNO TO, DA
NISI VEČ DEL GARDEROBE.« – MIHA BRUS
Miha Brus se je v letošnji sezoni
vrnil med Železarje, a tokrat v popolnoma novi vlogi. V letošnji sezoni je namreč prevzel mesto pomočnika glavnega trenerja. Svojo
vlogo zagotovo odlično opravlja in
je v veliko pomoč glavnemu trenerju Niku Zupančiču. Tokrat pa
smo se odločili, da se z njim malo
pogovorimo in preverimo, kako
on gleda na trenutni položaj.

Kolaž mladinskega
kulturnega ustvarjanja
Projekt je namenjen mladim do 29. leta starosti, pod njegovim okriljem pa
bodo potekale različne delavnice, natečaji in srečanja.

Kolaž mladinskega kulturnega ustvarjanja je projekt
Mladinskega centra Jesenice
in Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), območne izpostave Jesenice, ki želita povezati mlade skozi različne
načine ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja. Name-

njen je mladim do 29. leta
starosti, pod njegovim okriljem pa bodo potekale različne delavnice, natečaji in srečanja. Sodelujoči mladi bodo
vključeni v proces organiziranja in izvajanja dejavnosti,
torej bodo dogodek ali projekt, ki si ga bodo zamislili,
lahko tudi sami izpeljali.
Obenem pa se projekt povezuje z drugimi že vpeljanimi

Delavnice za podjetnike
Urša Peternel
V sklopu projekta Podjetniška kavica na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske začenjajo nov sklop de-

lavnic. Načrtujejo jih devet,
prva bo v sredo, 9. marca,
ob 9. uri, potekala pa bo na
spletu. Strokovnjakinja za
graditev blagovnih znamk
Simona Zajc bo na delavni-

mladinskimi projekti. Na ta
način želijo spodbujati kulturne aktivnosti in udejstvovanja mladih na Jesenicah in
k aktivnostim povabiti nove
udeležence. Prva dejavnost
pod okriljem projekta bo tretji mladinski fotografski natečaj Portret 2022, ki se mu
bo letos prvič pridružilo tudi
predavanje o portretni fotografiji.

ci z naslovom Kako lahko
vaš produkt privabi še več
kupcev? predstavila, kako
lahko iz produkta izvlečemo najboljše in s tem povečamo možnosti za prodajo.
Udeležba je brezplačna, projekt sofinancira tudi Občina
Jesenice.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel

"Ljudje jo zato imajo doma
spravljeno in vedno pri roki,
da jo prižgejo pri umirajočem.
Nekateri prižgejo to svečo tudi
ob hudi uri, da bi sveti plamen
odgnal grozeče oblake, odvrnil
strelo in točo, prižgejo jo tudi
ob nevarnosti poplave," je povedal jeseniški župnik.

Foto: Nik Bertoncelj

Konec januarja so v Sarajevu zaznamovali osemdeseto
obletnico znamenitega
igmanskega marša. Z njim
so si partizani v dramatičnih
razmerah in v hudem mrazu pri minus tridesetih stopinjah Celzija s pogumom
in medsebojno pomočjo izborili pot iz sovražnega
obroča čez Igman na osvobojeno ozemlje v Foči.
Zaznamovanja obletnice
marša so se udeležili tudi
člani Združenja borcev za
vrednote NOB Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora. Kot
je povedala Dragica Bezlaj z
Blejske Dobrave, so se pridružili primorskim tovarišem, ki so z več avtobusi,
tudi iz drugih regij in avstrijske Koroške, odpotovali
čez Hrvaško v Sarajevo.
"Ob 80. obletnici legendarnega igmanskega marša je pohod na Igman še posebno slovesno organiziral Savez antifa-

goslov potekal v banketni
dvorani Kolperna, sveče je
blagoslovil župnik Boris
Rozman, zapela je skupina
cerkvenih pevk.
Kot je povedal župnik Rozman, se sveči, blagoslovljeni
na svečnico, zaradi blagoslova pripisuje posebna moč.

