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Javornik
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Petstokrat
osvojil
Španov vrh

Domačin Rok Humerca
je našel številne pisne
vire ter fotografije, ki
govorijo o imenitni
preteklosti Javornika.

Nedim Džamastagič, 40-letni
Jeseničan, je s petsto pohodi
v enem letu na Španov vrh
dosegel absolutni rekord.
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Četrtega februarja se začenjajo olimpijske igre v Pekingu, na katerih bo nastopila tudi alpska
smučarka z Blejske Dobrave Maruša Ferk Saioni. Nastopila bo v treh disciplinah (smuk,
superveleslalom, kombinacija), najboljšega rezultata si želi v superveleslalomu.

Prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva,
igrata se samo dve tekmi, so jeseniški hokejisti
proti Olimpiji izgubili. Rezultat je bil 3 : 0. Druga
tekma bo 8. februarja.

Maruša Ferk Saioni je na
stopila že na treh olimpij
skih igrah (leta 2010, 2014
in 2018), kar pomeni, da je
med najbolj izkušenimi
športniki, ki bodo slovenske
barve zastopali v Pekingu.
Olimpijske igre se začenjajo
v petek, 4. februarja, in bodo
potekale do 20. februarja.
Pred odhodom na Kitajsko
je alpska smučarka z Blej
ske Dobrave ocenila dose
danjo sezono in spregovori
la o pričakovanjih za vrhu
nec sezone.
"Sezona se je začela zelo
spodbudno, s super smuča
njem, bila sem samozaves
tna. Potem je prišel nesreč
ni St. Moritz. Obakrat sem

mo. Po prihodu domov je
test pokazal pozitiven rezul
tat. Potek bolezni ni bil tako
lahek. Čutila sem bolečine v
prsih, imela simptome, kot
so značilni. Tudi v nadalje
vanju ni šlo po načrtih. Sto
rila bom vse, da bom na
olimpijskih igrah najbolje
pripravljena. To si želim
zase, vem, da sem tega spo
sobna," je pojasnila.
Kljub temu da ni članica no
bene ekipe znotraj Smučar
ske zveze Slovenije, vztraja
pri nadaljevanju kariere.
"Stara sem 33 let. Morda bi
kdo smuči enostavno posta
vil v kot. Moj cilj pred štiri
mi leti je bil, da nastopim v
Pekingu in izboljšam svoj
najboljši olimpijski rezul
tat. Zadala sem si ga torej

Maruša Ferk si na
olimpijskih igrah najvišje
želi v superveleslalomu.

Lake Louisu me ni bilo že
nekaj let, ko sem se vrnila
tja, sem se počutila, kot da
bi bila stara 22 let, kolikor
sem bila ob svojem prvem
nastopu. Vem, da lahko še
vedno pokažem dobre vož
nje. Dokler ni konec sezo
ne, se je treba boriti," na to
temo razmišlja članica DTV
Partizan Blejska Dobrava.
Poleti 2020 se je poročila z
nekdanjim francoskim
smučarjem, sedaj pa trener
jem Christophom Saioni
jem. Njegov priimek je k
Ferk sedaj dodan tudi na
tekmovanjih.
"Poročila sva se pred skoraj
dvema letoma. Šele lani
aprila sem na upravni enoti
uredila spremembo, na tek
movanjih pa nisem imela
načrta dodati moževega pri
imka. V Val d'Isèru, ko sem
po prvem treningu prišla v
cilj, sem na ekranu videla
dolgo ime in bila tudi jaz
presenečena. Ni problema,
bo pa tako," je dejala na
smejana.
Na olimpijskih igrah bo na
stopila v treh disciplinah
(smuk, superveleslalom,
kombinacija), najboljšega
rezultata si želi v supervele
slalomu. Njen najboljši po
samični rezultat na olimpij
skih igrah je deseto mesto v
superkombinaciji, ki ga je
dosegla leta 2014 v Sočiju.

dobro smučala vse do preve
likih napak. Tam sta mi ušla
dva lepa rezultata. V Val
d'Isèru sem pred tekmami
na žalost zbolela. Na testu
za covid-19 sem bila negativ
na. Bolj kot ne sem samo
spala in zjutraj odšla na tek

že v Pjongčangu. Pred dve
ma letoma sem izpadla iz
ekipe. Tisto obdobje seveda
ni bilo prijetno, a cilji in
motivacija so ostali. V obdo
bju, ko se je začel covid-19,
do trenutka, ko sem izvede
la, da nisem v ekipi, sem se

z veliko željo pripravljala na
naslednjo sezono. Nikoli ni
bilo dvoma, da ne bi nada
ljevala. Na srečo sem hitro
poiskala zatočišče v medna
rodni ekipi, v kateri so me
lepo sprejeli, mi dali prilo
žnost. Ljudje okrog mene
verjamejo vame. V moji gla
vi so še vedno neporavnani
računi. Želim priti do kon
ca svojim ciljem, se pred
vsem dokazati sebi. Pred
sezono, ko smo odšli na tre
ning v Združene države
Amerike, je bil to zame ne
verjeten trenutek v zadnjih
dveh letih. Trenirali smo
dobra dva tedna, pridobila
sem veliko samozavesti. V
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Iskanje rešitev za
visoke cene ogrevanja

Do Jesenic vozijo tudi
dvonadstropni vlaki

Jaka Torkar in njegov
Mitološki cikel

Delavnica pisanja
kitajskih pismenk

Položnice za ogrevanje so
ponovno povzročile veliko
razburjenja, Občina Jesenice
še naprej išče rešitve, občanom naj bi pomagali tudi z
občinsko denarno pomočjo.

Slovenske železnice so kupile nove sodobne dvopodne
(dvonadstropne) električne
vlake, ki vozijo tudi na gorenjski železniški progi do
Jesenic.

V Kosovi graščini je na ogled
razstava o Jaki Torkarju, ki je
bil eden najpomembnejših
jeseniških likovnih ustvarjalcev. Letos mineva devetdeset let od njegovega rojstva.

V Tednu pisanja z roko je na
Jesenicah potekala delavnica
pisanja kitajskih pismenk, ki
jo je vodila diplomirana sinologinja Ana Hering.
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»Pred dvema letoma sem izpadla iz ekipe. Tisto
obdobje seveda ni bilo prijetno, a cilji in
motivacija so ostali. Že v Pjongčangu pred
štirimi leti sem si zadala cilj nastopiti v Pekingu
in izboljšati svoj najboljši olimpijski rezultat.«

Matjaž Klemenc
Ekipa SIJ Acroni Jesenice, ki
brani naslov državnih hokej
skih prvakov, je na ledu v
Podmežakli na prvi tekmi
polfinala gostila SŽ Olimpi
jo. Tekma je bila nekakšen
finale pred finalom. Predvi
deno je sicer bilo, da se bo
igralo na dve dobljeni tekmi,
a so se na hokejski zvezi od
ločili, da se bosta odigrali le
dve tekmi. Prvo mesto Jese
nic po prvem delu tekmova
nja tako ne velja popolnoma
nič (četrtfinalne tekme proti
Mariboru sploh niso odigra
li, saj so Mariborčani predali
dvoboj, Olimpija pa je v
četrtfinalu visoko odpravila

Hidrio Jesenice). Tako je
bila polfinalna tekma HDD
SIJ Acroni Jesenice : SŽ
Olimpija finale pred fina
lom. Tekmo so v Podmeža
kli s 3 : 0 dobili Ljubljančani.
A glede na videno bi si aktu
alni državni prvaki zaslužili
vsaj častni zadetek. Drugače
je oditi v Ljubljano z rezulta
tom 1 : 3 kot z rezultatom 0 :
3. Vseeno se Jeseničani še
zdaleč niso predali, kar sta
po tekmi poudarila prvi tre
ner Nik Zupančič in napada
lec Sašo Rajser. Oba sta si
bila enotna, da je ekipa odi
grala dobro tekmo, a žal ni
bilo realizacije. Druga tekma
bo 8. februarja v Ljubljani.
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Maja Bertoncelj

Foto: Aleš Fevžer

Cilj najboljši rezultat

Prvi polfinalni
obračun Olimpiji

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo
naročite na Gorenjskem glasu je cena le
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.

Nosilka osrednjega
lika je socialna
delavka Kristina. Pri
svojem delu se nenehno
sooča z ljudmi, ki jim
pomaga v stiski. Ko jo
sredi vročega poletja
najdejo mrtvo na nekem
parkirišču v Šentvidu,
nihče niti ne sluti, kdo
bi lahko bil kriv za njeno
smrt. Je njena smrt
povezana z izginotjem
dečka pred petdesetimi
leti, morda z izginotjem
deklice Pije?
Psihološki triler izpod
peresa žirovske
pisateljice Milene
Miklavčič vas bo
navdušil, prebrali ga
boste na mah!

22,50
EUR
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Občinske novice
Mestna dnevna soba
V občini Jesenice je odprto
vprašanje zagotovitve novih
prostorov za knjižnico.
Osrednja občinska knjižnica se namreč že vrsto let
sooča s prostorsko stisko.
Prostora je premalo za vse
potrebe knjižnice, tako za
izposojo in hrambo gradiva
kot za otroške dejavnosti,
predavanja, izobraževanja
in razne kulturne prireditve. Razmere in potrebe
dobro poznamo.
Žal prostorski pogoji v
obstoječi osrednji knjižnici
na Jesenicah ne dovoljujejo,
da bi se uveljavila kot »mestna dnevna soba«, tako kot v
Kranju in v Radovljici, kjer
so pred nekaj leti pridobili
novi knjižnici v središčih
obeh mest. Zavedamo se, da
sodobna knjižnica ni le zelo
pomembna kulturna ustanova, ki izposoja knjige,
ampak je še precej več kot
to. V knjigah je namreč
shranjeno obilo znanja in
knjižnica je tako organizacija, ki spodbuja branje in
omogoča prebivalcem izobraževanje, pridobivanje
novih (spo)znanj, je kraj srečevanja ljudi in izmenjave
znanj ter informacij, knjižnica je tudi prostor za prostočasne dejavnosti in, ne
nazadnje, tudi družabni
prostor.

Položnice za ogrevanje za december so na Jesenicah ponovno povzročile veliko razburjenja, Občina
Jesenice še naprej išče rešitve, občanom naj bi pomagali tudi z občinsko denarno pomočjo.
Urša Peternel
Župan Blaž Račič
umestili v samo središče
mesta, je podobna želja prisotna tudi na Jesenicah. Ob
tem vprašanju vedno trčimo
ob siceršnje potrebe naše
lokalne skupnosti na različnih področjih in tako pogled
v občinsko blagajno pove, da
so finančne zmožnosti
občinskega proračuna omejene. Sodeč po izkušnjah iz
drugih občin, bi nova knjižnica stala več milijonov
evrov in samo z občinskimi
sredstvi takšen projekt ni
uresničljiv, zato moramo k
sodelovanju pritegniti še
druge zasebne ali javne
akterje (in s tem tudi finančna sredstva).
V tem mandatu smo že
opravili nekaj pogovorov o
možnem sodelovanju s
potencialnim investitorjem,

V proračunu za leto 2023 so predvidena sredstva
za nakup zemljišča za novo knjižnico in upam,
da bo to trenutek, ko bomo o novi knjižnici že
lahko govorili bolj smelo.
Vodstvo in zaposleni v
Občinski knjižnici Jesenice
se trudijo po najboljših
močeh, da je ponudba čim
bolj bogata, ne le knjig za
izposojo, ampak tudi različnih prireditev za otroke in
odrasle. Da se v lokalni skupnosti zavedamo velikega
pomena knjižnice za lokalno okolje, dokazuje tudi certifikat Branju prijazna občina, ki ga je knjižnica in skupaj z njo Občina Jesenice
pridobila že pred leti, lani pa
obnovila. Ko k naštetemu
dodamo še ambicijo lokalne
skupnosti, da bi še bolj spodbujala branje in občane
podpirala pri pridobivanju
novih znanj in izobrazbe, je
prepričljivih argumentov za
novo knjižnico več kot
dovolj.
Želja, da bi Jesenice dobile
novo, sodobno knjižnico, je
prisotna tudi med občani.
Tako mi je pred dnevi na primer svojo diplomsko nalogo
predstavil diplomant arhitekture. V nalogi je predvidel, da
bi osrednja knjižnica dobila
mesto na območju Hrenovice. S prostorsko umestitvijo
v ta del mesta se seveda strinjam, saj sem prepričan, da
moramo slediti izkušnjam iz
podobnih okolij, torej da
knjižnica dobi mesto čim bližje središču mesta in ga s
tem zaznamuje.
Po zgledu zgoraj omenjenih
občin, ki sta novi knjižnici

Iskanje rešitev za
visoke cene ogrevanja

ki je na območju Hrenovice
načrtoval gradnjo stanovanj.
Občina bi v tem projektu
sodelovala na način, da bi v
pritličju načrtovanega večstanovanjskega objekta uredila prostore za knjižnico
(kar omogoča tudi prostorski načrt za ta del mesta).
Skupne rešitve, ki bi zadovoljila interese lokalne skupnosti in zasebnega investitorja, nismo našli.
Pred dnevi smo se s predstavniki države in Slovenskih železnic začeli pogovarjati o vsebinah, s katerimi bi
lahko zapolnili objekt železniške postaje Jesenice, za
katerega država snuje načrte
za obnovo. Možnosti so različne, razmišljalo se je že o
raznih rešitvah, na primer o
hotelu, pisarnah, prostorih
za društva ali, nemara, celo
za knjižnico.
Prostor na Jesenicah je omejen, kar pogosto poudarjam.
Prostorske omejitve terjajo
skrbno tehtanje različnih
možnosti. Ob naložbah v
energetsko sanacijo vrtcev
in šol, ki jih prednostno
izvajamo v zadnjih letih (in
jih še bomo), je za zdaj investicijski potencial omejen.
Na glede na to pa so v proračunu za leto 2023 predvidena sredstva za nakup zemljišča za novo knjižnico in
upam, da bo to trenutek, ko
bomo o novi knjižnici že
lahko govorili bolj smelo.

