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Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora

Konec maja so v Mojstrani svojemu namenu slovesno predali novo,
634 kvadratnih metrov veliko telovadnico. Trak pred vhodom v nove
prostore sta prerezala kranjskogorski župan Jure Žerjav in državna se-
kretarka Ministrstva za šolstvo in šport dr. Alenka Šverc. 

S tem je zaokrožena popolna prenova osnovne šole v Mojstrani, ki je
s telovadnico in pripadajočimi prostori - vhodno halo, garderobami, ga-
lerijo in kabineti - pridobila kar več kot 1.200 kvadratnih metrov novih
prostorov. Novo podobo je dobilo tudi šolsko igrišče. Vrednost vseh del
je znašala 1,8 milijona evrov, investicijo pa sta na podlagi javnega raz-
pisa sofinancirala tudi Ministrstvo za šolstvo in šport (82.374 tisoč ev-
rov) ter Fundacija za šport (78 tisoč evrov). 

”Vsem učencem želim, da bi novo telovadnico s pridom uporabljali,”
je na torkovem slovesnem odprtju poudaril župan Kranjske Gore Jure
Žerjav. ”Obenem vabim vse mojstranske športne navdušence, da jo
čim večkrat uporabljajo za rekreacijo. Nadstandardna oprema telovad-
nice pa zagotavlja, da bodo sem prihajali tudi vrhunski športniki.”

Novo telovadnico je občina Mojstrani obljubila pred petimi leti, ko so
ugotovili, da je v stenah stare šole zdravju nevarni azbest. Obnovo so
načrtovali po fazah in jo, kot rečeno, zaključili z novo telovadnico, ki

je bila zgrajena v manj kot enem šolskem letu. ”Zadovoljen sem, da
smo v slabem šolskem letu zgradili zares kvaliteten in vrhunsko 
opremljen objekt. Telovadnica je nadstandardne velikosti. Za del, ki
presega šolske predpise, smo kandidirali na razpisu ministrstva za šol-
stvo ter fundacije za šport. Zato je namenjena tudi rekreaciji in seveda
vrhunskemu športu, saj ima vgrajeno odlično opremo, ki omogoča vr-
hunsko vadbo.” 

Z novo pridobitvijo je zadovoljen tudi dolgoletni ravnatelj OŠ 16. de-
cember Mojstrana Emil Brezavšček. ”Nova, zares vrhunsko opremlje-
na telovadnica ponuja obilo možnosti ne le našim učencem, temveč
tudi vsem drugim prebivalcem Mojstrane, kjer sta bila šport in rekrea-
cija vedno zelo razvita. Odlične možnosti za treninge, ki jih ponujata
dobra oprema telovadnice in prijetno okolje, pa bojo prav gotovo pri-
tegnili tudi številne druge športnike, zato sem prepričan, da bo telovad-
nica zasedena dobesedno od jutra do večera.”

Na temeljito prenovo čaka zdaj v kraju še vrtec Mojstrana, a ta, kot je
dejal župan Žerjavi, pride na vrsto za šolo Josipa Vandota Kranjska
Gora, za katero so sredstva že zagotovljena v proračunu za prihodnje
leto.          
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Sredi junija je župan Jure Žerjav na sprejem
povabil mlade, ki so prav vse razrede osnovne
šole izdelali z odličnim uspehom. Letos je
bilo takšnih v obeh osnovnih šolah v občini
16: Jaka Benedik, Natali Horvat, Rok Kejžar,

Margot Majkič, Gašper Oblak, Kaja Purkart,
Tim Robič, Peter Rot, Leon Škrilec z OŠ Josi-
pa Vandota Kranjska Gora ter Gaja Čebulj,
Sandra Čurgoz, Manca Mrak, Lara Rekar,
Jana Tkalec in Nika Velikonja z OŠ 16. de-

cembra Mojstrana. Na sprejem so bili 
povabljeni skupaj s starši in razredniki, župan
pa jim je ob tej priložnosti podaril knjigo
Toma Jeseničnika Slovenija v presežnikih.       