Miha, letos se prvič preizkušate
v novi vlogi. Kakšni so občutki
zdaj, ko ledeno ploskev in igralce spremljate s trenerske klopi?
Občutki so super, res pa je velika
razlika med vlogama biti igralec ali
trener. Kot igralec si ves čas s fanti
v garderobi. Tukaj pa je malo drugače, moraš imeti malo distance,
čeprav – roko na srce – se poskušam s fanti veliko pogovarjati in
družiti. Predvsem zato, da vem,
kako se počutijo, kako razmišlja
posameznik, kakšno je njihovo
mnenje, da vidm, ali so utrujeni ali
spočiti, ali je s kom kaj narobe. Je
precej drugačne delo, je pa res, da
sem še vedno v hokeju, zato me to
veseli.
Kaj ti je bilo pri tem najtežje?
Najtežje je verjetno ravno to, da
nisi več del garderobe, ampak si na
drugi strani in ne moreš biti vedno
z njimi, biti najboljši prijatelj, včasih
moraš tudi kakšno takšno stvar
povedati, ki je žal ne slišijo najraje.
Kako se razumete s preostalim
trenerskim štabom?
Mislim, da smo se ujeli dobro. V to
sezono sem prvo leto vstopil kot
pomočnik trenerja, kar pomeni, da
sem se prišel učiti oziroma dejan-

sko pomagati Niku. Mislim, da sva
se res dobro ujela. Vsaj na rezultate
deluje dobro. Kasneje se nama je
pridružil še Ace, kot trener vratarjev, ki je tudi »dober dečko«, in super sodelujemo. Z njim se večinoma dogovarjamo, kdaj bodo imeli
treninge vratarji, in jih tako usklajujemo.
Vlogo glavnega trenerja ima v
tej sezoni izkušeni trener Nik
Zupančič. Po nekaj mesecih sodelovanja ste se od njega zagotovo že kaj naučili, kaj bi lahko
postavili v ospredje?
Naučil sem se veliko stvari. Predvsem pa sem dobil izkušnje. Na
primer način dela, kakršnega ima,
kako pristopiti k stvari, kako izpeljati treninge. Največja stvar, ki pa
me je impresionirala, pa je, kako
med tekmo res hitro opazi, kaj je
treba spremeniti, da bi bili bolj
uspešni, in dostikrat smo tudi bili
uspešni, ko smo vpeljali spremembe – način igre na primer. Ampak
to je stvar, ki bi jo verjetno dobil z

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

izkušnjami. Zdaj še na primer stojim za njim na klopi in ne opazim
tako hitro, da bi ena takšna sprememba lahko prinesla boljši rezultat ali pa boljšo igro.
Kako so vas fantje sprejeli v tej
vlogi?
Ja, to me je na začetku sezone
malo skrbelo. Da ne bi bili preveč
prijateljski in da me ne bi poslušali
ali pa jemali resno. Ampak mislim,
da so me že od začetka sprejeli v
tej vlogi. Še vedno smo prijatelji, še
vedno se pohecamo, ampak vemo
tudi, kje je meja, da ko kaj rečem, je
to je resna stvar in se je treba tega
držati. Tako da mislim, da sodelujemo super.
Celoten pogovor s pomočnikom
trenerja Železarjev si lahko ogledate na YouTube kanalu in Facebook
profilu HDD SIJ Acroni Jesenice. V
pogovoru je zaupal še veliko zanimivega: nekaj besed o polfinalu
državnega prvenstva, o trenerski
taktiki pa vse do želja, pričakovanj
in ciljev do konca sezone.
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Zanimivosti
SUDOKU jn 3

Sudoku s končno rešitvijo

4

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

9 3
5
4
3
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=C, 2=A, 3=S, 4=U, 5=D, 6=O, 7=I, 8=Ž, 9=R), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej
šnje številke je KRAGULJEC.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je PRIDITE NA OSVEŽILNI NAPITEK. Sponzor kri
žanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta
Tomšiča 98a, Slovenski Javornik, telefon 031 500 105. Podar
jajo pet enakih nagrad – zapitek v vrednosti 10 evrov. Nagra
jenke so: Majda Sodja, Hrušica; Nataša Finžgar, Breg;
Marinka Hodnik, Srednja vas; Anica Jeklič, Jesenice; Marija
Razboršek, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Baru Zvonček.