Občani Jesenic, ki se ogrevajo prek vročevoda, še vedno
opozarjajo na visoke položnice, za mesec december so
nekatere presegle tudi 400
evrov. Gnev in predvsem
socialna stiska nekaterih
občanov sta velika, nekaj
deset občanov je zato protestiralo s hojo čez prehod za pešce pri občinski stavbi.
V iskanju dodatnih rešitev je
župan Blaž Račič sklical sestanek s povabljenimi člani
občinskega sveta, na katerem so se dogovorili, da
bodo na februarski seji
občinskega sveta odločali o
tem, da bi dodatno povečali
sredstva občinskega proračuna za občinsko denarno
pomoč materialno ogroženim. Če bo predlog sprejet,
bodo za denarno pomoč lahko zaprosili prav vsi občani
(ne le tisti, ki so priključeni
na daljinsko ogrevanje),
katerih materialno stanje bo
zaradi podražitev ogrevanja
v tej kurilni sezoni ogroženo. Postopki bi potekali prek
Centra za socialno delo.
Župan pa je ponovno sklical
tudi sestanek, ki so se ga
udeležili predstavniki Občine Jesenice, direktorja podjetij Enos in Enos OTE
Andrej Stušek in Robert
Pajk, predstavnika upravnikov večstanovanjskih objektov ter predstavniki etažnih
lastnikov. Kot so sporočili z
Občine Jesenice, je bil sestanek nadaljevanje prvega srečanja, opravljenega konec
novembra.
"Župan je ponovno izrazil
zavedanje problematike
podražitev daljinskega
ogrevanja v občini Jesenice
in s tem stiske občanov,
hkrati pa je prisotne obvestil o aktivnostih in rešitvah,
ki jih je v tem času opravila
oziroma sprejela Občina
Jesenice. Na prvem sestanku sta se direktorja podjetij
Enos in Enos OTE zavezala,
da se bo za končne uporabnike variabilni del cene

Protest proti visokim cenam ogrevanja v bližini občinske stavbe / Foto: Nik Bertoncelj
megavatne ure za meseca
november in december znižal za 15 evrov, kar je bilo
tudi udejanjeno, kasneje pa
sta to znižano ceno po pozivu župana na enem od kasnejših sestankov obdržala
tudi za mesec januar. Občina Jesenice je v proračunu

Občine Jesenice za leto
2022 zagotovila dodatnih
190.000 evrov za ogrevanje
vrtca, osnovnih šol in ostalih jeseniških javnih zavodov," so povedali.
Predstavniki upravnikov
večstanovanjskih objektov
ter predstavniki etažnih las-

O protestu je župan Blaž Račič povedal:
»Zavedam se, da je protest nekaterih občanov
glede trenutnih cen daljinskega ogrevanja izkaz
njihovega nezadovoljstva. To je vsekakor njihova
legitimna odločitev, ki jo spoštujem, hkrati se
dobro zavedam tudi stiske marsikaterega
občana. Obenem pa si močno želim, da bi se
občani zavedali, da Občina Jesenice dela vse, kar
je v njeni moči, da bi to stisko ublažila. Ne le
stiske tistih, ki so priključeni na daljinsko
ogrevanje, temveč vseh, tudi tistih, ki so odvisni
od drugih virov ogrevanja, ki so se in se še bodo
prav tako močno podražili. Sprejeli smo nekaj
možnih kratkoročnih rešitev, pogovarjamo se
tudi o dolgoročnih, seveda pa se zavedam, da
vsem občanom položnic na takšen način ne
moremo znižati, sploh ne takoj, kar pa je
osnovni vir njihovega nezadovoljstva. Nikakor
pa te tematike ne zanemarjamo in ji bomo še
naprej posvečali vso svojo pozornost.«

tnikov so ponovno opozorili
na stisko občanov, ki – čeprav varčujejo – prejemajo
visoke položnice. Direktorja
podjetij Enos in Enos OTE
Andrej Stušek in Robert
Pajk sta opozorila, da podjetji v določenih večstanovanjskih objektih oziroma njihovih enotah beležita
abnormalno povečano porabo toplote, ki kar nekajkrat
presega povprečno slovensko porabo, zato razloge za
izjemno visoke položnice ni
iskati le v povišani ceni
ogrevanja, temveč tudi v
sami porabi. Na predlog
Občine Jesenice bodo tako
skupaj z upravniki večstanovanjskih objektov opravili
tudi analizo stanja po posameznih objektih, s katero
bodo ugotavljali, od kod
izvira takšna poraba. Hkrati
sta se zavezala, da bo cena
ogrevanja, ki je sicer bistveno nižja od tiste, ki jo dopušča državni regulator, ostala
na trenutni, torej za 15 evrov
na megavatno uro znižani
ceni ogrevanja do konca
kurilne sezone, obenem pa
se bodo trudili, da bi s kakšnim dodatnim virom prihodka ceno ogrevanja še
znižali.

Vabijo v projekt Ustvarjalni podjetnik
Urša Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske vabi vse, ki radi
ustvarjajo (slikajo, pletejo,
kvačkajo, šivajo, izdelujejo
nakit, oblikujejo z glino in
lesom ali kako drugače
sproščajo svojo umetniško
žilico) k sodelovanju v projektu Ustvarjalni podjetnik.
"Osnovni namen projekta

je pomagati ustvarjalcem
na pot podjetništva in hobije spreminjati v poslovne
priložnosti. V sklopu projekta jim bomo pomagali pri
ureditvi ustreznih statusov
za prodajo, organizirali različne izobraževalne delavnice, omogočili prodajo v
okviru različnih dogodkov
in na različnih lokacijah,
pripravili promocijski kata-

log ter vzpostavili povezovanje z drugimi ustvarjalci.
Za vsakogar se bo našla
kakšna zanimiva, poučna
in tudi donosna aktivnost,"
je povedala Urška Luks z
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.
Letos bodo v projekt povezovali ustvarjalce iz občin Bled,
Gorje, Jesenice, Kranjska
Gora in Radovljica – ustvar-

jalce občin, ki projekt v letu
2022 sofinancirajo.
Uvodni predstavitvi projekta
bosta potekali v četrtek, 10.
februarja, ter v sredo, 16.
februarja, ob 18. uri po aplikaciji Zoom.
Udeležba v projektu je brezplačna. Vse dodatne informacije so na voljo na urska.
luks@ragor.si ali 04 581 34
17 (Urška Luks).
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Občinske novice

Nova zdravnica v
Fajdigovi ambulanti

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Brezplačna ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja (tako imenovana Fajdigova
ambulanta) je na Jesenicah odprta vsak torek med 17. in 18. uro.
Urša Peternel
Delo v Fajdigovi ambulanti
na Jesenicah je pred kratkim
prevzela upokojena zdravnica
Marija Mulej, dolgoletna internistka iz Splošne bolnišnice Jesenice. Kot prostovoljka
bo enkrat tedensko vodila
ambulanto, ki je namenjena
osebam brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Ambulanto so odprli maja lani,
na začetku sta v njej delali
upokojena zdravnica Aleksandra Müllner in medicinska sestra Marina Rotar, zdaj
pa ob zdravnici Mulejevi dela
še upokojena medicinska sestra Mojca Stojan.
Kot je povedala Marija Mulej, je ambulanta namenjena
brezdomcem, ljudem brez
stalnega bivališča, tujcem, ki
si še urejajo status, podjetnikom, ki so šli v stečaj in
ostali brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, izbrisanim ... Obisk v ambulanti je povsem brezplačen,
pacienti dobijo tudi recept
za zdravila ali napotnico za
specialista. Nekaj zdravil
imajo na zalogi tudi v ambulanti, saj jih občasno prinesejo ljudje, ki jim zdravila
ostanejo, a so še povsem
uporabna.

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

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav
ljen Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega
zavoda Zavod za šport Jesenice.
Pogodba o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda bo skle
njena za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja
traja 5 let.
Rok za posredovanje prijav je 15 (petnajst) dni od dneva obja
ve razpisa.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.
jesenice.si (javne objave).
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Zdravnica v Fajdigovi ambulanti je upokojena internistka Marija Mulej, medicinska sestra
pa Mojca Stojan, ki svoje delo opravljata prostovoljno. "Dobrodošli vsi, ki potrebujejo
pomoč in nimajo zdravstvenega zavarovanja," pravita. / Foto: Nik Bertoncelj

Fajdigova ambulanta je
odprta vsak torek med
17. in 18. uro, prostore
ima v Zdravstvenem
domu Jesenice
(samostojen vhod s
strani Titove ceste, za
Čufarjem), telefonska
številka 031 518 372.

Epidemija je žal zaznamovala tudi delovanje ambulante,
saj je obisk slab. "Največji
razlog je po mojem mnenju
telefonsko naročanje. Opažamo, da naši pacienti tega ne
marajo. Najraje vidijo, da je
odprto in pridejo v ambulanto. Računamo, da se bo obisk
po epidemiji zelo povečal," je
povedal vodja Fajdigove ambulante Tomaž Krišelj in dodal, da je po uradnih statisti-

kah na Gorenjskem skoraj
tisoč ljudi brez osnovnega
zdravstvenega zavarovanja,
po neuradnih podatkih pa še
veliko več.
Ob tem pa je Mulejeva poudarila, da ambulanta ni namenjena osebam, ki so ostali brez osebnega zdravnika
(ker se je ta bodisi upokojil
ali odšel), temveč izključno
ljudem brez osnovnega
zdravstvenega zavarovanja.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je bil dne 19. 1. 2022 na spletni strani
www.jesenice.si objavljen
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe
turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2022, kjer
je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistič
nih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni.
Razpisana višina sredstev znaša 23.000,00 EUR.
Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo Ob
čine Jesenice pri Aleksandri Orel (aleksandra.orel@jesenice.si,
04 586 92 66).

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM NA JESENICAH

V skrbi za uporabnike zemeljskega
plina smo za leti 2022 in 2023 omogočili možnost, da si zagotovijo nespremenjeno ceno energenta za eno
ali za dve leti. Za to se je odločilo 23
odstotkov vseh odjemalcev.
Račun za plin, ki ga dobijo uporabniki, je
sestavljen iz dveh glavnih postavk. Prva je
plačilo za dejansko porabo energenta.
Torej, kolikor kilovatnih ur (kWh) plina se
je porabilo ali se je obračunalo po pro
gnozi v enem mesecu. Druga postavka je
omrežnina. Omrežnina je plačilo za upo
rabo plinovodnega omrežja, po katerem
plin priteče do hiše, stanovanja ali objek
ta. Letna cena je določena na podlagi
Akta o določitvi tarifnih postavk omrežni
ne za distribucijski sistem zemeljskega

Do razlik v cenah omrežnine med po
sameznimi občinami prihaja zaradi
vpliva večjega števila dejavnikov. Naj
večji vpliv ima dejavnik priključenosti,
ki je odvisen od števila uporabnikov na

Blaž Račič
ŽUPAN

www.jesenice.si

plina in je objavljena za tri leta v Uradnem
listu Republike Slovenije. V letu 2022 se je
omrežnina na območju Jesenic zvišala
od 0,8 do 0,9 odstotka, kar predstavlja
0,40 EUR na mesec ob povprečni porabi
2.500 kWh/mesec. Cena energenta brez
vezave je 0,02657 EUR/kWh, kar je cena v
višini, kot je bila že v letu 2020.

kilometer omrežja. Večja je priključe
nost objektov, nižji je strošek izgradnje
in vzdrževanja na uporabnika. Vpliv na
višino omrežnine imata tudi starost
omrežja in ekonomska učinkovitost
upravljavca omrežja.

jeseniške novice

Vsak uporabnik lahko na portalu Agen
cije za energijo preveri cene oskrbe z
zemeljskim plinom v primerjalniku
stroškov oskrbe. V podjetju smo zado
voljni, da uporabnikom omogočamo
dobavo energenta po nižji ceni od
konkurenčnih podjetij.

WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
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Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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ursa.peternel@g-glas.si
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JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

JEKO, d. o. o., izvaja na območju Jese
nic gospodarsko javno službo oskrbe z
zemeljskim plinom. V upravljanju ima
mo plinovodni sistem v dolžini 60 kilo
metrov in smo tudi dobavitelj zemelj
skega plina končnim uporabnikom.
Gospodinjstva in poslovni uporabniki
se sami odločijo, pri katerem dobavite
lju bodo kupovali plin. JEKO, d. o. o., je
dobavitelj energenta končnim uporab
nikom na območju občine Jesenice z
62-odstotnim deležem.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 7. marec 2022.

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 2/letnik XVII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 10, ki je izšel 4. 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.
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Občinske novice
Kakšen je bil lanski
turistični obisk
Turisti so lani v jeseniški občini ustvarili nekaj
manj kot petindvajset tisoč prenočitev.
Urša Peternel
V lanskem letu je v jeseniški občini 32 ponudnikov
ponujalo 620 turističnih
ležišč. To je nekaj več kot
leto prej, a še vedno manj
kot v predkoronskem letu
2019, ko je 41 ponudnikov
ponujalo 840 ležišč. Kot
ugotavlja Nena Koljanin s
TIC Jesenice, so nekateri
ponudniki tudi v letu 2021
svoje namestitvene zmogljivosti zaprli za oddajanje
turistom in zaradi izjemnega povpraševanja po stanovanjih te oddali v daljši
najem.

Tudi turistični obisk v lanskem letu, kot kažejo statistični podatki, še ni dohitel
rekordnega obiska iz leta
2019. Lani so tako v občini
zabeležili 24.736 prenočitev
(za primerjavo: v letu 2019
jih je bilo 38.714). Je pa v lanskem letu turizem vendarle
pokazal prve znake okrevanja, saj je bilo ustvarjenih
nočitev za dobrih deset tisoč
več kot v letu 2020. Največ
nočitev je bilo ustvarjenih v
avgustu, dobrih devet tisoč.
Lani se je nateklo za dobrih
23.600 evrov turistične takse (v letu 2019 je znesek
znašal 31.400 evrov).

Do Jesenic vozijo tudi
dvonadstropni vlaki
Slovenske železnice so kupile nove sodobne dvopodne (dvonadstropne) električne vlake, ki vozijo tudi
na gorenjski železniški progi do Jesenic.
Urša Peternel
Po slovenskih tirih je pred
kratkim zapeljal prvi dvopodni (dvonadstropni) električni vlak KISS. Slovenske
železnice jih bodo kupile
deset, eden stane devet milijonov evrov, vozili pa bodo
po vseh elektrificiranih progah. Kot so nam potrdili na
Slovenskih železnicah, že
vozijo tudi po gorenjski progi do Jesenic.

Cepljenje brez naročanja ob četrtkih

Letos bo po naših tirih
zapeljalo kar 52 novih
potniških vlakov. Od
tega bo 21 enopodnih
električnih vlakov
Flirt, deset dvopodnih
(dvonadstropnih)
električnih vlakov Kiss
ter 21 enopodnih
dizelskih vlakov Flirt.

V Zdravstvenem domu Jesenice cepljenje proti covidu-19
poteka ob četrtkih popoldne med 13. in 18. uro. V četrtek, 17.
februarja, med 18. in 19. uro pa je termin za cepljenje otrok,
prisoten bo pediater. Naročanje ni potrebno, vhod v cepilni
center je z zadnje strani zdravstvenega doma. S seboj je
treba prinesti zdravstveno izkaznico, osebni dokument in
cepilni kartonček. V torek, 15. februarja, bo cepljenje potekalo v ZD Žirovnica med 15. in 17. uro, v ZD Kranjska Gora pa
v sredo, 16. februarja, med 15. in 17. uro.