M. A.

Odličnjaki na sprejemu pri županu

Mojstrana ima novo telovadnico
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Vam mladi so se začele počitnice, tisti naj-
lepši in najbolj brezskrben del leta, ko si od-
počijete od vsakdanjih šolskih skrbi in napo-
rov. Želim vam, da bi jih preživeli čim lepše,
predvsem pa varno. Vsem, ki ste se v šoli še
posebej izkazali, pa iskreno čestitam za dose-
žen uspeh.

Tudi občina Kranjska Gora se lahko pohvali
z nekaterimi uspehi. Zaključujemo investicije,
ki so bile začrtane z letošnjim proračunom.
Zgodila so se že prva odprtja, a letos je inve-
sticij toliko, da marsikatera pride na vrsto šele
jeseni.

Premika se tudi v Planici. Del zemljišč je že
odkupljen, za preostala se pripravljajo pogod-
be. Kljub neglasovanju nekaterih svetnic in
svetnikov pa smo v drugem poizkusu, tokrat
soglasno, uspeli izglasovati prenos občinskih
zemljišč, v javnem interesu, na državo. Sko-
rajda so si privoščili spodrsljaj, ki bi kaj lah-
ko zavrl izvedbo izgradnje nordijskega centra
Planica.

Še po nečem si bomo zapomnili junij 2008.
Po tem, da so nas Gorenjce na referendumu
vprašali, ali želimo biti Gorenjci. Tak sklep so
sprejeli vsi občinski sveti in tudi vsi župani
Zgornje Gorenjske, a v okviru delitve Slove-
nije na največ osem močnih pokrajin. Tega,
oziroma v kakšni Sloveniji želimo živeti, nas
ni upal vprašati nihče. Zdaj pa poslušam in-

terpretacije, da smo se odločili za 11 pokrajin,
za 2 pa ne! Kakšna manipulacija!

Odgovor na tisto nezastavljeno vprašanje, v
kakšni Sloveniji želimo živeti, pa pride prav
kmalu. Morda že jeseni!

Želim vam lepo in mirno poletje!
Jure Žerjav, 

župan

Nekaj izbranih resnic

Voda opere vse, samo umazanega
jezika ne.             (ljudska modrost)

Govor je dan vsem, modrost pa le
redkim.

(Kato, rimski državnik, 
234-149, pr. n. št.)

Ni bolj praznega človeka od tistega,
ki je sam sebe poln.              

(ljudska modrost)

Čas naredi iz mladeniča starca, iz
bedaka pa nihče ne more narediti
modreca. (latinski pregovor)

Franc Žerjav

Spoštovane 
občanke in občani!

Občinski svet je na svoji zadnji seji podprl prenos nekaj manj kot 60
tisoč kvadratnih metrov občinskih zemljišč v Planici na državo, kar
predstavlja enega od pomembnih mejnikov za nadaljevanje 40 milijo-
nov evrov vrednega projekta izgradnje Nordijskega centra v Planici. Po
načrtih naj bi s prvimi pripravljalnimi deli za izgradnjo centra začeli že
konec letošnjega poletja, sledila bosta gradnja 120-metrske skakalnice
in najnujnejša sanacijska dela na velikanki.

V Ratečah večina krajanov podpira odločitev občine. ”Kraj je enoten
o tem, kaj pričakuje od Planice. Zadovoljni smo, da je svoje storila tudi
občina,” je z odločitvijo občinskega sveta o prenosu zemljišč zadovo-
ljen predsednik KS Andrej Mežik. ”Tokrat imamo pred sabo prvič re-
sen projekt, ki smo ga imeli vsi priložnost videti. Prav tako je država že
začela z odkupi zemljišč, zaradi česar verjamemo, da je projekt izgrad-
nje Nordijskega centra Planica realno izvedljiv. Do sedaj je namreč dr-
žava le obljubljala, da bo Planico uredila - ponavadi se je o tem govo-
rilo kakšen teden po svetovnem pokalu - potem pa se o Planici niti go-
vorilo ni več. Želimo torej, da Planica postane takšna, kot je nekoč že
bila. Za Rateče, kjer sta osnovni panogi kmetijstvo in turizem, je še
kako pomembna, saj se od kmetijstva pač ne da živeti,” je še dejal Me-
žik.

