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VABILO / NAPOVED

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINI JESENICE

Občina Jesenice se v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah, priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v
številnih občinah po Sloveniji potekala v četrtek, 15. februarja 2018. Letošnja skupna akcija
slovenskih občin in Skupnosti občin Slovenije bo poteka že sedmič zapored.
S skupno akcijo občin želimo opozoriti na dobro delo lokalne skupnosti ter tako pokazati očiten
napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v lokalnih okoljih.
Letos se je Občina Jesenice odločila, da k sodelovanju pri dnevu odprtih vrat povabi tudi jeseniške
javne zavode, saj prav ti - ne glede na področje - namreč znatno prispevajo k razvoju in rasti občine,
jo krepijo in zagotavljajo višjo kakovost bivanja v njej. Omenjeni dogodek je namreč eden od
načinov, da pokažemo svojo dostopnost, odprtost in javnost, predstavimo svoje pristojnosti in
izpostavimo opravljeno delo, projekte ali investicije, ne nazadnje pa tudi medsebojno sodelovanje
lokalne skupnosti in zavodov.
Dan odprtih vrat bo potekal tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer od
9.00 do 12.00. Obiskovalce bo sprejel župan Tomaž Tom Mencinger, ki jim bo odgovoril na
morebitna vprašanja, hkrati pa si bodo lahko ogledali tudi prostore občinske stavbe, se seznanili z
oddelki občinske uprave in z njihovimi pristojnostmi. Da bi se lahko vsakemu obiskovalcu še
posebej posvetili in pripravili odgovore na konkretnejša vprašanja v zvezi z morebitnimi odprtimi
zadevami, vse zainteresirane vljudno prosimo, da svojo prisotnost s približno uro obiska najavijo
na telefonski številki (04) 586 92 34 ali na elektronskem naslovu ines.dvorsak@jesenice.si.
Dan odprtih vrat pa bo potekal tudi v naslednjih javnih zavodih in na naslednje načine:

JAVNI ZAVOD
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
JESENICE
(Cesta železarjev 35, 4270
Jesenice)
GIMNAZIJA JESENICE
(Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice)
GLASBENA ŠOLA JESENICE
(Cesta Franceta Prešerna 48,
4270 Jesenice)

URA

POTEK

9.00–12.00

Obiskovalci si bodo lahko ogledali celoten gasilski dom in se
seznanili z opremo, ki jo gasilci uporabljajo pri svojem delu.
Ogled doma in opreme bo vodil g. Anže Mužan.

10.00–12.00

16.00–20.00

Obiskovalci naj se zglasijo v pisarni svetovalne službe,
ogledali pa si bodo lahko prostore šole, ki jim jih bo
razkazala ga. Vesna Smolej-Vrzel, univ.dipl.psih.
Obiskovalce bo v avli šole sprejela ravnateljica šole, mag.
Martina Valant, ki jim bo predstavila dejavnosti šole in jih
popeljala na ogled šole. Obiskovalci si bodo ob 16.45 lahko

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
JESENICE
(Trg Toneta Čufarja 1, 4270
Jesenice)
GORNJESAVSKI MUZEJ
JESENICE
(Cesta Franceta Prešerna 45,
4270 Jesenice)

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
(Delavska ulica 1, 4270
Jesenice)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
(Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice)
OSNOVNA ŠOLA POLDETA
STRAŽIŠARJA JESENICE
(Ulica Viktorja Kejžarja, 4270
Jesenice)
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE
GORENJSKE
(Spodnji Plavž 24/e, 4270
Jesenice)

9.00–12.00

12.00–14.00

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

SREDNJA ŠOLA JESENICE
(Ulica bratov Rupar 2, 4270
Jesenice)

9.00–12.00

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
(Ledarska ulica 4, 4270
Jesenice)

Ob 9.00 in 10.30

ZDRAVSTVENI DOM JESENICE
(Cesta maršala Tita 78, 4270
Jesenice)

11.00–12.00

ogledali tudi pouk plesne pripravnice (v baletni dvorani), ob
18.30 pa tudi nastop učencev Glasbene šole (v dvorani
Lorenz).
Obiskovalci si bodo lahko ogledali ogled stavbe gledališča, in
sicer ob 9.00, 10.00, 11.00 in 12.00. Obiskovalci se lahko
zglasijo v tajništvu gledališča, ogled po njem pa bosta vodila
sodelavca gledališča, Dino Muratović in Natalija Korošec.
Obiskovalci se lahko zglasijo v tajništvu uprave, strokovni
sodelavci muzeja pa jim bodo predstavili delo muzeja in
odgovorili na vsa morebitna vprašanja.
Obiskovalci si bodo lahko ogledali nove prostore
Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki jim ga bodo
razkazale sodelavke Ljudske univerze Jesenice. Obiskovalci
se bodo lahko seznanili tudi z aktivnostmi, ki tam potekajo, s
svetovalno dejavnostjo v izobraževanju odraslih, s projekti,
ki potekajo na Ljudski univerzi Jesenice, in z možnostjo
vključitve v vseživljenjsko izobraževanje.
Obiskovalci se lahko zglasijo v pritličju na otroškem oddelku.
Sprejela jih bo direktorica Veronika Osredkar ali ena od
bibliotekark. Obiskovalci si bodo lahko ogledali celotno
knjižnico, s poudarkom na prostorih, ki sicer niso namenjeni
uporabnikom knjižnice.
Obiskovalce, ki naj ob vhodu pozvonijo, bosta sprejeli
ravnateljica ga. Aleksandra Valančič in svetovalna delavka, ki
jim bosta razkazali prostore šole in odgovorili na zastavljena
vprašanja.
Obiskovalce bo sprejel direktor mag. Stevo Ščavničar, ki bo
obiskovalcem razkazal prostore Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske in prostore COWORKING Plavž, odgovarjal pa bo
tudi na morebitna vprašanja obiskovalcev.
Oiskovalci se lahko zglasijo v tajništvu šole (prvo
nadstropje). V kolikor bodo želeli, jih bodo od tam
sodelavke šole popeljale na ogled šole, lahko se bodo
seznanili z aktualnimi informacijami v zvezi s šolskimi
programi, hkrati pa prejeli odgovore na vsa morebitna
vprašanja v zvezi z delovanjem in aktivnostmi šole.
Zavod za šport Jesenice bo v sklopu dneva odprtih vrat za
obiskovalce pripravil dva vodena ogleda, in sicer ob 9.00 in
ob 10.30. Obiskovalce bo sodelavec zavoda sprejel v
recepciji Športne dvorane Podmežakla in jih popeljal na
ogled. Ogledali si bodo lahko celotno športno infrastrukturo
v Športnem parku Podmežakla (Športna dvorana
Podmežakla, kegljišče, nogometna igrišča itd.), obenem pa
jim bodo sodelavci zavoda odgovorili na vsa morebitna
vprašanja.
Obiskovalci se lahko zglasijo na upravi Zdravstvenega doma
Jesenice (v pritličju levo), kjer jih bo sprejela glavna
medicinska sestra ga. Ester Škerjanc in jim odgovorila na vsa
morebitna vprašanja v zvezi z delovanjem Zdravstvenega
doma Jesenice.

Ker verjamemo, da smo lahko na Jesenicah na delo Občine in jeseniških javnih zavodov ponosni, in
ker je dogodek odlična priložnost, da izveste vse, kar vas zanima v zvezi z delovanjem Občine
oziroma zgoraj navedenih javnih zavodov, vas vljudno vabimo na obisk, ogled in klepet.