Novi vlaki so hitrejši, udobnejši in prostornejši. Imajo
hitrejše pospeševanje in
potovalne hitrosti do 160
kilometrov na uro. Omogočajo enostavnejši vstop in
izstop tudi gibalno ovira-

Še obnova železniških postaj
Potem ko so lani zaključili celovito varnostno-tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke, projekt zaključujejo še s postavitvijo protihrupnih ograj med predorom in
železniško postajo Jesenice. Sledila bo nadgradnja nekaterih
železniških postaj, med drugim tudi Slovenski Javornik.
Poteka pa tudi izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Jesenice, ki naj bi jo izvedli v letih 2023
in 2024, so napovedali na Direkciji RS za infrastrukturo.

Poziv zdravstvenih
domov pacientom
Zaposleni in vodstva gorenjskih zdravstvenih domov,
tudi Zdravstvenega doma
Jesenice, so v javnem pozivu
opozorili na hudo kadrovsko
stisko zaradi bolniških odsotnosti in karanten zaposlenih v zadnjem obdobju.
Paciente prosijo, naj v primeru nenujnih zadev, kot so
denimo kontrole urejenih
kroničnih bolezni in več
mesecev ali celo let trajajoče
težave, zaradi katerih do
sedaj niso obiskali zdravnika, prestavijo termin do umiritve najhujšega vala epidemije. "Vrste pred zabojniki,
kjer naši zaposleni jemljejo
brise, so od jutra do mraka.
Telefonske številke za naročanje pregorevajo. In tako je
prav vse dni v tednu, tudi ob
koncih tedna, ko se pritisk
prenese na ambulante nujne
pomoči. Podaljšuje se čas
za naročanje, za laboratorijsko obdelavo vzorcev, podaljšuje se čakanje na izvid.
Omikron kosi tudi v naših
vrstah, vedno težje kadrovsko pokrijemo dobesedno
vsak dan bolj hektične razmere. Vse našteto ima nujno za posledico slabo voljo
med pacienti, tudi nestrpnost," so zapisali in dodali:
"Skupaj bomo zmogli."

Novi dvonadstropni vlaki imajo velika panoramska okna nadstropje višje, kar je posebno
doživetje za potnike. / Foto: arhiv Slovenskih železnic
nim osebam, saj imajo
izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za
invalidski voziček. Na voljo
je sodoben potniški informacijski sistem, ki je prilagojen tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim potnikom. Sedeži so
opremljeni z vtičnicami za
polnjenje elektronskih nap-

rav, na voljo je brezplačen
Wi-Fi signal. Vlaki so dvonadstropni, imajo velika
okna, ki omogočajo panoramski razgled zlasti v nadstropju višje.
V njih je prostor za prevoz
koles, imajo prostorne toaletne prostore, prilagojene
gibalno oviranim osebam, s
previjalno mizo za otroke.

Pomemben pa je tudi okoljevarstveni vidik, saj so tudi
ti vlaki energetsko varčni,
so poudarili na Slovenskih
železnicah in dodali, da
novi vlaki pomenijo
pomemben prispevek h
kvaliteti storitev potniškega
prometa Slovenskih železnic in hkrati javnega prometa v Sloveniji.

Odgovori na vprašanja in pobude
Urša Peternel
Neurejen videz parcel
Neodvisna lista Za boljše
Jesenice je opozorila na
videz parcel pri Črnem mostu in tudi pod Rdečim mostom. Ne glede na lastništvo
parcel menijo, da bi bilo treba poskrbeti za sanacijo teh
odlagališč.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je lastnik zemljišča
pri Črnem mostu oddal
zemljišče v najem družbi
CGP iz Novega mesta, ki je
izbrani izvajalec v projektu
Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih
Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski Javornik in
Slovenski Javornik–Jesenice. Izvajalec zemljišče uporablja za začasno deponijo
gradbenega materiala. Po
zaključku projekta (predvideno je v prvi polovici leta
2022) bo gradbeni material,
ki je naložen na zemljišču,
odstranjen.
Zemljišče ob Rdečem mostu (ob industrijskem tiru na

območju Fiprom) je obremenjeno s polproizvodi ter
raznovrstnimi odpadki, ki
kvarijo videz okolice in
območja.
"Medobčinski inšpektorat in
redarstvo opravlja kontrolo
nad območjem in povzročiteljem obremenitve okolja
periodično izreka globe in
nalaga odstranitev odpadkov. Povzročitelj odpadkov
ima zaprte in blokirane
račune, tako da izvršba na
sredstva poslovanja ni uspešna. Povzročitelj tudi ni lastnik poslovnega prostora,
temveč najemnik, zato ne
moremo seči z izvršbo na
nepremičnine. Ker noben
ukrep na ravni občine ni bil
uspešen, je bila podana prijava državni okoljski inšpekciji," je pojasnila vodja
oddelka za okolje in prostor
na Občini Jesenice Valentina Gorišek.

Pluženje parkirišča na
Pristavi
Občinski svetnik Marko
Zupančič je postavil vprašanje glede parkirišča pod

Domom Pristava. "V letu
2021 je bilo urejeno javno
parkirišče pod Domom
Pristava. Glede na to, da je
javno parkirišče, me zanima, zakaj se ne pluži," je
vprašal.
V občinski upravi so pojasnili: "V letu 2021 zgrajeno
javno parkirišče pod
Domom Pristava je urejeno
v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvedba parkirišča ne
dopušča klasičnega pluženja, čiščenje snega se bo izvajalo z drugim delovnim strojem. V dogovoru z izvajalcem zimske službe podjetjem Jeko bo parkirišče v
času snežnih padavin zaprto
in bo očiščeno po končanem
sneženju in čiščenju cest v
naselju Javorniški Rovt."

Tretje odlagalno polje
Občinski svetnik Tomaž
Tom Mencinger je postavil
vprašanje, koliko prostora
je še na deponiji Mala
Mežakla in kakšna je časovnica ureditve tretjega odlagalnega polja.

V občinski upravi so pojasnili: "Aktivno odlagalno
polje ima proste kapacitete
predvidoma še do konca
leta 2024. Zaprtje aktivnega odlagalnega polja poteka
po okoljevarstvenem dovoljenju dve leti po prenehanju odlaganja in še približno
30 let po koncu odlaganja.
Zaprtje aktivnega odlagalnega polja bo vezano tudi
na postopke glede ureditve
novega tretjega odlagalnega
polja."
Na podlagi Idejne zasnove
za pridobivanje projektnih
in drugih pogojev iz julija
2021 je predvidena izvedba
tretjega odlagalnega polja
za odlaganje približno
356.000 kubičnih metrov
nenevarnih odpadkov, kar
naj bi zadostovalo predvidoma za nadaljnjih 18 let
obratovanja.
Če bo pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje, je s
sprejetim proračunom za
2023 predviden začetek
izvajanja pripravljalnih del.
Za financiranje izvedbe
odlagališč za nenevarne

odpadke ni možno pridobiti
nepovratnih sredstev s strani EU, zato bodo morale
lastnice odlagališča zagotoviti lastna sredstva. Potrebna investicijska dokumentacija se bo izdelala po pridobitvi projektne dokumentacije. Občina Jesenice lahko po trenutno veljavni
uredbi o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih zagotavlja del
potrebnih sredstev financiranja tudi iz takse za odlaganje odpadkov, ki je vsako
leto tudi prihodek proračuna.
Projektantska ocena investicije znaša 5,9 milijona
evrov, od te vrednosti je
izvedba zapiranja aktivnega odlagalnega polja ocenjena na 3,3 milijona evrov
(ta znesek se zagotovi iz
naslova finančnega jamstva, ki ga mora zagotoviti
upravljavec odlagališča za
obdobje obratovanja naprave, za čas zapiranja in za
obdobje 30 let po zaprtju
naprave).
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Krajevna skupnost
S seje sveta KS
Blejska Dobrava

Nemška zastava znak dobrega sodelovanja
Urša Peternel

Člani sveta krajevne skupnosti so se na seji
seznanili s potekom investicije in z izgradnjo
novih eko otokov na Lipcah in na Blejski Dobravi.
Janko Rabič
V krajevni skupnosti Blejska
Dobrava je bila v okviru izvajanja komunalnega programa Občine Jesenice v lanskem letu v naselju Lipce
zaključena obsežna investicija izgradnje kanalizacije, ceste in druge infrastrukture.
Člani sveta krajevne skupnosti so se na seji seznanili s
potekom investicije in z izgradnjo novih eko otokov na
Lipcah in na Blejski Dobravi.
Predsednik Anton Hribar je
poročal o drugih aktivnostih,
med drugih s seje Sveta za
varstvo uporabnikov javnih

Petnajstega januarja smo
zabeležili tridesetletnico diplomatskih odnosov med
Nemčijo in Slovenijo. Odli-

čen primer sodelovanja med
državama so Jesenice, ki so
leta 1994 sklenile pobratenje z Nagoldom. Predstavniki obeh občin se še danes
srečujejo vsaj enkrat letno,

sodelovanje pa poteka na
področjih športa, kulture in
izobraževanja. Pred leti je
Nagold Jesenicam izkazal
posebno čast s tem, da je po
Jesenicah poimenoval glav-

ni trg v mestu. V čast diplomatskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je ob stavbi Občine Jesenice ob boku
slovenski zaplapolala tudi
nemška državna zastava.

dobrih v občini Jesenice in
sestanka s predstavniki Turističnega društva Gorje. Poleg tega so obravnavali in
sprejeli poročilo o delu sveta
KS v lanskem letu. Pri tem
so ugotavljali, da je vrsta pobud in predlogov, predvsem
na komunalnem področju,
ostala neuresničenih in jih
bo treba izvesti v naslednjih
letih. Zaradi znanih razmer
je bil v lanskem letu okrnjen
program družabnih dogodkov in prireditev. Odpovedali so prireditve ob krajevnem
prazniku in v decembru v
času božično-novoletnih
praznikov.

Povzetek proračuna za leto 2022
Proračun Občine Jesenice za leto 2022 znaša skoraj 28 milijonov. Na spletni strani Občine Jesenice je objavljen povzetek proračuna, kjer je tudi pregledno navedeno, kako se
sredstva zberejo in čemu jih namenjajo, katere bodo največje investicije v letu 2022, koliko znaša zadolženost občine,
koliko proračunskih sredstev prek razpisov namenjajo za
kulturo, šport, malo gospodarstvo, kmetijstvo ...

USPEŠNI DIJAKI GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
Prešernova gimnazija je za delo z dijaki športniki že pred leti prejela certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«,
ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, in ga v letošnjem šolskem letu uspešno obnovila.
dva oddelka ekonomske gimnazije, en
športni oddelek gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije. V štirih veljav
nih splošnoizobraževalnih programih bo pri
bližno 160 prostih mest za novince. Vsi progra
mi se zaključijo s splošno maturo. V športni
oddelek gimnazije smo dijake v letošnjem
šolskem letu vpisali prvič, vpisali jih bomo tudi
v prihajajočem. Omejitve vpisa ne pričakuje
mo. Športni oddelek ekonomske gimnazije
pa imamo že več kot desetletje in je edini špor
tni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji.

GFP je tudi članica Slovenske mreže zdravih
šol. Mlade ozaveščamo o zdravem načinu živ
ljenja in si prizadevamo, da je šola okolje, v
katerem vsi radi delamo in se srečujemo, dija
ki, učitelji in starši.
Prešernova gimnazija je tako na Gorenjskem
kot tudi v širšem slovenskem prostoru pozna
na po odličnem delu z dijaki športniki. Zaveda
mo se pomembnosti vrhunskega športa, ven
dar ob tem ne zanemarjamo rekreativnega in
zdravja vseh dijakov. K takšnemu zavedanju so
pomembno pripomogli tudi številni izjemni
športniki, ki so se šolali na naši gimnaziji.
Odločili smo se, da svojim nekdanjim in zdaj
šnjim najuspešnejšim dijakom posvetimo po
sebno pozornost. Pripravili smo trajno razsta
vo, na kateri so predstavljeni dijaki, ki so s
svojimi dosežki zaznamovali slovenski in sve
tovni prostor.
Najbolj izpostavljeno mesto pripada štirim iz
jemnim slovenskim športnikom, dobitnikom

olimpijskih odličij Primožu Rogliču, Petru
Prevcu, Žanu Koširju in Vesni Fabjan. Raz
stava sovpada z letošnjimi zimskimi olimpij
skimi igrami. Želimo si, da bi po njih lahko
predstavili še kakšnega našega dijaka, saj na
olimpijado potuje vsaj devet nekdanjih dija
kov. Na steni uspešnih je mesto dobilo tudi 29
nekdanjih in zdajšnjih dijakov, ki so vsak na
svojem področju dosegli nadpovprečne re
zultate tako doma kot v tujini, to so: športniki,
glasbeniki, slikarji, fotografi, podjetniki, po
slovneži, prejemniki Michelinovih zvezdic …
Najbolj pa nas veseli, da se je na šoli izobraže
valo toliko izjemnih posameznikov, ki so
uspešno usklajevali šolske in obšolske obve
znosti, da načrtujemo že drugo steno uspe
šnih.
Po eni strani smo z njo izkazali spoštovanje
našim uspešnim nekdanjim in zdajšnjim dija
kom, po drugi pa tako prihajajoče generacije
v njih vidijo navdih, da tudi sami lahko v živ
ljenju uresničijo svoje sanje. Prepričani smo,

da bomo čez nekaj let na steno uspešnih do
dajali današnje osnovnošolce, v prihodnjih
štirih letih naše dijake.
V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce vpi
sali v šest oddelkov: dva oddelka gimnazije,

Zdravstvene težave, ki nas pestijo zadnja leta,
so v naša življenja prinesle mnoge spremem
be. Spoznali smo, da bomo morali biti v
prihodnosti še bolj prilagodljivi, kot smo
bili do sedaj, za kar je treba imeti veliko
znanja. O poklicih prihodnosti je v današnjih
hitro spreminjajočih se in negotovih časih
težko govoriti, a z gimnazijsko izobrazbo so
mladim v življenju na voljo poti, ki vodijo v
katerikoli poklic.
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Kultura
Najbolj moje
Na ogled je fotografska razstava Miljka Lesjaka.
Urša Peternel
V fotogaleriji Fotografskega
društva Jesenice v avli gledališča je še do 9. februarja na
ogled fotografska razstava z
naslovom Najbolj moje
avtorja Miljka Lesjaka, kandidata za mojstra Fotograf-

dobrimi desetimi leti smo v
Planinskem društvu Tolmin
ustanovili fotografsko skupino in že na prvem srečanju
me je mentor, mojster fotografije Rafael Podobnik, ob
ogledu posnetkov postavil na
realna tla. Njegovo mentorstvo v skupini še vedno traja