Štirideset milijonov vredni projekt izgradnje Nordijskega centra Pla-
nica, uvrščen med razvojne prioritete tudi v strategiji razvoja Slovenije,
ima v domači javnosti že ves čas večinsko podporo, tudi podporo
Agrarne skupnost Rateče Planica, tamkajšnjega turističnega društva ter
Nordijskega društva Planica. Na seji pred štirinajstimi dnevi mu prav-
zaprav ni nasprotoval niti nihče od občinskih svetnikov - pet se jih je

glasovanja vzdržalo, zaradi česar predlog ni dobil potrebne dvotretjin-
ske večine. Opozicijski svetniki so v sredo v skupni izjavi pojasnili, da
so se glasovanja vzdržali, ker se niso strinjali z županovim načinom od-
ločanja o projektu, rešitvi planiškega problema in samemu Nordijske-
mu centru pa niso nasprotovali. Opozorili so še, da bi si po njihovem
mnenju občina morala zagotoviti več vpliva na delovanje nordijskega
centra, nato pa tudi oni glasovali za prenos občinskih zemljišč v Plani-
ci na državo.                                                                           M. A.

Planica gre naprej

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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V Tabrah, pri poslopju Komunale Kranjska
Gora, so maja pripravili izjemno zanimive ko-
munalne igre treh dežel. Že od leta 2000 se jih
udeležujejo komunalni delavci iz Kranjske
Gore, Podkloštra in Trbiža, že tretjič pa so jih
organizirali Kranjskogorci. Pretekla leta so
sicer potekale v Planici, zdaj pa je v Tabrah ve-
lik parkirni prostor, na katerem so lahko
pripravili to prijateljsko tekmovanje. Komunal-
ni delavci so se pomerili v vožnji s smetarskim

vozilom, z unimogom, v športni vožnji s kole-
som, v sestavljanju prometnega znaka in še bi
lahko naštevali. Bistvo iger sta predvsem
druženje in zabava, zato organizatorji poskrbi-
jo tudi za kakšen ”zdrav hec”, ki dogajanje še
bolj popestri. Tako so tudi županom vseh treh
občin pripravili spretnostno tekmovanje v ses-
tavljanju zastave, a ”glej ga zlomka”, ravno pri
kranjskogorskem županu Juretu Žerjavu so bili
kosi droga za zastavo najdaljši, da jo je lahko

najhitreje sestavil in tako suvereno premagal
oba tekmeca. Zmaga pa ni ostala doma v tek-
movanju komunalnih delavcev. Prva je bila
namreč ekipa iz Podkloštra, druga ekipa do-
mače Kranjske Gore, tretja pa ekipa Trbiža.
Zbrani so se razšli z obljubo na ustih, da se ob
letu osorej znova snidejo in tako potrdijo med-
sebojno prijateljstvo ter dobro sodelovanje. 

Karmen Sluga,
foto: Bogdan Pušar

Komunalne igre treh dežel

V okviru praznovanja 10. obletnice ustanovitve Omrežja občin
”Povezanost v Alpah” je bila lani v Bovcu delavnica na temo mladih in
problema odseljevanja mladih iz alpskih dolin. V Omrežju se ravno
zato v zadnjem času aktivno ukvarjamo z različnimi dejavnostmi, ki so
namenjene mladim, vsebinsko pa se navezujejo na združenje. Eden od
primerov podpore, ki jo Omrežje občin zagotavlja članskim občinam in
organizatorjem mladinskih taborov, je prirejanje delovnih taborov, ki se
jih udeležujejo mladi iz drugih članskih občin.