Mlada predsednica
društva pisateljev
Učiteljica, pesnica in glasbenica Amina Majetić, ki je odraščala na Jesenicah, je prevzela vodenje
Društva slovenskih pisateljev v Avstriji.
Jože Košnjek
Med odmevnejše dogodke v
zadnjih tednih preteklega
leta med Slovenci na Koroškem sodi občni zbor Društva
slovenskih pisateljev v Avstriji v prostorih Slovenske prosvetne zveze. Zadnji dve leti
društvenega dela sta bili
ustvarjalni, kar kaže, da je
kultura še naprej eden od
temeljev obstoja Slovencev in
njihove kulture na Koroškem. Na zboru so za novo
predsednico izvolili 31-letno
učiteljico, pesnico in glasbenico Amino Majetić, ki je bila
rojena na Jesenicah v družini, ki je prišla iz Bosne. Pri
petnajstih letih je odšla v
Celovec, kjer je končala Slovensko gimnazijo in na
celovški univerzi magistrirala
iz slovenščine in nemščine.

Amina Majetić, nova predsednica Društva slovenskih
pisateljev na Koroškem / Foto: Arhiv A. M.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do ponedeljka, 7. marca 2022, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr
zite v naš poštni nabiralnik.

Sponzor križanke je STARI TIGER – Restavracija s hitro prehrano na Titovi 19 na Železniški postaji Jesenice. Bogata izbira hrane, več vrst
kebaba, hamburgerjev, pleskavic, čevapčičev, sendvičev, mešanih solat ... Po telefonu naročeno hrano vam lahko dostavijo tudi na vaš
naslov. Informacije o delovnem času dobite na spletu ali po telefonu 070 397 788. Našim zvestim reševalcem podarjajo pet nagrad: nakup
v vrednosti 10 evrov. Za prevzem nagrad se dogovorite po telefonu. Vljudno vabljeni, da jih obiščete tudi v njihovi restavraciji.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

KAR SE
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PREDLOŽI

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

JEZIKOVNA
SKUPINA
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OLIVER
TWIST

RUSKO
MESTO BLIZU
MEJE
Z ESTONIJO

HRANO
JAPONVRSTA
POLOPIC IZ NAROČITE PO SKI FILMSKI
TELEFONU
REŽISER
MADAŠTEVILKA
(NAGISSA)
GASKARJA
070 397 788 TUDI OSHIMA
OBRUŠENA
11
POVRŠINA
KEMIČNA
SNOV,
REAGENT
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IME RUSJANOVEGA
LETALA
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IME JAPON.
KREATORKE
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PEROCI

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NIKELJ

PREIZKUS
ZNANJA,
TEST
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GLAVNO
MESTO
SUDANA

HRVAŠKI SLIKAR
IN GRAFIK
(VILKO, 1894 DO 1973)
STRUPENA KAČA, KI ŽIVI
V NAŠIH KRAJIH
GL. MESTO
OTOKA
CELEBES
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PESNIŠKI
POLNI STIK
TRAVI
PODOBNA
RASTLINA
EVGEN
BERGANT

STARA
MAMA
POPRAVA
TISKOVNE
NAPAKE
GNUS,
STUD

SLOVARČEK:

KAMRICA
V SRCU
ZVRST
JAMAJŠKE
GLASBE

SLEPO
ČREVO,
SLEPIČ
FRANCOSKA
REKA
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PASTI