Jaka Torkar in njegov
Mitološki cikel
V Kosovi graščini je na ogled razstava o Jaki Torkarju, ki je bil eden najpomembnejših jeseniških
likovnih ustvarjalcev. Letos mineva devetdeset let od njegovega rojstva.
Urša Peternel
V muzeju Kosova graščina
je na ogled muzejsko-likovna razstava o enem najpomembnejših jeseniških
likovnih ustvarjalcev Jaku
Torkarju in njegovem Mito-

Miljko Lesjak se predstavlja s fotografijami krajin,
popotnimi beležkami, gorskimi in reševalnimi temami, v
objektiv lovi sledove prve svetovne vojne, ptice, živali,
eksperimente ... / Foto: Nik Bertoncelj
ske zveze Slovenije in umetnika Mednarodne zveze za
fotografsko umetnost. Je
član Fotografske skupine
Planinskega društva Tolmin, sicer pa predan gorski
reševalec, ljubitelj gora,
narave in fotografije. "Z
osnovami fotografije sem se
srečal v srednji šoli, čeprav
je bil fotoaparat že prej pri
hiši. A tudi v kasnejših letih
dlje od fotografiranja vzponov v gorah ali udeležbe na
športnih dogodkih nisem
prišel. S pojavom elektronske fotografije se je količina
fotografij povečala, izboljšala se je tudi kvaliteta. Pred

in z njegovo pomočjo se je
kvaliteta in izraznost fotografij zelo dvignila, sodelovanje na številnih salonih pa
je tudi obrodilo bogate sadove," pravi avtor, ki živi na
Mostu na Soči ob idiličnem
smaragdnem jezeru, ki je
odlično izhodišče do najbližjih dvatisočakov.
"Pol urice vožnje in že sem
v svojem svetu, kjer nastaja
večina mojih planinskih
fotografij. Na fotografskem
področju se ne omejujem
samo s planinsko tematiko, z veseljem se preizkušam tudi v drugih zvrsteh
fotografije ..."

Prireditev in priznanja
ob kulturnem prazniku
Janko Rabič
Pri Zvezi kulturnih društev
Jesenice v sodelovanju z Gledališčem Toneta Čufarja
Jesenice pripravljajo osrednjo prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku. Če
bodo razmere ob spoštovanju PTC-pogojev dovoljevale,
bo prireditev 8. februarja ob
18. uri v dvorani Gledališča

Toneta Čufarja na Jesenicah,
v nasprotnem primeru jo
bodo posneli naprej in ob
isti uri predvajali na YouTube kanalu gledališča in
Območne izpostave JSKD
Jesenice. V programu bodo
nastopili učenci Glasbene
šole Jesenice. Podelili bodo
tri priznanja posameznikom
za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture.

Jaka Torkar je tudi
jeseniški častni občan,
Občina Jesenice mu je
naziv podelila
posthumno leta 2002.
loškem ciklu. Letos mineva
devetdeset let od avtorjevega
rojstva in dvajset let od njegove smrti, rojen je bil 23.
julija 1932 v Lescah, umrl pa
je 9. februarja 2002 v Ljubljani. Živel in ustvarjal je na
Slovenskem Javorniku.
"Torkar je bil slikar, grafik
in kipar, ki je s svojim strokovnim delom posegal tudi

na področje ilustracije, kaligrafije, grafičnega oblikovanja, kartografije in medaljerstva. Njegov slikarski opus
govori o umetniku s širokim
pogledom na svet in življenje ter z dovršenim obvladovanjem likovnega znanja.
Umetnikov velik slikarski
talent se najbolj kaže v veli-

kih figuralnih kompozicijah
mitoloških in alegoričnih
prizorov, ki so zahtevali veliko študija, truda in časa.
Torkarjeva dela dandanes
pritegnejo gledalca s svojimi
izostrenimi, naravnost v jedro vsebine segajočimi podobami v dialoge, ki jih je zaznamovalo avtorjevo globoko

Izbrane fotografije regijskih
tematskih delavnic
V Doliku je na ogled 65 izbranih fotografij članov šestih gorenjskih fotografskih in likovnih društev.
Urša Peternel
V razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah je do 23. februarja na ogled razstava izbranih fotografij, ki so nastale
na desetih regijskih tematskih delavnicah v letu 2021

v organizaciji JSKD Jesenice in Fotografskega društva
Jesenice. Te so potekale po
aplikaciji Zoom, fotografi
pa so ustvarjali na tematike
Hrana, Ljudje sveta, Rdeče,
Slikanje z lučjo, Videz tipnega, Abstraktna fotografi-

ja, Cvetje, Silhueta, Bližinska fotografija in Minimalizem.
Na ogled je izbranih 65
fotografij 33 avtorjev, članov
šestih gorenjskih fotografskih in likovnih društev:
Fotografskega društva Jese-

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

in strastno občutenje likovnega motiva," je povedal
Aljaž Pogačnik, umetnostni
zgodovinar, muzejski svetovalec in kustos za kulturno
zgodovino in galerijsko dejavnost v Gornjesavskem
muzeju Jesenice.
Razstava bo na ogled do 29.
aprila.

Razstavo je odprl predsednik Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar. / Foto: Nik Bertoncelj

nice, Lika Naklo, Fotokluba
Tržič, Fotografskega društva Radovljica, Foto kino in
video kluba Mavrica Radomlje in Fotografskega društva Janez Puhar Kranj.
Odprtje razstave s projekcijo je potekalo virtualno, po
YouTube kanalu JSKD
Jesenice, program je povezovala Branka Smole, s harmoniko je nastopil učenec
Glasbene šole Jesenice
Leon Kusterle.
Predsednik Fotografskega
društva Jesenice Stane Vidmar je dejal, da so v lanskem
letu delavnice dvignili na
višji strokovni nivo, sodelovali so zunanji predavatelji,
tudi s področja likovne umetnosti, ki so podali nove
poglede na kompozicijo,
barve in svetlobo, odkrili so
drug pogled na abstraktno
in makro fotografijo.
"Cilj delavnic je širiti fotografsko znanje in nastanek
boljših fotografij. To nam
tudi uspeva," je dejal Vidmar.
Regijske tematske fotografske delavnice se nadaljujejo
tudi letos, najboljše fotografije bodo razstavljene v začetku leta 2023.
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Šport

Petstokrat osvojil
Španov vrh

Prvi polfinalni obračun
Olimpiji
1. stran

Nedim Džamastagič, štiridesetletni Jeseničan, je s petsto pohodi v enem letu na Španov vrh dosegel
absolutni rekord. Prejšnji rekord, 452 pohodov, je bil v lasti Martina Baša.
službo. Tisti mir in lepo poletno jutro te res prevzame.

Matjaž Klemenc
Kolikokrat ste že sodelovali
v akciji Osvajalec Španovega
vrha?
Lansko leto sem tretjič zapored sodeloval na tej celoletni
prireditvi.
Kaj je bil razlog, da ste začeli sodelovati?
Več kot 20 let sem treniral
košarko, štirikrat tedensko.
Ko sem končal kariero, sem
hodil le še na rekreacijo. Koronavirus je s seboj prinesel
ukrepe in naenkrat so se telovadnice zaprle in posledično sem ostal brez rekreacije.
Naenkrat mi je nekaj manjkalo. Pridobil sem nekaj kilogramov teže, začel iskati
novo vrsto rekreacije in zanimiv se mi je zazdel Španov
vrh. Do vznožja žičniške postaje ni dolga pot z avtomobilom. Enako ne vzame veliko
časa hoja od vznožja žičniške
postaje do Španovega vrha,
pot do vrha in nazaj traja približno pol ure. Vsekakor dober trening.
V lanski akciji ste imeli petsto vzponov, kar je nov absolutni rekord vzponov v enem
letu. Koliko je bil vaš prejšnji rekord?
Prvo leto, ko sem začel, se
je številka ustavila pri tridesetih vzponih. Pridobil sem
neko osnovo za hojo v hrib.
Naslednjo leto so bili apetiti že višji in končna številka
je bila sto vzponov. Lansko
leto sem praznoval okroglo
obletnico, štirideset let. Za
ta okrogli jubilej sem si zastavil cilj – štiristo vzponov.
Po planu je šlo hitreje, kot
sem mislil. Konec novembra sem imel že 398 vzponov. Zadnji mesec je bil
zelo naporen, a vseeno mi
je uspelo doseči končno
številko, 500 vzponov. Decembra sem delal po štiri
vzpone na dan, po službi,
od 17. do 22. ure. Da je bilo
še vse težje, je na novo zapadel sneg.
Vsekakor, dogodivščina, ki
vam bo ostala v spominu.
Ljudje smo povečini narejeni tako, da hitro najdemo
izgovore. Enkrat je prevroče,
enkrat premrzlo, enkrat dežuje. Tega v mojem primeru
ni bilo. Če bi gledal na vreme, bi se številka zagotovo
zmanjšala za polovico. S
temi petsto vzponi sem si
dokazal, kaj lahko narediš,
le glavo moraš na to pripraviti. V tem letu sem izgubil
13 kilogramov. Ob tej priložnosti bi se še zahvalil staršema, ki sta pomagala pri
sinovih dejavnostih.

Pri vsem tem je pomembno,
da ni poškodb, bolezni.
V začetku pride do kakšnega
zvina, a se noga po toliko in
toliko pohodih utrdi. Podobno je z vremenom. Dež te v
začetku moti in pride do kakšnega prehlada. Kasneje se
telo utrdi in problemov z
zdravjem praktično ni. Naj
tukaj dodam anekdoto iz preteklosti. V začetku sem kot
otrok treniral nogomet. A vse
te vremenske nevšečnosti, ki
so povezane z nogometom,
so me od njega odvrnile in
me pripeljale v košarko.

Nedim Džamastagič, zmagovalec akcije Osvajalec
Španovega vrha 2021 / Foto: Zavod za šport Jesenice
Za tak rekord ni potrebna
samo dobra fizična pripravljenost, treba se je dobro
tudi psihično pripraviti.
Se popolnoma strinjam. V
glavi moraš vseskozi imeti
cilj in ne odnehati. Velikokrat se mi je zgodilo, da ko
sem se pripeljal do vznožja
žičnice na Španov vrh, sem
se vprašal, a mi je tega treba.
Na srečo sem vedno pozitivno odreagiral. Vseskozi sem
imel v glavi, da težko, če bom
še kdaj tako blizu. Primožu
Samarju, svojemu dolgoletnemu košarkarskemu trenerju, sem na začetku leta
povedal za svoje cilje okrog
Španovega vrha. Opozoril
me je, da bo težko, a mi je to
samo dalo neko spodbudo.
Sam sem si rekel, nič ne bo
težko! Vsak dan sem mu pošiljal vse podatke in je bil z
moji pohodi na tekočem.
Petsto vzponov v enem letu
je spoštovanja vredna številka. Koliko ste največ opravili
vzponov v enem dnevu?
»Rekorde« sem postavljal ob
koncih tedna. Štiri vzpone
sem opravil dopoldne in štiri vzpone zvečer.
Ste hodili sami?
Večinoma vzponov sem
opravil sam. Včasih me je
na pohodih spremljal moj
pes, nemški ovčar. Če si
sam, se ti ni treba na nikogar ozirati. Imaš svoj ritem
in veliko časa za razmišljanje o vsakodnevnih stvareh.
Celo leto je trasa vseskozi
ista. Pride kdaj do zasičenja?

Seveda pride, a to sem si
vzel kot službo. Ni izgovorov, gremo. Začetna in
končna točka je ista. Delal
sem osmice, da pot ni bila
vseskozi enolična.
Je bilo lažje poleti ali pozimi?
Brez razmisleka poleti. Poleti sem hodil tudi že pred

Zagotovo ne manjkate tudi
na prireditvi 6 ur Španovega
vrha?
Tudi te prireditve sem se
udeležil in v tem času opravil sedem vzponov. Prireditev se mi zdi zanimiva, saj
spoznaš nove ljudi. Od tistih
najboljših, ki se ukvarjajo z
gorskim tekom, dobiš kakšen dober nasvet, predvsem glede prehrane in regeneracije.
Kako je z letošnjimi pohodi?
Letos ne grem vsak dan. Se
ne vpisujem in končno
zmago prepuščam drugemu. Spet sem se vrnil k stari rekreaciji, h košarki in k
hokeju.

Medtem pa so zadnji dve
tekmi rednega dela Alpske
lige Jeseničani zaključili z
odliko. Doma so z 11 : 3 premagali drugo ekipo Linza
(Viikilä 3, Elo 2, Stojan, Kočar, Jenko, Glavič, S. Rajsar,
Zibelnik) in v gosteh drugo
ekipo Salzburga s 4 : 2 (Sotlar, Elo, Krmelj, Svetina).
Po programu bi morali odigrati dvaintrideset tekem.
Tri tekme (Fassa, Cortina,
Dunaj) so zaradi koronavirusa odpadle. Od devetindvajsetih tekem so jih šestindvajset zmagali in le tri izgubili,
doma z Meranom 2 : 1 po
kazenskih strelih in v gosteh
5 : 4 z Zell am Seejem ter
Lustenauom s 7 : 4. Od poraza v Lustenauu so nanizali

deset zaporednih zmag.
Kako superiorni so bili v rednem delu, zgovorno pokaže lestvica: 1. Jesenice, 74
točk, 29 tekem, 2. Assiago,
61 (30), 3. Ritten, 59 (31), 4.
Lustenau, 54 (29), 5. Cortina, 47 (28), 6. Fassa, 49
(30). V predkočnici te ekipe
začnejo s 4, 3, 2 točkami in
zadnji dve brez točk. Ekipe
so zelo skupaj, Alpska liga
ima spet nov začetek. Predkončnico so začeli v gosteh s
Fasso in zmagali s 6 : 2 (Seršen, Viikilä, Brus, Zibelnik,
Jenko, Ulamec). V soboto so
izgubili s 4 : 1 z odlično ekipo Asiaga (Jenko). V prvi polovici februarja bodo odigrali
še eno tekmo, in sicer v gosteh pri Lustenauu. Ko berete te , verjetno že veste izid
domače tekme z Rittnom.

Šport na kratko
Hokej
Hokejisti Hidrie Jesenice končali državno
prvenstvo
Hokejisti Hidrie Jesenice so končali državno prvenstvo. Njihova pot se je končala v četrtfinalu, ko so z ekipo SŽ Olimpija, igrala se je le ena tekma, izgubili s 14 : 3. V IHL ligi so
odigrali dve tekmi, obe v gosteh. V Sisku so zmagali s 6 : 3.
V Beogradu so izgubili s Crveno zvezdo s 5 : 3.