Letos bosta v francoskem kraju Argenitere-la-Bessee organizirana
dva mladinska delovna tabora. Namen mladinskih delovnih taborov je
med seboj povezati mlade iz različnih držav, ki so se odločili, da bodo
določeno obdobje preživeli skupaj in delali na izbranem projektu, ki
poteka v mestnem ali podeželskem okolju (manjša gradbena dela, de-
javnosti na področju varstva okolja ali spomeniškega varstva, seznan-
janje domačinov s projektnim delom, ipd.). Ni nujno, da imajo
udeleženci tabora posebna znanja in sposobnosti, pomembno je, da
dosežejo cilj, ki so si ga zastavili na začetku tabora. Delo in prosti čas
si člani skupine razdelijo skupaj z mentorji.

Na taborih se srečujejo in med seboj spoznavajo najrazličnejši ljudje,
vsi pa si prizadevajo za uspešno izvedbo skupnega projekta. Pri tem ni
pomembno le prostovoljno delo, temveč tudi izmenjava izkušenj na
mednarodni ravni v drugih državah z drugimi mladimi udeleženci. 

Delovni tabor ”Fournelski rudniki srebra” 
Argenitére-la-Bessée, Francija

Fourelski rudniki srebra, ki ležijo v zgornji dolini reke Durance, so
uvrščeni na seznam zgodovinskih spomenikov v Franciji in imajo poseben
pomen za francosko kulturno dediščino. Za to dolino je tudi sicer značil-
na izredna pestrost rastlinskega sveta. V rudniških prostorih, kjer so začeli
z izkopavanjem srebra že v 10. stoletju, so potrebna nujna vzdrževalna
dela, kar lahko v določenem obsegu storijo udeleženci delovnega tabora:

• V podzemlju: vzdrževalna dela in popravilo starih jaškov, odstranje-
vanje nasutin in usedlin

• V okolici starega rudnika: popravilo in ureditev poti, manjša ob-
novitvena dela, čiščenje utrditev v rečnem koritu.

Poleg tega bo po raznolikem okvirnem programu mogoče odkrivati
okolico rudnika. Organizirane bodo še dejavnosti, kot na primer obisk
planinske koče ob koncu tedna, pohodniški izleti po Narodnem parku
Ecrins, ogledi pomembnih kulturnih znamenitosti, prikaz taljenja rude
v talilni peči in tradicionalne proizvodne tehnike, ogled šolskega grad-
bišča, kjer uporabljajo metode ekološke gradnje in vzdrževanja, ogled
termalnega izvira na območju Monetier-les-Bains in še veliko drugega.
Prosimo vas, da pohitite s prijavami, saj je število mest v taborih ome-
jeno.                                                                             Vida Černe

Kdaj: Od 5. julija do 26. julija 2008 in od 2. avgusta do 23. avgusta
Za: mlade od 18. do 26. leta
Prenočevanje: V šotorih, možnost tuširanja zagotovljena
Stroški udeležbe: 90 EUR na osebo
Kontakt in informacije: Vida Černe, 5809 812, cerne@kranjska-gora.si

Rumene rutke za varnost v prometu
Kranjskogorski župan Jure Žerjav ter predstavnica Sveta za preventi-

vo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska Gora Vlasta Sku-
mavc Rabič sta ob koncu šolskega leta obiskala prvošolčke v osnovnih
šolah v Mojstrani in Kranjski Gori. 

Podelila sta jim priznanja za pridno nošenje rumenih rutk, mladim
nadebudnežem pa sta čestitala tudi ravnatelja Cvetka Pavlovčič in Emil
Brezavšček. Prav rumene rutke namreč pripomorejo k otrokovi večji
varnosti v prometu in so bile zato pomemben del njihovega vsakdana v
prvem letu šolanja. Da pa je bilo druženje bolj prijetno in zanimivo, so
se najmlajši tudi letos potrudili in gostom zapeli nekaj pesmic.    K. S.