IZDELOVALEC
IRHOVINE
BRUSNI KAMEN ZA
KOSO
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UMAZAN
OTROK

PRVA
GRŠKA ĆRKA
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SVETA PODOBA V PRAVOSLAVJU
ČEŠKO
ŽENSKO IME

ANA V BELI
KRAJINI

IME SRBSKE
IGRALKE
MARKOVIĆ
GR. BOGINJA
NESREČE

BIVALIŠČE
UMRLIH
SMUČARSKI
CENTER V
KOLORADU

IME ZA NEST.
PROSTE
RADIKALE
KEM. ZNAK
ZA BAKER

ALJOŠA
REBOLJ

LEVI PRITOK
RENA V ŠVICI

PREBIVALEC
LAPONSKE

4

PREBIVALCI
BLATNEGA,
BLATENČANI
LEPOTNA
KRALJICA

ENVER
MARIĆ

8

1

6

NEKDANJI
NIZ. KOLESAR
(JAN)
RAFKO
IRGOLIČ

MLADA
KRAVICA

12

VELIKO
FINSKO
JEZERO

TOMAŽ ERTL
ANALITIK

MESNI
IZDELEK

SODOBNIKI
KELTOV

OBČINA
VZHODNO OD
JESENIC
ELITNA VOJ.
ENOTA

9

OZVEZDJE MEDNARODNI
ŽIVALSKEGA FOND OZN
ZA POMOČ
ZNAMENJA
OTROKOM

STEBLO ŽIT
ALI TRAV,
BILKA

MESTO V
DOFINEJI V
JV FRANCIJI
JULES
VERNE

IME KOŠARKARJA
DONČIĆA

STARI
AFRIŠKA
TIGER
ŽELEZNIŠKA DRŽAVA Z
GL.
MESTOM
POSTAJA
RABAT
JESENICE

BOGO
ČERIN

14

ROVTARSKO
NAREČJE

SISTEM ŽIL
V TELESU

Zase pravi, da je razpeta med
tri države, med Bosno, Slovenijo in Avstrijo, vendar je za
svojo domovino izbrala avstrijsko Koroško, slovenščino
pa je med petimi jeziki, ki jih
govori, izbrala za prvega.
Korošci so jo sprejeli za svojo, ona pa je postala del Slovencev na Koroškem. Amina
je neverjetno ustvarjalna. Kot
učiteljica rada poučuje. Piše
pesmi in mlade na najrazličnejših natečajih spodbuja k
pisanju. Predaja se glasbi, še
posebej petju, v katerem je
prve korake naredila na Jesenicah z zmago na tekmovanju Prvi glas Gorenjske. Igra
klavir in nastopa s svojo glasbeno skupino. Njene ustvarjalnosti in izvolitve za predsednico Društva slovenskih
pisateljev na Koroškem smo
veseli tudi na Gorenjskem.

2

ZNAČILNA
VAS NA
KAVKAZU

15

RAVAL: argentinska latino pevka (Estela), PREDDVOR: kamrica v srcu, ČAMARA: poljska suknja pri narodni noši, RHONE: francoska reka,
GECAN: hrvaški slikar (Vilko), OŠIMA: japonski filmski režiser (Nagissa), REAGENS: kemijska snov, reagent, KARTUM: glavno mesto Sudana.

ARGENTINSKA LATINO
PEVKA
(ESTELA)
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TELEFONU
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Prireditve
Dogodki od 25. februarja do 11. marca
Sobota, 26. februar
HRUŠČANSKO PUSTOVANJE S POVORKO
Od 10.20 do 16.00, relacija Hrušica–Jesenice–Čufarjev trg in obratno,
ob ugodnih razmerah tudi zabava z Ansamblom Arrow, na Placu na
Hrušici od 16. ure dalje

Nedelja, 27. februar
VAŠA NAŠA MATINEJA OD SEMENA DO ŽUPCE,
predstava za otroke, Teater za vse
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10.00

Torek, 1. marec
Pustni nastop
Glasbena šola Jesenice, prenos v živo prek www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Sreda, 2. marec
NEW SWING QUARTET, dobrodelni koncert za DPM
Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

PEPELNICA – kremiranje Pusta in pokop
Na Placu na Hrušici, ob 17.00

Četrtek, 3. marec
LJUBLJANSKI VODNIK NAŠEL VODNIKA, grozljiva
komedija s pesmijo in plesom, Rozin teater
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, abonma četrtek in izven, ob 19.30

Spletno srečanje z dijaki in študenti glasbe ter plesa
Prenos v živo prek www.glasbenasolajesenice.si, ob 19.00

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek, ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info:
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com
Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: JOGA ZA VSAKOGAR s Tanjo;
prijave in info: 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com
Vsak petek in soboto, ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob
kartanju, info: Žiga – 040 912 618
Likovna šola JSKD, 2. in 4. sredo v mesecu od 17. do 19. ure, info: 04
586 67 40, 031 674 946 in oi.jesenice@jskd.si

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času, od 13.00 do 19.00. Od
13.00 do 16.00 poteka učna pomoč, po 16.00 pa navedene aktivnosti:
– vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre
– vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali,
družabne igre
– vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevnega centra.