Košarka
Dve zmagi in poraz v zaostali tekmi
Jeseniški košarkarji so v 14. in 15. kolu zabeležili dve zmagi.
Najprej so v gosteh s 93 : 84 premagali Cerknico. Sledila je
domača zmaga z 99 : 91 proti ekipi Pivka perutninarstvo. Odigrali so tudi zaostalo tekmo v gosteh proti ekipi Ipros Vrhnika. V izenačeni tekmi so na koncu izgubili z rezultatom 65 :
64. V soboto bi morali gostovati v Logatcu, a so gostitelji morali tekmo odpovedati zaradi okužbe s koronavirusom v svoji
ekipi. Za ta konec tedna imajo Jeseničani predvideno domačo
tekmo. Še enkrat se bodo pomerili z ekipo Ipros Vrhnika.

DACIA SANDERO
STEPWAY ECO-G
Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

ŽE ZA

89 €/MESEC
z

kreditom*

5 let podaljšanega jamstva*
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico*
Brezplačna vinjeta*

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

*EKO SKLAD na svoji spletni stran: 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 Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 13.690 € z DDV, s pologom v višini 3.700 € in financirano vrednostjo
9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 88,82 €. 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-vozila-na-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. Vsak fizični kupec
novega vozila Sandero Stepway prejme brezplačno letno vinjeto. Ponudba velja preko Dacia Financial Services. Poraba pri mešanem ciklu: 5,8-7,4 l/100 km. Emisije CO2: 115-131 g/km. Emisijska stopnja:
EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 g/km. 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.

Dacia priporoča

DACIA.SI

IME TRGOVCA,

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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Izginula vas Javornik
Prvotni Javornik (Jauerburg) je bil zelo stara vas, ki je imela od 17. stoletja naprej tudi svojo graščino,
v njej pa so živeli pomembni prebivalci z rodbino Zois na čelu. Domačin Rok Humerca je podrobno
proučil zgodovino vasi in našel številne pisne vire ter fotografije, ki govorijo o imenitni preteklosti
Javornika.
Urša Peternel
Lani so na Slovenskem
Javorniku porušili kamniti
obokani podhod, ki so ga
domačini desetletja uporabljali za dostop do železniške
postaje, otroci za pot v šolo,
v preteklosti pa je povezoval
jedro starega Javornika z njivami in polji na južni strani
naselja. Sto petdeset let stari
podhod je maja lani "padel"
ob gradnji nove povezovalne
ceste, ki jo gradi podjetje SIJ
Acroni Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice za
povezavo do industrijskih
obratov. Skupina domačinov je že takrat želela podhod ohraniti za namene pešpoti in kolesarske poti ob
novem industrijskem podhodu, a prizadevanja so bila
neuspešna. Med njimi je bil
tudi domačin Rok Humerca, po izobrazbi univerzitetni diplomirani arheolog. Kot
je dejal, je bil podhod iz časa
gradnje kraljevo-cesarske
Rudolfove železnice eden
zadnjih starih objektov nekdanjega območja Javornik,
predstavljal je tehniško
dediščino, obenem pa je bil
tudi eden zadnjih pomnikov
na izginulo vas Javornik.
Malokdo namreč ve, da je
bil prvotni Javornik (Jauerburg) zelo stara vas, ki je
imel od 17. stoletja naprej
tudi svojo graščino, v njej pa
so živeli pomembni prebivalci z rodbino Zois na čelu.
Rok Humerca je podrobno
proučil zgodovino vasi in
našel številne pisne vire ter
fotografije, ki govorijo o preteklosti Javornika.

Javorniška graščina in
Zoisi
Vas se je izoblikovala na
severni strani reke Save, tik
ob obrežju pritoka Javornik,
in sicer na razcepu dveh
pomembnih cest. Kot piše
Valvazor v Slavi vojvodine
Kranjske, »je bila na Javorniku mitnica, kjer so od uvoženega blaga jemali veliko
mitnino«. Na Javorniku je
bila leta 1568 prisotna rodbina Bucelleni, ki je tam pri-

imeli več pomožnih gospodarskih poslopij. Sledili sta
še domačiji pri Kozal in
Koniču. V Kosmačevi oz.
Mulejevi hiši je bila nastanjena tudi pošta, na začetku
20. stoletja pa je v njej gostovala znana gostilna pri
Kosmač, zraven je bil še
mesar Mulej. Na zahodni
strani potoka Javornik, tik
ob mostu in odcepu ceste, je
bilo vaško jedro s starim
masivnim kamnitim vodnjakom z litoželezno šterno.
Vaško jedro je bilo tlakovano s prodniki v tehniki mačjih glav. Severno od prvotnega naselbinskega dela pa se
je na območju z ledinskim
imenom Trebež razprostiralo grajsko jedro z graščino.

Rok Humerca, univerzitetni diplomirani arheolog, ki je
raziskal zgodovino Javornika, na ostankih nekdanje
javorniške graščine / Foto: Gorazd Kavčič

Izginotje vasi Javornik je tudi posledica
industrializacije tega območja. Z izgubo
materialne kulturne dediščine prvotnega
Javornika in kolektivnega spomina, ki ga ta
ohranja, so prebivalci tega območja izgubili tudi
svojo identiteto, meni Humerca.
dobivala železo. V začetku
17. stoletja so premoženje
na Javorniku prodali furlanski rodbini Posarelli, ki pridobi naziv gospodov pl.
Javorniških in leta 1633
zgradi Javorniško graščino.
Kasneje so graščino kupili
Zoisi, med njimi je bil lastnik graščine tudi slavni
mineralog, razsvetljenec in
mecen nove slovenske literature Žiga Zois, ki je kar
nekaj let svojega življenja
preživel v javorniški graščini. Ta mu je služila kot rezidenca med raziskovanji
Karavank. Takrat je Javornik
postal zbirališče domačih in
tujih intelektualcev, razsvetljencev, kulturnikov ter raziskovalcev tistega časa, pravi
Humerca. Javorniška graščina pa je tudi skrivnostni kraj
dogajanja Linhartove komedije Ta veseli dan ali Mati-

ček se ženi, ki jo je Žiga
Zois dal napisati A. T. Linhartu za namene poroke
hčere enega izmed svojih
zvestih rudarjev na Belščici.
Velik del svojega življenja je
v graščini preživel tudi
Žigov brat, botanik Karel
Zois, ki je po karavanških
planinah raziskoval in preučeval botaniko. Zaradi slabega gospodarjenja družine
Zois s posestvom in železarskimi obrati v 19. stoletju so
upniki ustanovili Kranjsko
industrijsko družbo (KID).
Graščina, celotno posestvo
in vsa druga lastnina Zoisovih je prešla pod njeno lastništvo, v graščini pa je KID
imela tudi sedež.

Z železarno začetek
konca vasi
Takoj po drugi svetovni vojni, leta 1945, so Kranjsko
industrijsko družbo preimenovali v Železarno Jesenice,
katere lastnica je bila po
takratni zakonodaji država.
"To pa je tudi začetek konca
pestre zgodovine vasi Javornik, njegovih prebivalcev in
njegove materialne dediščine ter posledično kolektivnega spomina, ki ga ta ohranja," z grenkobo ugotavlja
Humerca.
"Železarna Jesenice je od
leta 1955 postopno skoraj v
celoti porušila in degradirala prvotno vaško jedro Javornika. Najprej je bilo leta

Kako je bila videti vas
nekoč

Grb gospodov Javorniških

Kot ugotavlja Humerca, je
na katastru iz leta 1763 na
območju naselbinskega jedra Javornika vrisanih devet
hiš, na območju graščinskega jedra ob graščini pa še
trinajst objektov. Vas so sestavljale domačije pri Žvabu,
Dežmanu in Klančniku,
kovačija pri Kemfarju, ob
potoku Javornik je stal prvotno Zoisov, kasneje Sedejev
mlin. Sledi most čez potok
Javornik, tik ob vodnjaku je
stala domačija pri Šobru,
nasproti vodnjaka pa dve
mogočni domačiji, skoraj
kmečka dvorca, pri Kosmaču (kasneje pri Muleju) in
Jakobu. Obe domačiji sta

1955 zaradi potrebe po širitvi valjarne podrto naselbinsko jedro na desnem bregu
potoka Javornik. Razen
domačije pri Kosmač so
odstranili vse domačije skupaj z gospodarskimi poslopji. Odstranjeno je bilo tudi
vaško jedro s kamnitim vodnjakom in tlakovanjem iz
mačjih glav. Porušeno
območje je bilo zasuto z
visokim nasipom oz. platojem, na katerem so zgradili
železarske obrate. Skupno je
bilo podrtih vsaj deset objektov." Leta 1959 je Železarna
Jesenice zaradi ponovnega
širjenja porušila še javorniško graščino in več kot pet-

Javorniška grajska posest v letu 1862 / Foto: J. Baptis Reiner

Pogled na vzhodni del naselbinskega jedra Javornik v prvi
četrtini 20. stoletja
najst pripadajočih poslopij.
Kasneje so zaradi gradnje
novih železarskih obratov
prestavili še cesto Kranj–
Jesenice, južno od železnice. Spomin na izginulo vas
pa so prekrili še s prenosom
preostalih domačij na levem
bregu potoka Javornik v
katastrsko občino Koroška
Bela tudi po upravni poti,
tako da je danes zgodba starega Javornika popolnoma
izgubljena tudi v kolektivnem spominu.
V drugi polovici leta 2004
pa je naslednik Železarne
Jesenice (SIJ Acroni) za
namene makadamskega

bovega portala iz zelenega
tufa z upodobitvijo vinske
trte, fragmente klesanih
okenskih portalov iz zelenega tufa, fragmente starih
pečnic ter ogromno količino
žlindre steklastega videza, ki
naj bi izhajala iz svetovno
znanega Zoisovega plavža
na Javorniku, kjer jim je v
19. st. prvim na svetu uspelo
pridobiti feromangan v plavžu in so s tem postali pionirji v zgodovini svetovnega
železarstva. Med izkopom
jarka pa so zadeli tudi jugovzhodni vogal ene izmed
neznanih domačij z notranjim opečnatim tlakom, del

Rok Humerca ugotavlja, da se je med obema
svetovnima vojnama južno od Javornika, na
območju kmetijske krajine z ledinskim imenom
Borovlje, začelo oblikovati povsem novo
delavsko naselje z imenom Slovenski Javornik,
ki pa s prvotnim Javornikom nima ničesar
skupnega, razen tega, da so ga zgradili na
območju obdelovalnih kmetijskih površin
prebivalcev Javornika oz. Jauerburga in s tem
tudi večini domačinov dokončno onemogočili
kmetovanje.
parkirišča podrl še kmečki
dvorec pri Kosmaču (kasneje pri Muleju). S tem je po
besedah Roka Humerce
padel še zadnji prvotni arhitekturni pomnik nekdanjega južnega dela naselbinskega jedra Javornika.

Dragocene najdbe
A ob gradbenih delih, med
drugim ob rušenju podhoda
in gradnji novih infrastrukturnih vodov, pa so delavci
naleteli na zanimive najdbe.
Kot je povedal Rok Humerca, so med drugim našli klesan marmornat podstavek z
dvema luknjama na sredini,
vogalnik mogočnega Jako-

zidovja Jakobove domačije
in kamniti temelj nekdanjega gospodarskega poslopja
Kosmačeve oz. Mulejeve
domačije.
»Med gradnjo je bilo uničenih veliko materialnih dokazov, ki pričajo o identiteti
degradirane vasi Javornik,"
pravi Humerca. Ohranilo se
je nekaj fotografij in dokumentov, ki pričajo o tem, da
je bila na tem območju nekoč
imenitna vas na Gorenjskem, imenovana Javornik,
ki jo je opisal že Valvazor.
Prispevek o Javorniku in njegovih ostalinah je izšel v 11.
arheološkem zborniku
Gorenjskega muzeja Kranj.
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Kamnogoričani
na Jesenicah
Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci je naslov obsežne, več kot
sedemsto strani dolge knjige avtorja Mitje Kapusa, Kamnogoričana, ki je
popisal zgodovino kraja in njegovih prebivalcev, še posebej natančno pa
opisal 73 hiš, njihove lastnike in družine, ki so v njih živele. Knjiga bo
zanimiva tudi za Jeseničane, saj se je iz Kamne Gorice na Jesenice v
preteklosti preselilo veliko družin.
Urša Peternel
Pred kratkim je v samozaložbi izšla knjiga z naslovom
Hiše v Kamni Gorici, njihovi

Kamn'čani), posebej natančno pa je opisanih 73 hiš, njihovih lastnikov in družin, ki
so v njih živele. Dragocen
dokument preteklosti družin

V knjigi so objavljena tudi družinska drevesa za
večino družin, ki izvirajo iz Kamne Gorice.
lastniki in prebivalci. Njen
avtor je Mitja Kapus, Kamnogoričan, ki je na več kot sedemsto straneh popisal zgodovino Kamne Gorice vse do
druge polovice 20. stoletja, v
knjigi govori o njenih prebivalcih (ti sebi pravijo

so tudi rodovniki, ki so objavljeni v knjigi.
"Začelo se je, ko sem v dedovi zapuščini našel nekaj starejših listin, najstarejša med
njimi izhaja iz leta 1769, in
sem bil seveda radoveden,
kakšna je njihova vsebina ..."

je začetke svojega raziskovanja opisal avtor, po izobrazbi
univerzitetni diplomirani
pravnik, po duši pa raziskovalec, športnik in avanturist.
Je potomec najmanj osmih
generacij žebljarjev iz Kamne Gorice, kjer tudi sam
živi že od rojstva. Kar šest let
je brskal po arhivih in spletnih straneh, zbiral dokumente in fotografije, hodil
po muzejih, knjižnicah,
upravnih enotah, celo po pokopališčih, in na koncu je
obsežno nabrano gradivo kar
klicalo, da ga objavi.
Pri raziskovanju in zbiranju gradiva, zlasti fotogra-

Avtor knjige Mitja Kapus / Foto: Gorazd Kavčič
fij, pa je avtorju pomagal
tudi Janez Babič s Koroške
Bele, ki po stari mami prav
tako izvira iz Kamne Gorice. Kot je povedal, se je veliko kamnogoriških družin
po letu 1898, ko je pogorel
plavž, preselilo s trebuhom
za kruhom na Jesenice,
kjer so dobili delo v železarskih obratih. Babič, ki se
tudi sam ljubiteljsko ukvarja z izdelovanjem rodovni-