Mladinski poletni delovni tabor v Franciji
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Člani in članice Mešanega pevskega zbora
Kranjska Gora, ki od aprila delujejo pod okri-
ljem Kulturnega društva Odmev (preimenova-
nje iz KD Alojzij Plantau), se pripravljajo na
poletne koncerte, ki jih kot vsako leto ne bo
malo. Da ostajajo v dobri pevski kondiciji, skr-
bijo z rednimi vajami in nastopi. Tako so konec
aprila v bolnišnici v Begunjah s pesmijo razve-
selili bolnike, njihove svojce ter zaposlene,
maja pa so se udeležili območnega srečanja
odraslih pevskih skupin na Jesenicah. Odpra-
vili so se tudi na tridnevne priprave v Piran,
kjer so imeli še več možnosti in miru za vaje.
En dan so petju namenili kar celih šest ur, tako
da so grla dodobra ogreli za poletne nastope v
domači Kranjski Gori. Težko pa so čakali tudi

20. junij, ko so na trgu pred kranjskogorsko
cerkvijo imeli redni letni koncert, na katerega
so povabili tudi zbor iz Weissensteina iz Av-
strije. Pobuda je pravzaprav prišla iz Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Ljubljana, in si-
cer v sklopu predsedovanja Slovenije Evropski
uniji. Skupaj z avstrijskimi prijatelji so dan
kasneje namreč odpotovali še v Stično, na 39.
Tabor, kjer so v slovenskem jeziku družno za-
peli zbori iz vse Evrope.

Pa še to: Ne le, da imajo člani in članice Me-
šanega pevskega zbora Kranjska Gora radi lepo
pesem, radi imajo tudi čisto okolje, zato so maja
pridno zavihali rokave in v sklopu čistilnih ak-
cij očistili predel ob cesti proti Srnjaku. 

Karmen Sluga

Pestra poletna sezona

V Knjižnici Kranjska Gora bodo od 7. do
11. julija od 13. do 14.30 na delavnici z
naslovom Copati za copatarje in copatarke
izdelovali najrazličnejše modele copat in torbic.

Med 21. in 25. julijem bo od 13. do 14.30
potekala delavnica Za papir ni ovir, na kateri
bodo otroci iz papirne kaše izdelovali posodice
različnih dimenzij in oblik, ter barvali okrasne
škatle za shranjevanje različnih drobnarij. Zad-
nji teden v juliju, med 28. julijem in 1. avgus-
tom pa se bodo v delavnici z naslovom Raču-
nalnik za vsak dan od 13. do 14.30 učili
uporabljati računalniške programe, kot so
Word, Excel, Power point.

V Knjižnici Rateče bodo med 7. in 11. juli-
jem od 11. do 12.30 pripravili delavnico Co-
pati za copatarje in copatarke, med 21. in
25. julijem pa bo od 11. do 12.30 potekala
delavnica Za papir ni ovir.

V Knjižnici Dovje-Mojstrana med 30. juni-
jem in 4. julijem 2008 od 11. do 12.30
pripravljajo delavnico Copati za copatarje in
copatarke, med 14. in 18. julijem bo od 11.
do 12.30 potekala delavnica Za papir ni ovir
ter med 21. in 25. julijem od 11. do 12.30

delavnica Tvoja revija, na kateri boste izdelo-
vali revijo o temah, ki zanimajo otroke. 

Knjižnica Gozd Martuljek delavnico Co-
pati za copatarje in copatarke pripravlja med
30. junijem in 4. julijem od 13. do 14.30,
delavnico Za papir ni ovir med 15. in 18. juli-
jem 2008 od 13.00 do 14.30 ter delavnico Tvo-
ja revija od 22. od 25. julija od 13. do 14.30. 