Nastop kitaristov
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

Razstave

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

Petek, 4. marec
LJUBLJANSKI VODNIK NAŠEL VODNIKA, grozljiva
komedija s pesmijo in plesom, Rozin teater
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, abonma petek in izven, ob 20.00

ZBOR ČLANOV DU Jesenice
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17.00

Sobota, 5. marec
Alja Wolte Sula, koncert
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za glasbeni abonma in izven ob
19.30

Torek, 8. marec
8. marec, mednarodni dan žensk: MLADINSKI CENTER
JESENICE

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave umetniških
kreacij dijakov Srednje šole Jesenice

Policijska kronika
Kršil javni red in mir
Jeseniški policisti so pridržali moškega, ki je v gostinskem
obratu kršil javni red in mir, žaljiv pa je bil tudi do policistov.
Kršitelju so policisti zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge.

Nezanesljiva vožnja
Policisti so na podlagi prijave nezanesljive vožnje iz prometa na območju Jesenic izločili voznika pod vplivom alkohola
(0,58 mg/l). Proti njemu poteka prekrškovni postopek.

Kriminaliteta
Na Koroški Beli so obravnavali vlom v vozilo, na Cesti maršala Tita na Jesenicah pa je bilo vlomljeno v tri kleti. Jeseniški policisti so obravnavali tudi občana, ki je na železniški
postaji poškodoval inventar in povzročil manjšo škodo. Za
dejanje ga bodo kazensko ovadili. Na Jesenicah je storilec
poškodoval steklo na garaži in osebni avtomobil v njej. Neznani storilec pa je z ostrim predmetom povzročil škodo na
osebnem avtomobilu. Jeseniški policisti so obravnavali tudi
prijavo tatvine v stanovanjskem objektu. Osumljen je moški, ki se je izdajal za drugo osebo in je pri občanki iskal
informacije o tretji osebi. Policisti zbirajo obvestila in vodijo
postopek.

Goljufal pri socialnih transferjih
Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali državljana Kosova, ki je z lažnimi listinami goljufal pri prejemanju socialnih transferjev. Prikazoval je, da z družino biva in
dela v Sloveniji, čeprav vse okoliščine kažejo, da to ne drži.
Prijavljen je bil celo na naslovu, kjer ni objekta. Do pravic iz
naslova javnih sredstev ni upravičen. V približno dveh letih
si je pridobil okoli 6.000 evrov protipravne koristi. Za dejanje je kazensko ovaden.

Nesreča pri delu s stroji
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Jaka Torkar – Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava
Torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Jeseniški policisti so obravnavali nesrečo pri delu s stroji v
industrijskem objektu z lažjimi poškodbami in brez tuje
krivde.

Razstava bo na ogled do 29. 4. 2022.

GALERIJA KOLPERN
Ringo raja že četrt stoletja, pregledna medinstitucionalna razstava
lutkovne skupine Ringo raja in Gornjesavskega muzeja Jesenice
Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani
Razstava bo na ogled do 15. 5. 2022.

Koncert za boljše čase
Dijaki Gimnazije Jesenice so posneli dobrodelni Koncert za
boljše čase, ki je na ogled na spletni strani Gimnazije Jesenice in na povezavi na YouTubu (https://youtu.be/rnyfkzqzZlA).

Obdaritev občank mesta Jesenice in varovank ter zaposlenih žensk v
Domu dr. Franceta Bergelja z majhno pozornostjo. www.mc-jesenice.si
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in ulice mesta Jesenice

ZA VSE SEM SAMA, komedija, GTČ
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za ženske in tudi moške, ob 19.30

MERITVE krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

NOVI DACIA DUSTER ECO-G
Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 16.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si

ŽE ZA

Četrtek, 10. marec
FETIŠ NA PUTER, komična drama, GTČ

99 €/MESEC

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za mučenike in tudi mučenice, ob
19.30

z

kreditom*

5 let podaljšanega jamstva*

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico*

*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje
za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 15.380 € z DDV, s pologom v višini 4.235 € in financirano vrednostjo 11.145 € za obdobje 120
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 99,09 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozilana-plin-kredit-2. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je
upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100km. Emisije CO2: 126−144 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija
NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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IME TRGOVCA,
V Kolpernu je na ogled pregledna razstava "Ringo raja že
četrt stoletja" lutkovne skupine Ringo raja in
Gornjesavskega muzeja Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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Jesenice z Alcatrazom
in Darthom Vaderjem
Bistvo turističnega vodenja so dobre zgodbe, pravi lokalna turistična vodnica Ana Hering, ki
obiskovalcem Jesenic med drugim razkrije skrivnost, kje v mestu se nahaja Darth Vader in kje stoji
Alcatraz. In še kateri kamen je zadel Jesenice in kateri kantavtor poje o Jelen Kamnu ...
Urša Peternel
Enaindvajseti februar je
mednarodni dan turističnih
vodnikov. Ob tem so na
Jesenice povabili dijake tretjega letnika turistične usmeritve Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, ki
sta jim dve turistični vodnici, Ana Hering in Mersija
Praprotnik, predstavili svoje
delo, jim zaupali nekatere
zanimive anekdote s svojih
vodenj, zatem pa so si dijaki
ogledali še muzejsko območje Stara Sava in Kasarno z
delavskim stanovanjem.
Dogodek sta organizirala
Občina Jesenice in TIC Jese-