Alenka Dovžan: kolajna za
zgodovino
Janko Rabič

Zagotovo so olimpijske igre
sanje vsakega športnika,
osvojena kolajna med najpomembnejšimi vrhunci kariere. Nekaterim se to uresniči hitreje, drugi čakajo veliko let. To slast kot »češnjico
na tortici« je razmeroma
mlada občutila takrat novopečena polnoletnica, alpska
smučarka Alenka Dovžan z
Jesenic. Osemindvajset let
je minilo od tistih njenih
srečnih trenutkov, ko je pridrvela skozi cilj ženske
kombinacijske tekme leta
1994 na zimskih olimpijskih igrah v Lillehammerju
na Norveškem. Prevzela je
vodstvo, le sloviti tekmovalki Pernilla Wiberg in Vreni
Scheider sta bili boljši. Alenkina bronasta kolajna je bila
z zlatim leskom, še posebej
po priložnosti nekaj dni
prej, ko se ji je v veleslalomu
nasmihala celo zlata, pa je
nato odstopila. Njena bronasta kolajna je bila prva za
samostojno Slovenijo in je
šla v anale slovenske športne zgodovine. Alenko mediji še vedno oblegajo v času
zimskih olimpijskih iger,
tako je tudi pred letošnjimi v
Pekingu.
»Minilo je veliko časa, novinarji me vsake štiri leta ponovno spomnijo na takratni
čas,« pravi Alenka. »Že kar
malo težav imam, ko znova
brskam po teh veličastnih
spominih. Bilo je enkratno,
neponovljivo, ne le zaradi
moje prve kolajne, tudi zara-

di trenutka časa, ki smo ga
Slovenci tam doživljali, ko
smo prvič tekmovali pod slovensko zastavo. Na novinarski konferenci sem morala
odgovarjati tudi na vprašanja
o naši novi državi. O prvi kolajni so pisali v ZDA, v časopisih New York Times, Washington Post, kar se ne zgodi kar tako.«
Lepe spomine ima na začetek kariere. »Hitro sem se
znašla v svetovnem pokalu,
ker je šlo za menjavo generacij. Nastopala sem dosti neizkušena, pa vendar sproščeno,
ni bilo nobenega pritiska, res
sem uživala v smučanju. Dekleta smo bile uigrana ekipa.
Tudi igre so bile še tiste prave, vsi smo živeli v olimpijski
vasi, se srečevali z najbolj
znanimi športniki.«
Alenka na smučarski šport
danes gleda realno, prijetnosti prinašajo veliko odrekanj,
posebej za dekleta je to garaški šport. To je velikokrat
sama občutila, spremljala jo
je zdravstvena težava z astmo. Težko je o doživetjih v
Lillehammerju najti še kaj
zanimivega, vse je bilo že
stokrat objavljeno. Pa sva v
klepetu našla ta »bombonček«, ki je manj znan.
»Skoraj šokirana sem bila,
da moram na test za ugotavljanje spola, sicer sploh ne bi
mogla tekmovati. K sreči je
bil enostaven, z vzorcem v
slini so izmerili vsebnost
ženskih hormonov. To so
morale včasih opraviti vse

kov (na Ljudski univerzi
Jesenice vodi tudi študijski
krožek Rodoslovje), je Mitji
Kapusu pomagal zlasti z
zbiranjem starih družinskih fotografij; obiskal je
številne družine s prošnjo,
da pobrskajo po družinskih
albumih za fotografijami
prednikov in obudijo spomin nanje. Kot je povedal
Babič, iz Kamne Gorice izvirajo številne znane druži-

Ustvarjalci

časa

ne z Jesenic: Varlovi, Tomanovi, Pogačnikovi,
Žbontarjevi, Lukanovi, Globočnikovi, Mikljevi, Udirjevi ... Med njimi so bili tudi
uspešni športniki, denimo
hokejisti brata Marjan in
Franc Žbontar ter Edo Hafner, smučar Jože Bertoncelj, smučarski tekač Anton
Pogačnik (zadnji trije so
bili celo udeleženci olimpijskih iger).

(60.

del)

Alenka Dovžan z družino: možem Edvinom in otrokoma Niko in Lukom / Foto: osebni arhiv
tekmovalke. Še sedaj hranim kartonček o dokazu, da
sem potrjena kot ženska.«
Petinštiridesetletna Alenka
je bila dobro desetletje članica državne reprezentance in
v karieri je poleg ene zmage
v superveleslalomu dosegla
vrsto odličnih uvrstitev v svetovnem pokalu. Nastopila je
na treh olimpijskih igrah in
treh svetovnih prvenstvih,
številnih državnih prvenstvih in drugih tekmovanjih.
Po smučarski karieri je pogumno »odvijugala« v podjetništvo. Z možem Edvinom sta postala ponosna lastnika Restavracije Ejga sredi Jesenic, ki je z odlično
kulinarično ponudbo znana
daleč naokoli.
»Že v mladih letih je bila
moja želja, da bi delala v go-

stinstvu. Z Edvinom sva načrtovala družino in bila odločena, da greva na svoje.
Najprej sva imela le restavracijo, potem sva ponudbo
širila, sedaj imava še sobe za
goste. Stalno vlagava, sedaj
sva povsem obnovila lokal.«
Kup spominov na kariero je
v njenem stanovanju in v restavraciji, medalje, pokali,
oprema in dresi. Znan je
sladki spominček, sladica
Alenkin zavoj. Nemogoče je
prešteti, koliko 'zavojev' od
mize do ust so že naredili
gostje. Ker sta z možem uigran podjetniški tim, ima
tudi on svojo slaščico, Edvinov plošček kot spominček
na hokejsko kariero.
Alenka da veliko na svojo
družino, na preživljanje
skupnega časa. »Otroka sva

vzgajala v športnem duhu.
Ukvarjali smo se s številnimi športi, nikoli ju nisva silila v določenega. Šestnajstletni Luka se je odločil za
nogomet, lepo napreduje,
sedaj je član nogometne
akademije v Domžalah, trinajstletna Nika se je po dveletnem ukvarjanju s smučanjem preusmerila v atletiko,
kjer je že postala državna
prvakinja.«
Alenka je vedno zelo zaposlena, za spremljanje športnih dogodkov kar zmanjka
časa. In kaj napoveduje našim olimpijcem v Pekingu?
»Za vse bo težko, saj tam ni
bilo nobenih tekem in bo zanje vse novo. Največ pričakujem od skakalk in skakalcev, realno bi vsi naši lahko
osvojili štiri kolajne.«
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Razpisi
OBČINA JESENICE
KABINET ŽUPANA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 231
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si
Številka: 410-3/2022-2
Datum: 21. 1. 2022
Na podlagi 9., 101 in 102. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18 – ZNOrg), 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/2012) ter Letnega programa kulture v
občini Jesenice za leto 2022 (sprejet na 22. redni seji Občinskega
sveta občine Jesenice dne 9. 12. 2021) objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
V OBČINI JESENICE V LETU 2022
1. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:
–	sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2022,
–	sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa,
filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti oz. druge
dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Jesenice v letu 2022,
–	sofinanciranje projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki jih je z Odlokom razglasila Občina
Jesenice, vendar samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo
kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in
o tem izda pisno mnenje.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov
in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
–	da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce
z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za
opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo,
redno dostavljajo vsa zahtevana poročila,
–	da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za
tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis, in
–	da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte,
za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva)
in evidenco o plačani članarini.
Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev morajo vlagatelji
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– LK1 – LJUBITELJSKI KULTURNI PROGRAMI
	Na javni razpis za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov se
lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih
društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje
pogoje:
–	da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
–	da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih
dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo oz. so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na
področju kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež v občini Jesenice,
–	da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi, in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
– LK2 – LJUBITELJSKI KULTURNI PROJEKTI
	Na javni razpis za izvajanje kulturnih projektov se lahko prijavijo
vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje
pogoje:
–	da so kulturna društva in zveze kulturnih društev ter javni
zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot
javni kulturni programi,
–	da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
–	da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih
dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo oz. so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na
področju kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež v občini Jesenice,
–	da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

– LK3 – PROJEKTI OBNOVE NEPREMIČNIH KULTURNIH
SPOMENIKOV
	Za izvajalca kulturnega projekta se šteje tudi lastnik oziroma
upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega
spomenika na območju občine Jesenice, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.

7. Razpisna dokumentacija

4. Merila za vrednotenje:
Merila za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in
kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih
spomenikov, ki se finanancirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine
Jesenice, so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. 	Posebni pogoji za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev (LK1) v javnem razpisu 2022
Z Letnim programom za kulturo 2022 se, na podlagi različnih (preteklih in veljavnih) ukrepov v zvezi z obvladovanjem širjenja nalezljive
bolezni COVID-19, v zvezi z vrednotenjem programov ljubiteljskih
kulturnih društev in zveze kulturnih društev, z namenom podpore
dejavnosti, ki se zaradi višje sile že od marca 2020 izvaja v skladu z
omejitvami, pri vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev na javnem razpisu za leto 2022 upošteva:
– Vrednotenje v 1. fazi razdelitve:
	za javni razpis 2022 se upoštevajo rezultati in dosežki iz leta
2021, pri čemer se zaradi ukrepov in omejitev v zvezi z obvladovanjem širjenja virusa SARS-CoV-2:
	kriterij za število vaj upošteva le za čas oz. obdobje, ko je bilo
skupini, na podlagi veljavnih ukrepov, vaje dovoljeno izvajati
(veljajo tudi vaje v virtualnih okoljih),
	udeležba na preglednem območnem in regijskem srečanju
ni pogoj za uvrstitev v določeno kakovostno skupino, razen
v primerih, ko oz. če je bilo območno ali regijsko srečanje
izvedeno,
	pridobitev območnega, regijskega ali državnega kakovostnega statusa ni pogoj za uvrstitev v določeno kakovostno
skupino, razen v primerih, ko oz. če je bilo možno status pridobiti,
	pri razstavni dejavnosti kulturni program pri odpiranju razstave, kjer velja tudi t. i. virtualno odprtje, ni pogoj za uvrstitev v določeno kakovostno skupino.
–	V skladu z veljavnimi merili se eventualno izvede 2. faza razdelitve.
–	V 3. fazi razdelitve se izračunajo novi deleži za posamičen program.
6. Višina razpisanih sredstev
LK1 – Programi ljubiteljskih kulturnih
društev in zvez kulturnih društev

delež

višina v €
37.825,00

skupaj razpisana sredstva
1. faza razdelitve
delež od razpisanih sredstev za morebitne
pritožbe v 1. fazi razdelitve

3%

1.134,75

kvota – sredstev za posamezno vrsto programa
1.1. PEVSKE SKUPINE

3.321,11

1.2. INSTRUMENTALNE SKUPINE

1.243,53

1.3. ODRASLE IN OTROŠKE GLEDALIŠKE IN
LUTKOVNE SKUPINE

3.737,35

1.4. FOLKLORNE SKUPINE

4.303,05

1.4.1. LJUDSKI GODCI IN PEVCI

2.607,33

1.5. PLESNE SKUPINE

339,14

1.6. LIKOVNA DEJAVNOST – KLUBI – SKUPINE

565,24

1.7. F OTOGRAFSKA DEJAVNOST – KLUBI –
DRUŠTVA

1.526,15

1.8. RAZSTAVNA DEJAVNOST – RAZSTAVIŠČA

12.548,33

1.9. KROŽKI ROČNIH DEL

1.808,77

1.10. ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH
KONCERTOV V KOSOVI GRAŠČINI

565,24

1.11. DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

4.125,00
36.690,25

skupaj program – 1. faza
vrednost točke – 1. faza

0,86
odvisno od
ostanka
sredstev iz
1. faze

2. faza razdelitve

delež od razpisanih sredstev za morebitne
pritožbe v 2. fazi razdelitve

5%

LK2 – Ljubiteljski kulturni projekti

delež

3%

delež

razpoložljiva sredstva

586,08

višina v €
7.000,00

skupaj razpisana sredstva
delež od razpisanih sredstev za eventualne
pritožbe

višina v €

18.949,92

razpoložljiva sredstva
LK3 – Projekti obnove nepremičnih kulturnih
spomenikov

odvisno od
ostanka
sredstev iz
1. faze

19.536,00

skupaj razpisana sredstva
delež od razpisanih sredstev za morebitne
pritožbe

Proračunska sredstva se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe
in projekte s področja kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
84/2012). Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
letu 2022.

3%

210,00
6.790,00

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
–	merila za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev
in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov,
– prijavni obrazci za ljubiteljske kulturne programe (LK1),
– prijavni obrazci za ljubiteljske kulturne projekte (LK2),
–	prijavni obrazci za projekte obnove nepremičnih kulturnih spomenikov (LK3),
– obrazci za prijavno kuverto in
– osnutki pogodb.
Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oziroma programa
na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
–	v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi podpisanimi in žigosanimi izjavami in
– obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.
8. Oblika, rok in način oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena
na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s
sklepom zavržena.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje)
najkasneje do ponedeljka, 7. 3. 2022.
Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
za:
–	LK1 – LJUBITELJSKI KULTURNI PROGRAMI navedeno naslednje
besedilo:
	
"Javni razpis za dodelitev sredstev za PROGRAME – LK1 s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022 – sklic
410-3/2022 – ne odpiraj!".
	Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov vlagatelja.
–	LK2 – LJUBITELJSKI KULTURNI PROJEKTI navedeno naslednje
besedilo:
"Javni razpis za dodelitev sredstev za PROJEKTE – LK2 s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022 – sklic 4103/2022 – ne odpiraj!".
Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov vlagatelja.
–	LK3 – PROJEKTI OBNOVE NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV navedeno naslednje besedilo:
"Javni razpis za dodelitev sredstev za OBNOVO KULTURNIH
SPOMENIKOV – LK3 s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022 – sklic 410-3/2022 – ne odpiraj!".
Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov vlagatelja.
Šteje se, da je 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.
9. 	Dostop do razpisne dokumentacije in posredovanje informacij
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in
razpisi«.
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak
delovni dan od 8.30 do 12. ure. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 04 58 69 310 (Tea Resman).
10. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo v skladu z določbo 2. odstavka 117.
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 s sprem.) začela odpirati pravočasno prispele vloge
v sejni sobi Občine Jesenice dne 9. 3. 2021 ob 13. uri in ugotovila, ali
je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu
določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na
besedilo javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. 	Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o
izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne
komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ
izda o vseh ustreznih vlogah upravni akt, s katerim odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta. Z izbranimi izvajalci bo župan
sklenil pogodbo o sofinanciranju.
		