M. A.

Poletni delovni čas v knjižnicah
Knjižnice Kranjska Gora, Dovje-Mojstrana,

Gozd Martuljek in Rateče bodo od 1. julija do
31. avgusta odprte po poletnem urniku, in sicer:

KNJIŽNICA KRANJSKA GORA
od ponedeljka do petka od 15.00 do 19.00 ure

KNJIŽNICA DOVJE-MOJSTRANA
sreda, četrtek od 15.00 do 19.00 ure

KNJIŽNICA GOZD MARTULJEK
ponedeljek od 15.00 do 19.00 ure

KNJIŽNICA RATEČE
torek od 15.00 do 19.00 ure

Kaga pa saseda praje

Rdeča kapica
Sedim nasproti Špikove skupine, razmišljam

prav o tejle kolumni in luna, na pol skrita za
oblake, me sramežljivo opazuje ... Razmiš-
ljam, če je dež, ki smo ga že vsi več ali manj
siti, v resnici dež ali se je pač nebo zjokalo
nad podobo kraja, ki naj bi ga ljubili in z
njim dihali, živeli. Se je nebo slednjič zlomi-
lo, ker vidi več kot človeško oko? Ali pa lju-
dem ni več toliko mar oz. ostajajo(mo) ne-
močni spreminjati nekaj, na kar se ne spo-
znajo(mo,) a v srcih že dolgo nosijo tisti ‘to
ni prav’. Prav tisti, ki še vedno vsaj malo di-
hajo s krajem (kolikor pač kraj lahko še
diha), so tista skrivnostna energija, ki ohra-
nja utrip, dogajanje. Zadnjič, ko sem v kranj-
skogorskem vrtcu poslikavala vesele obrazke
domačih otrok, sem nehote pomislila, koliko
teh obrazkov bo tu, v domačem kraju, imelo
željo ostati in v njem videti priložnost. Koliko
teh nagajivih učk bo tu videlo svojo prihod-
nost? 

Sama že od nekdaj črpam ideje in energijo iz
Špika, gore, ki me že tisočkrat videna vedno
znova vznemiri, preseneti, očara,... Moja in-
spiracija niso nikakršni generali, ki naj bi me
pošiljali v ‘boj’ s kolumno. Vsaka beseda je
moja. Zraste v mojem srcu in oživi v Vaših ro-
kah. Pa čeprav je to pravljica, v katere bomo
morali začeti verjeti, da bomo ostali tu, v tej
dolini volkov in vsak dan novih Rdečih kapic
... Da moram pisati pravljice, so rekli, ker res-
nice ne znam napisati na pravi, njihov način.
No, pa začnimo...

Nekoč, v neki znani vasici pod Vitrancem je
živela Rdeča kapica. V gozdu, kjer so namesto
visokih smrek vladali žerjavi, deklica pa se je
na poti k babici spotikala, ... ampak ne ob ko-
renine, pač pa ob gradbeni material. (Pač so-
dobna verzija, če že hočejo.) Pa vendar da ne
bom zanemarjala vloge volka ... Prej nisem
omenila, da sodobna Rdeča kapica nosi rde-
če tangice namesto rdeče kape, da na prvi po-
gled pač ni očitna njena vloga ... volk pa kot
volk, nor na mlado meso.

Od tu naprej pa Vam prepuščam Vašo last-
no verzijo današnje pravljice, pa naj lovec za-
meri ali pa tudi ne. Ker ga pač nisem omeni-
la. Ali pa bo pač vesel, ker Vam pač nisem
razkrila njune veze, ljubezni, ki ima sredi goz-
da med vilami in škrati popoln mir in nikomur
ni v napoto. Včasih jo oplemenitita s kakšnim
šopkom gozdnih jagod, z bojaznijo, do kdaj
jih bosta sploh lahko še uživala, če bo sprejet
nov zakon o TNP-ju, ki bo prepovedoval vse
mogoče stvari in kam bosta skrila njuno ljube-
zen. To edino bogastvo, ki ga poleg čarobne-
ga gozda še imata. Volka ju ni strah. On je
čisto u redu ... Ampak ko je Rdeča kapica za-
čela pripovedovati o žerjavih, je babici lesk v
očeh zamrl. Ni hotela poslušati in ni mogla
skriti žalosti in nemoči, ... Ja. to so veliki, vi-
soki, ... Je hitela pripovedovati Rdeča kapica,
babica pa je lovcu še močneje stisnila roko.