Ana Hering je dejala,
da so Jesenice
Yes&Nice, torej DA za
Jesenice, ki so 'nice',
torej lepe, prijazne.
nice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice.
Posebej zanimiva je bila
predstavitev Jesenic skozi oči
lokalne turistične vodnice za
regijo Julijske Alpe Ane
Hering, ki je poudarila, da so
dobri turistični vodniki tisti,
ki znajo povedati dobro zgodbo. Različne podatke o krajih
in znamenitostih lahko vsak

obiskovalec najde na internetu, medtem ko je naloga dobrega vodnika, da jim razkrije
kakšno dobro zgodbo ali celo
skrivnost, ki jo skriva mesto.
Tako tudi Jesenice, četudi na
prvi pogled morda niso tipični kraj, kamor bi nekdo prišel na počitnice ali izlet, skrivajo številne neznansko zanimive zgodbe. Ste denimo
vedeli, da imajo na Jesenicah
Alcatraz in Darth Vaderja? In
da je na jeseniški železniški
postaji svoje potovanje začel
Michael Palin, avtor knjige
New Europe? Veste, da je
Jesenice zadel kamen, starejši od planeta Zemlja? Kateri
kantavtor poje o Jelen Kam-

Pustna povorka
Janko Rabič
V Kulturno-športnem društvu Hrušica so letos spet
pošteno zavihali rokave in z
vso vnemo in polni novih
domislic pripravljajo pustno
povorko. Ta se bo začela v
soboto, 26. februarja, ob
10.30 na rondoju na Hrušici. Tokrat bodo med pisano
paleto mask izstopali risani
in pravljični junaki. Zaradi
premika povorke bodo občasno popolnoma zaprti posamezni deli cest do Čufarjevega trga, kjer je med 12. in
13. uro načrtovan postanek.

Časovnica povorke: od 10.30
do 11.00 – rondo Hrušica–
Slaščičarna Metuljček, od
11.00 do 11.30 – Slaščičarna
Metuljček–cesta Cirila Tavčarja –Spominski park, od
11.30 do 12.00 – križišče pri
Spominskem parku–Čufarjev trg, od 13.00 do 14.00 –
Čufarjev trg–Zdravstveni
dom Jesenice, od 14.00 do
14.30 – cesta od ZD Jesenice
čez cesto Staneta Bokala do
Mavrice, od 14.30 do 15.00
– cesta od Mavrice do odseka Kopavnik na Hrušico, od
15.00 do 16.00 – cesta od
Kopavnika do Belega Polja.

Dijaki tretjega letnika turistične usmeritve Srednje šole za gostinstvo in turizem Radovljica

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10,
EUR

+ po

št ni n a

JUNIK-M, D.O.O.,KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

www.gorenjskiglas.si

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

Ana Hering, lokalna
turistična vodnica za regijo
Julijske Alpe
nu? Ste že slišali, da celo fosil
nosi ime po Jesenicah?
Vse to so drobne skrivnosti,
ki jih skriva mesto, in kot je
zatrdila Ana Hering, so
Jesenice lahko zelo zanimive tako za domače kot tuje
goste. V zadnjih dveh letih
epidemije, ko ljudje niso
mogli potovati v tujino, so se
namreč 'odprla vrata' za
raziskovanje domačih turističnih biserov, in kot je dejala Heringova, je v zadnjih
dveh letih imela kar nekaj
vodenj prav po jeseniški
občini. In večina je bila nad
videnim navdušena!
Kako izgleda vodenje turistov po svetovnih prestolnicah, pa je dijakom zaupala
Mersija Praprotnik, prav
tako Jeseničanka in dolgoletna turistična vodnica.