		

Blaž Račič
ŽUPAN
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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
Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe
in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) ter Letnega programa humanitarnih društev
in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022 (sprejet
na 22. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 9. 12.
2021) objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
IN PROJEKTOV S PODROČJA
SOCIALNEGA VARSTVA
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022
I. Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in
invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini
Jesenice.
II. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice.
III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
–	sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega
varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
–	sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja
za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).
PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA
–	sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so
humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na
področju zdravstva in so namenjeni ljudem, potrebnim materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.,
–	sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji
so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost
v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, spodbujanje invalidov za opiranje na lastne
moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.
IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Splošni pogoji
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
–	da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s
podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, če
na javni razpis ne kandidirajo prvič,
–	da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo
za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za
izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni
razpis,
–	da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma
projekte, za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo
za društva), kar je razvidno iz priloženega dokazila.
Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev morajo vlagatelji
izpolnjevati še naslednje pogoje:
PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko
prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
–	da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne ali invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,

–	da so na dan objave javnega razpisa s področja socialnega
varstva registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo
več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske
dejavnosti,
–	da imajo sedež na območju občine Jesenice ali da v primeru,
ko imajo sedež izven območja občine Jesenice, izvajajo programe na območju občine Jesenice oziroma da imajo v svoj
program vključene uporabnike z območja občine Jesenice,
kar dokazujejo z obveznim pogledom v seznam uporabnikov
s stalnim bivališčem v občini Jesenice in
–	da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

dložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na
razpisana sredstva (navodila za izpolnjevanje prijavnih
obrazcev za programe in projekte s področja socialnega
varstva),
–	navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
–	navedbo o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi
sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt, in
–	navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega programa oz. projekta na
javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
–	v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi podpisanimi in žigosanimi izjavami in
–	obvezne priloge in dokazila, ki so navedena v prijavnem
obrazcu.

Na javni razpis za izvajanje projektov socialnega varstva se lahko
prijavijo humanitarne ali invalidske organizacije ter javni zavodi,
ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
–	da so društva, registrirana za opravljanje nalog s področja
socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji,
če prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
–	da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice, registrirani za opravljanje nalog na področju
socialnega varstva, 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
predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti,
–	da ima vlagatelj sedež v občini Jesenice in
–	da opravlja dejavnost na neprofitni osnovi.
Humanitarne in invalidske organizacije, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za program socialnega varstva, ne morejo hkrati
kandidirati za pridobitev sredstev za projekt socialnega varstva
in obratno.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja
Višina razpisanih sredstev za programe s področja socialnega
varstva so določena v Letnem programu humanitarnih društev in
invalidskih organizacij za leto 2022. Višina razpisanih sredstev po
področjih znaša:
–	programi socialnega varstva – sredstva v višini 24.500,00
EUR,
–	projekti socialnega varstva – sredstva v višini 2.000,00 EUR.

XI. Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vlagatelji dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 po
telefonu 04 5869 278 (Aleksandra Potočnik).
Obrazci so na voljo na spletni strani www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – Javni razpis za programe in projekte s področja socialnega varstva v letu 2022) oz. zainteresirani
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega
razpisa v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak delovni
dan od 8.30 do 12. ure.
XII. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo 24. 2. 2022 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o
izidu javnega razpisa.

VI. Merila za dodeljevanje sredstev:
Merila za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki
je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe
in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 84/12)
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
IX. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo prijave poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje)
najkasneje do ponedeljka 21. 2. 2022. Prijava mora biti oddana
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s
področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022; PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA – ne odpiraj!" oziroma "Javni razpis
za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022; PROJEKTI SOCIALNEGA
VARSTVA – ne odpiraj!"
Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).
Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že
izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na ovojnico za
oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je prijava 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.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
–	podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
–	okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
–	obrazec vloge z navodili,
–	način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
–	osnutek pogodbe,
–	navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj pre-

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerim odloči, kateri programi oziroma projekti se sprejmejo v sofinanciranje. Z izbranimi izvajalci programov oz. projektov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Datum: 4. 2. 2022
Številka: 410-2/2022-1
		
		

Blaž Račič
ŽUPAN

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si
objavljen Javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Jesenice za leto 2022.
Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa,
so:
Ukrep št. 1: 	Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
Ukrep št. 7: 	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu,
Ukrep št. 9: 	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja,
Ukrep št. 10: 	Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih,
Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.
Razpisana višina sredstev znaša 25.000 evrov.
Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo
Občine Jesenice pri Metki Zalokar (metka.zalokar@jesenice.si, tel. št. 04 586 92 60).
Rok za prijavo je petek, 4. marec 2022.
Občina Jesenice, župan Blaž Račič
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Razpisi
KABINET ŽUPANA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si
Številka:
Datum:

410 - 5/2022 - 2
20. 1. 2022

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške
in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so
namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.),
Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU DELA Z
MLADIMI (OTROKI IN MLADOSTNIKI)
V LETU 2022
I. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.

Merila za vrednotenje preventivnih in humanitarnih projektov
ter programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se
sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice, so del razpisne
dokumentacije.

Na Ljudski univerzi Jesenice poteka program Socialna
aktivacija, ki je namenjen
ženskam iz drugih kulturnih okolij. V sklopu projekta
Igrajmo se ekološko so članice izdelale didaktično
igračo, ki so jo poimenovale
Dida. Izdelana je iz materialov, ki bi jih sicer zavrgli,
uporabile so zamaške, les,
karton, staro blago (majice,
hlače, zavese, posteljnino
...), zadrge … Kot so poveda-

VI. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki
je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške
in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte,
ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014
in sprem.).
VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022.
VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Namen je sofinanciranje preventivnih projektov na področju
dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki so razdeljeni na:
–	PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja
prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic,
izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost, in
–	SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno
skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s
svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki
in posledice tveganih vedenj.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine
Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 21. 2. 2022.
Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi
(otroki in mladostniki) v letu 2022 – sklic 410 – 5 / 2022 – ne
odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov
naziv in naslov (sedež).

Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko
prijavijo:
–	društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na
neprofitni osnovi in
–	javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine
Jesenice.

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena
že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na ovojnico za oddajo vloge na javni razpis.
Šteje se, da je 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.

Splošni pogoji

IX. Razpisna dokumentacija

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
–	solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, 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, kar vlagatelj jamči s podpisano
izjavo v vlogi na javni razpis,
–	da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila,
če na javni razpis ne kandidirajo prvič,
–	da niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstev za isti projekt, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni
razpis, in
–	da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in
odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
–	prijavni obrazec,
–	navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
–	osnutek pogodbe in
–	navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje
na razpisana sredstva.

Poleg splošnih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:
–	ima vlagatelj sedež v občini Jesenice,
–	je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja
Jesenic, kar vlagatelj dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene
ciljne skupine,
–	je iz vloge razvidno, da je vlagatelj že uspešno izvedel
enak ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti,
–	imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske
(izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno
usposobljene za izvedbo projekta), prostorske pogoje in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na
javni razpis,

Urša Peternel

V. Višina razpisanih sredstev za preventivne projekte je
13.000,00 EUR.

II. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati še
naslednje pogoje

Članice programa Socialna aktivacija so izdelale
posebne didaktične table za otroke Dida.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:

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

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Didaktična igrača
za otroke Dida

–	
je na dan objave javnega razpisa registriran in deluje več
kot eno leto na področju preventivne dejavnosti in
–	je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu,
izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana
dokazila iz razpisne dokumentacije.

le, Dida spodbuja logično
mišljenje otrok, fino motoriko in koordinacijo.
Izdelale so pet tabel, ki so
jih podarile pediatričnemu
oddelku Splošne bolnišnice
Jesenice, Centru za socialno
delo in Zdravstvenemu
domu Jesenice, ena pa je na
voljo mlajšim udeležencem
Ljudske univerze Jesenice.
Udeleženke so pripravile
tudi zloženko, v kateri so
opisale, kako so Dido izdelale in kako jo otroci lahko
uporabijo.

Foto: Gorazd Kavčič

OBČINA JESENICE

Dve didaktični tabli so prejšnji teden podarili
pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice.

Sprejem za svetovni prvakinji v plesu
Dijakinji Gimnazije Jesenice Karolina Jeločnik in Ella Lušin
sta članici zasedbe BPS Radovljica, ki je na nedavnem online svetovnem prvenstvu v show danceu s točko Misterij
dlani v kategoriji članskih malih skupin osvojila naslov svetovnih prvakinj. Na gimnaziji so za uspešni plesalki pripravili sprejem, prejeli pa sta tudi srebrni znak šole.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani
Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila,
razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo
pri Barbari Toman (tel. 04/5869 212 ali po elektronski pošti
barbara.toman@jesenice.si).
XI. Datum obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje bo 23. 2. 2022 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga
strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega
pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega
področja upravni akt, s katerim odloči, kateri programi oziroma projekti se sprejmejo v sofinanciranje. Vlagatelj lahko
vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od
vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov.
Blaž Račič
ŽUPAN

Karolina Jeločnik in Ella Lušin sta prejeli srebrni znak
Gimnazije Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Kadrovske štipendije Splošne bolnišnice Jesenice
V Splošni bolnišnici Jesenice imajo še vedno odprt razpis za
kadrovske štipendije s področja zdravstvene nege. Namenjene so študentom programa prve stopnje Zdravstvene
nege (VS), tudi absolventom, ter dijakom srednješolskega
programa Zdravstvena nega. Štipendistom bodo glede na
potrebe omogočili tudi opravljanje delovne prakse, njihovi
strokovnjaki jim bodo pomagali z mentorstvom pri praktičnem usposabljanju, podporo pri pripravi seminarskih, projektnih in ostalih nalog, pa tudi podporo pri nadaljnjem osebnem in strokovnem razvoju, so zapisali v bolnišnici.

13

Jeseniške novice, petek, 4. februarja 2022

Zanimivosti
Brane Jeršin gost
družabnega srečanja

Zaključili državna prvenstva
Janko Rabič
Pri Zvezi za kegljanje na
ledu Slovenije s sedežem na
Jesenicah so zaključili državna prvenstva v sezoni
2021/2022.
V nedeljo, 23. januarja, so
na ledeni ploskvi v Športni
dvorani Podmežakla na Jesenicah izvedli tretji krog
državnega moštvenega prvenstva in ciljno tekmovanje v kegljanju na ledu. Na
moštvenem prvenstvu je
sodelovalo devet ekip iz Rateč, Jesenic, Bleda, Jezer-

Janko Rabič
gah tehničnega vodje jeseniškega hokejskega kluba in
državne moške ter ženske
reprezentance in pri prostovoljnem delu, ki ga opravlja
v športnih društvih in pri organizaciji prireditev. Za njegov velik prispevek je leta
2015 prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu, postal pa je tudi član Slovenskega hokejskega hrama
zaslužnih.

V decembru in januarju je
na kegljišču Podmežakla
na Jesenicah potekalo 27.
tekmovanje za Pokal mesta
Jesenice in 16. Memorial
Vojka Mikuliča v kegljanju
na asfaltu. Tekmovalci so
bili razdeljeni na registrirane in rekreativne tekmovalce. Med registriranimi tekmovalci je nastopilo več
odličnih kegljačev iz različ-

nih slovenskih klubov. Na
januarskem finalnem tekmovanju je zmagal Franci
Velišček iz Kegljaškega
kluba Kranj, ki je s 668 podrtimi keglji osvojil tudi
Pokal za memorial Vojka
Mikuliča. Pri domačinih je
Nik Medja zasedel šesto,
Boris Bortek pa deveto mesto. Pri rekreativnih tekmovalcih so domačini zasedli
naslednja mesta: zmagal je
Srečko Štern, drugi je bil

Branko Jotič, tretji Gorazd
Pristov in četrti Edi Gregorič. Pri rekreativnih tekmovalkah je bila najboljša
Mojca Janžekovič iz Tržiča,
domačinke so se uvrstile:
tretja je bila Sonja Laharnar, četrta Tončka Sabolič,
peta Nataša Rozman in šesta Marija Kranjc. Organizatorja tekmovanja sta bila
Športna zveza Jesenice in
Klub za kegljanje na asfaltu
Jesenice.

JESENIŠKI HOKEJISTI ŽE ZAPLAVALI
V DRUGI DEL ALPSKE LIGE

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Koronačas kroji tudi izvedbo
družabnih srečanj z znanimi ljudmi iz domačega okolja pri Društvu upokojencev
Jesenice. Po krajšem premoru je bil januarja na 116. srečanju gost vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez in sekretar
Športne zveze Jesenice Bra-

ne Jeršin. Kot odličen poznavalec zgodovine jeseniškega
športa je v pogovoru z voditeljico Albino Seršen predstavil najbolj uspešne športne panoge, dosežke tekmovalcev in tekmovalk, gradnjo
športnih objektov, športne
prireditve in priprave na ureditev muzeja športa. Več je
povedal o svoji dolgoletni
vpetosti v jeseniški in slovenski šport, predvsem v vlo-

Helena Lindič in Petra Novak sta se uvrstili na četrto
in peto mesto.
Ekipno sta jeseniški ekipi
zasedli peto in sedmo mesto.
V nadaljevanju sezone bo
Zveza za kegljanje na ledu
Slovenije v februarju organizirala pokalno tekmovanje za vse klube, najboljši
tekmovalci pa so v sestavi
državne reprezentance začeli priprave za nastop na
svetovnem prvenstvu, ki bo
potekalo marca v Rittnu v
Italiji.

Tekmovanje kegljačev na asfaltu

Brane Jeršin v pogovoru z Albino Seršen

Janko Rabič

skega in Maribora. Naslov
prvaka je osvojila ekipa Bleda, tri jeseniške ekipe so se
uvrstile na četrto, šesto in
deveto mesto.
Na prvenstvu v ciljnem tekmovanju je pri članih posamezno zmagal Miran Sluga
iz Rateč, od domačih tekmovalcev je bil Zoran Kramar
sedmi, Maj Novak je bil deseti. V mladinski konkurenci je Maj osvojil naslov državnega prvaka.
Pri članicah je prvakinja postala Valerija Štefelin, članica blejske ekipe, domačinki

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so prejšnji teden začeli
drugi del Alpske lige. V njem
si bodo po zgodovinskem rednem delu poskušali priigrati
najboljši položaj pred začetkom končnice.
V rednem delu Alpske lige je
bilo moštvo Jesenic razred
zase. Gorenjska ekipa je prvič, odkar nastopa v Alpski
ligi, po rednem delu zasedla
prvo mesto. To pa osvojila v
izjemnem stilu. Z le tremi porazi na 29 tekmah in kar 2,55
osvojene točke na srečanje,
kar je za več kot polovico točke na tekmo več od drugouvrščenega Asiaga.
Kljub le 29 odigranim tekmam so 'železarji' dosegli
največ zadetkov doslej, in sicer 135. Prav tako pa Jeseničani še nikoli niso v rednem
delu sezone prejeli tako malo
golov kot letos, in sicer 58.
Varovanci Nika Zupančiča so
imeli v Alpski ligi letos tudi
tako najboljši napad kot najboljšo obrambo tekmovanja.
Hkrati so bili tudi najboljši v
igri z igralcem več s kar
31,7-odstotnim izkoristkom
prednosti in ob branjenju z
igralcem manj z 88,1-odstotno uspešnostjo.

Slovenski prvaki so v Alpski
ligi do zdaj blesteli tudi v individualni statistiki. Švedski čuvaj mreže Oscar Froberg je z
1,82 prejetega zadetka na
tekmo najboljši vratar lige, v
številu ubranjenih strelov pa s
93,1 odstotka na drugem mestu. Drugi je po številu doseženih točk tudi naš napadalec
Eric Pance, ki se je ustavil pri
54 točkah. Zbral je 18 zadetkov in kot najboljši podajalec
tekmovanja 36 asistenc. Na
šestem mestu najnevarnejših
hokejistov Alpske lige je po
rednem delu Erik Svetina, na
osmem Jesperi Viikila, na 13.
pa njegov rojak Eetu Elo.
Jeseničani vlogo glavnega favorita regionalnega tekmovanja želijo potrditi tudi v

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

tako imenovanem Master
Roundu, v katerem se bo
med seboj pomerilo najboljših šest moštev rednega dela.
Na prvi tekmi so 'železarji' na
krilih izjemne zadnje tretjine
s 6 : 3 premagali Fasso, v drugem obračunu pa ob številnih odsotnostih v Podmežakli morali priznati premoč rivalu Asiagu.
Moštvo Jesenic je sicer prav
tako še vedno v igri za ubranitev naslova državnega prvaka. Polfinalnega obračuna
z rivali iz Ljubljane sicer niso
začeli najbolje. Na prvi tekmi
so kljub številnim priložnostim ostali praznih rok in
bodo na povratni tekmi v Tivoliju lovili zaostanek treh
golov.

SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO
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Zanimivosti

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 črkami

(1=L, 2=E, 3=R, 4=G, 5=K, 6=J, 7=C, 8=U, 9=A), od leve proti
desni prebrali rešitev uganke.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je OSTREŠNIK.

Sudoku s končno rešitvijo
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Delavnica pisanja
kitajskih pismenk
V Tednu pisanja z roko je na Jesenicah potekala delavnica pisanja kitajskih pismenk, ki jo je vodila
diplomirana sinologinja Ana Hering.

5
1 6 7
2
9
3
8 2
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=L, 2=E, 3=R, 4=G, 5=K, 6=J, 7=C, 8=U, 9=A), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej
šnje številke je OSTREŠNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je bilo ZA BOLJŠI VID IN LEPŠI IZGLED. Sponzor kri
žanke je bila OPTIKA BERCE, d. o. o., Tavčarjeva 6, Jesenice,
telefon 04 586 24 16 – brezplačni pregledi vida, strokovno
svetovanje glede izbire okvirjev, stekel in drugih pripomočkov
za boljši vid. Podarjajo tri nagrade – nakup ali storitve v pos
lovalnici v vrednosti 20 evrov. Nagrajenke so: Karmen Malej,
Jesenice; Breda Glažar, Moste; Marjeta Dolenc, Jesenice. Za
nagrade se oglasite v Optiki Berce na Jesenicah.

Urša Peternel
Med 17. in 22. januarjem je
potekal Teden pisanja z roko,
ki so se mu pridružili tudi na
Ljudski univerzi Jesenice.
Med drugim so izvedli delavnico Razvoj kitajskih pismenk, ki jo je vodila diplomirana sinologinja Ana Hering.
Udeležencem je razložila,
kako so se postopoma razvijale kitajske pismenke. "Te
so piktogrami, kar pomeni,
da njihov izvor najdemo v
upodobitvah iz narave. Vseh
pismenk je okoli 60 tisoč,
nekatere so se uporabile
zgolj enkrat, spet druge se
uporabljajo že vse od prvih
najdb do danes. Prvi zapisi
posameznih pismenk so se
ohranili na glinenih posodah, o pisavi pa lahko govorimo šele, ko so v provinci

Henan izkopali želvje oklepe, na katere so bile izrezljane prve pismenke. Ta pisava
se zato imenuje želvja pisava
in izvira iz časa dinastije
Zhou (1800 pr. n. št.)," je
povedala predavateljica.

Vseh pismenk je okoli
šestdeset tisoč.

Udeleženci delavnice so se seznanili s kitajskimi
pismenkami.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
ponedeljka, 14. februarja 2022, na Gorenjski glas, Nazorje
va ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabi
ralnik.

Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik, telefon 031/500 105. Vabijo,
da jih obiščete, pridete na dobro kavico, osvežilno pijačo in klepet na varni razdalji. Za zveste reševalce so pripravili pet nagrad – zapi
tek v vrednosti 10 evrov v Baru Zvonček. Vljudno vabljeni.
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Udeleženci delavnice so spoznali, kako so se pismenke
spreminjale skozi čas in kakšne so sodobne pismenke.
Delavnica je bila izvedena v
sklopu Večgeneracijskega
centra Ljudske univerze
Jesenice, projekta LAS
Gorenjska košarica, ki ga
financirata Republika Slovenija in Evropski sklad za
regionalni razvoj.
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AGIS: ime več špartanskih kraljev, BRECILO: vrsta tkiva, ki nabrekne ob pritoku krvi, STRATEG: izkušen vojskovodja, KOLODVOR: železniška
postaja PADRE: naziv italijanskih redovnikov, ERARD: znamka francoskih klavirjev, BRA: mesto blizu Torina, ERD: mesto pri Budimpešti,

12

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 2 / 2022
PP. 124, 4001 KRANJ

15

Jeseniške novice, petek, 4. februarja 2022

Prireditve
Dogodki od 4. do 25. februarja
Torek, 8. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača: E-predstava Darila
za mlečne zobke (ob razstavi Ringo raja že četrt stoletja)

Nastop učencev kitare

Aktivnosti Mladinskega centra

Glasbena šola Jesenice v dvorani Lorenz ob 18.30
(prenos v živo: www.glasbenasolajesenice.si)

MLADINSKI CENTER JESENICE

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

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.

www.gmj.si

www.gmj.si; ob 10. uri

Jaka Torkar – Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava
Muzej Kosova graščina, 10:00–16:00

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info.:
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com

Sreda, 16. februar
Nastop učencev violine

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: »JOGA ZA VSAKOGAR« s Tanjo;
prijave in info.: 041/860 989 in tanja.pristov@gmail.com

Glasbena šola Jesenice v dvorani Lorenz ob 18.30
(prenos v živo: www.glasbenasolajesenice.si)

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob
kartanju, info.: Žiga 040/912618

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Četrtek, 17. februar
Nastop učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene
pripravnice ob 17.00 v dvorani Lorenz

Sreda, 9. februar
Nastop učencev violončela

(prenos v živo: www.glasbenasolajesenice.si)

Glasbena šola Jesenice v dvorani Lorenz ob 18.15 (prenos v živo: www.
glasbenasolajesenice.si)

Aktivnosti centra Žarek

Nastop učencev flavte, kljunaste flavte in oboe ob 18.15 v
dvorani Lorenz

Četrtek, 10. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

(prenos v živo: www.glasbenasolajesenice.si)

www.gmj.si

vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre,
vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

www.gmj.si

Glasbena šola Jesenice v dvorani Lorenz, ob 18.30

Petek, 11. februar
Brezplačna delavnica DIGITALNA TRANSFORMACIJA in
RAZPISI

Ponedeljek, 21. februar
Predavanje: NAŠE JESENICE – razvoj mesta,
predavateljici Zdenka Tahir in Nataša Kokošinek

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Dom DU Jesenice,
Pod gozdom 13, ob 17. uri

Ponedeljek, 14. februar
DRUŽABNO SREČANJE z znanimi ljudmi in PROSLAVA ob
kulturnem prazniku
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Lara Blažič – Vroča zima, fotografska razstava o zimski idili
Ponedeljek–petek, 10:00–14:00

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Torek, 22. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Jaka Torkar – Mitološki cikel, muzejsko-likovna razstava, do 29. 4.
2022.

www.gmj.si

Torek, 15. februar
Brezplačna delavnica DOBRA HIGIENSKA PRAKSA
OZIROMA NAČELA HACCP

GALERIJA KOLPERN

Četrtek, 24. februar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

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,

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Nastop učencev baleta

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

Ringo raja že četrt stoletja, pregledna medinstitucionalna razstava
lutkovne skupine Ringo raja in Gornjesavskega muzeja Jesenice, do
15. 5. 2022

www.gmj.si

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
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Informativna dneva
NA DALJAVO

Petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00
Sobota, 12. 2. 2022, ob 9.00

www.egss.si

Dvojna kariera športnikov

Projektni dan

Delavnica pravilnega dihanja,
govora in nastopanja
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jeseniške novice
Pravi junak z okroglimi petsto vzponi je postal
Nedim Džamastagić, Leopold Bizalj jih je dosegel
321 in Janko Meglič 319.
Janko Rabič
Pri Zavodu za šport Jesenice
so zaokrožili še eno uspešno
leto izvajanja akcije Osvajalec Španovega vrha. V knjigo na vrhu priljubljene izletniške točke Španov vrh na
nadmorski višini 1361 metrov so lani zabeležili 9465
vzponov, od začetka akcije
leta 2014 pa skupaj že
57.010 vzponov. Pravi junak
z okroglimi petsto vzponi je
postal Nedim Džamastagić
(intervju z njim objavljamo
na strani 7), Leopold Bizalj
jih je dosegel 321 in Janko
Meglič 319. Več kot sto
vzponov so imeli Aljoša
Markež (255), Martin Baš
(229), Vlasta Martinčič
(215), Uroš Tkalec (200),
Alenka Klinar (191), Jani
Pšenica (181), Igor Mlakar
(155), Ksenija Brajič (143),
Vlasta Stare (120), Tina
Repovž (114), Anja Novak
(113), Mirko Klinar (112),

Gorazd Kliček (104), Sandra
Možina (102) in Mojca Juntes (100). Kriterije za pridobitev priznanja za 60, 40 in
20 vzponov je lani izpolnilo
121 pohodnikov. Pred koronačasom so jih podeljevali

Ker je pot pri vzponu
lahko ledena, na
Zavodu za šport
Jesenice priporočajo
ustrezno obutev, tudi
dereze pridejo še kako
prav.
na januarskem nočnem
pohodu ob polni luni, zaradi
znanih razmer pohoda letos
ni bilo. Polovico priznanj so
že podelili na Španovem
vrhu, ostali jih dobijo na
sedežu Zavoda za šport
Jesenice. Letos akcija poteka
naprej, pohodniki že vpisujejo nove vzpone.

Do rezultata kariere
Paraalpski smučar Jernej Slivnik je na svetovnem prvenstvu osvojil četrto in sedmo mesto. Prihodnji
mesec ga čaka nastop na paralimpijskih igrah v Pekingu.
Maja Bertoncelj
Paraalpski smučar Jernej
Slivnik je v letošnji zimi
odlično pripravljen. Na svetovnem prvenstvu v Lillehammerju je v konkurenci
sedečih smučarjev osvojil
sedmo mesto v veleslalomu,
v slalomu pa je bil nato četrti, povsem blizu stopničk.
Tako visoko še ni bil.
Svetovno prvenstvo na Norveškem je bilo zanj drugo.
Na tej ravni tekmovanja je
prvič nastopil pred tremi leti,
ko sta svetovno prvenstvo
skupaj gostila Kranjska Gora
in Sella Nevea. Takrat je bil v
slalomu deseti, v veleslalomu pa sedemnajsti. Tokrat je
svoje uvrstitve izboljšal,
poleg tega je preskok pokazal
tudi z zmanjšanjem zaostanka za najboljšimi. "Že v prvi
vožnji sem odpeljal zelo dobro. Postavitev je bila direktna
in hitra. V drugem teku sem
šel še bolj 'na glavo', za Poljakom Igorjem Sikorskim sem
bil za stotinko. To me je še

Dajte svoji karieri

nov zagon!

Vpis v programe 1. stopnje
v študijskem letu 2022/2023

Visokošolski študij

Zdravstvena nega
Redni (Jesenice) in izredni študij
(Ljubljana in Jesenice)

Visokošolski študij

Fizioterapija

Redni (Jesenice) in izredni študij
(Ljubljana)
Spletna informativna dneva:
11. in 12. februar 2022, Zoom
Prvi prijavni rok:
od 15. februarja do 18. marca 2022
Več informacij:
Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580
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Foto: Sportida

Osvajalci
Španovega vrha

Hrušičan Jernej Slivnik se je izkazal na svetovnem
prvenstvu, bliža pa se vrhunec sezone: paralimpijske igre.
dodatno motiviralo. Napadel
sem in z nekaj napakami prišel do četrtega mesta," je po
tekmi v slalomu povedal
21-letni Slivnik in dodal, da
se je svetovnega prvenstva
zelo veselil: "Morda še bolj
kot iger v Pekingu. Vesel
sem, ker se je tako izteklo v
tej pravljični Norveški. Vse

skupaj pa je krasen in izvrsten motiv za nastop na paralimpijskih igrah." Z njegovimi vožnjami na svetovnem
prvenstvu je zelo zadovoljen
tudi trener Roman Podlipnik: "Tokrat se je izkazal tudi
na trdi podlagi, kjer je imel
včasih nekaj bojazni. Na tem
prvenstvu je pridobil tudi na

samozavesti. V veleslalomu
je v drugo smučal z malce
zavore, a je ravno zato naredil napako. V slalomu se je
sprostil malce bolj in dobro
opravil s progo." Slivnik od
lanskega poletja vadi tudi z
dr. Mitjo Bračičem, ki skrbi
za njegovo fizično pripravo.
Slivnik in Podlipnik sedmega februarja odhajata na tekme v švicarski Veysonnaz.
Njegovi nastopi so dobra
napoved tudi za prihajajoče
paralimpijske igre, ki bodo v
Pekingu med 4. in 13. marcem. Slivnik bo zagotovo
nastopil v slalomu in veleslalomu. V primeru pa, da si
na naslednjih tekmah pribori zadostno število točk, pa
ni izključen tudi superveleslalom.
Slivnik v letošnji sezoni tekmuje v evropskem in svetovnem pokalu. V evropskem
pokalu ima dve tretji mesti v
slalomu, v svetovnem pokalu pa je bil najvišje 20.
decembra, ko je bil osmi na
slalomu v St. Moritzu.