Ja, bo treba verjeti v pravljice s srečnim kon-
cem. Treba bo začeti ljubiti vse to, kar nam je
še ostalo, in se boriti za to, da še tega ne izgu-
bimo ...                                Alenka Peternel

Poletne počitniške delavnice
V vseh knjižnicah v občini so za letošnje poletje pripravili živahen

počitniški program.
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Kar 31 ekip se je udeležilo že 20. regijskega
srečanja društev Mladi gasilec, ki je bilo to-
krat v Kranjski Gori. Pomerili so se v teore-
tičnih in praktičnih znanjih, ki jih pri svojem
delu potrebujejo gasilci. Na prireditvi se je
zbralo kar sto mladih med osmim in petnaj-
stim letom. ”Veseli smo dokaj velikega števi-
la udeležencev,” je povedal predsednik orga-
nizacijskega odbora Ignac Šubic. V Kranjski
Gori smo regijsko tekmovanje že pripravili
pred osmimi leti, leta 1993 pa tudi državne-
ga.” Tokrat bo državno tekmovanje jeseni v
Semiču, tja pa z Gorenjske odhajata po prvi
dve ekipi iz vsake kategorije s sobotnega re-
gijskega tekmovanja. To sta ekipi Žirovnica 2
in Bohinjska Bela 1 v mlajši skupini ter do-
mači ekipi Josipa Vandota Kranjska Gora 1 in
2 v starejši. 

Udeležence srečanja sta pozdravila tudi novi
predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton
Koren in predsednica mladinskega sveta pri
Zvezi Martina Jelovčan. Oba sta izrazila za-
dovoljstvo nad gasilskim podmladkom, saj so
se tako domači kot gostujoči mladi gasilci pri
reševanju nalog potrudili in pokazali zares
dobro pripravljenost. Ob tej priložnosti pa so
predstavili tudi zbornik Mladi gasilec, v kate-
rem sta avtorja Zdenka in Jože Frelih natanč-
no popisala vsa gorenjska društva Mladi gasi-
lec ter dvajset let njihovih srečanj. M. A.

Srečanje društev
Mladi gasilec 

Pomlad in poletje sta čas, ko se pogosteje odpravimo v naravo. Nekateri
peš z nahrbtniki, drugi pa s kolesi, motorji ali celo štirikolesniki. Da bodo
izleti v naravo prijetnejši za vse, so na policijski postaji Kranjska Gora tako
za domačine kot za vse številnejše turiste, ki prihajajo v občino, pripravili
nekaj koristnih napotkov. 

Kot najprej opozarjata Damjan Lepoša, pomočnik komandirja Policijske
postaje Kranjska Gora, in Roland Brajič, vodja policijskega okoliša, zakon
prepoveduje kakršnokoli vožnjo po naravnem okolju zunaj urejenih poti -
tako s kolesi kot z motorji in v zadnjih letih priljubljenimi štirikolesniki, prav
tako je prepovedana organizacija voženj v naravnem okolju.

Za tiste, ki se na cesto radi odpravijo z motorjem, so kranjskogorski poli-
cisti v preventivne namene v času sezone na nevarnejšem odseku med Bel-
co in Gozdom Martuljkom postavili tabli, ki opozarjata na pozorno vožnjo
po ovinkastem in zahtevnem cestišču. 

”Opozoriti pa bi želela kolesarje in obenem voznike avtomobilov, naj bodo
v tem času posebej previdni: predvsem na zaključku kolesarske steze pred
mostom v Martuljku. Tam se kolesarska steza z Jeseniške poti nenadoma
dokaj nepregledno konča tako rekoč na cesti tik pred mostom,” sta še pove-
dala Lepoša in Brajič. 

Že večkrat ponovljenemu opozorilu planincem, naj se v gore podajo do-
bro pripravljeni in primerno opremljeni, tokrat dodajajo še svarilo tistim, ki
v gorskih dolinah pustijo svoje jeklene konjičke. ”Avtomobile zaklepajte, ne
puščajte odprtih oken in iz njih dosledno vzemite vse vredne predmete. V
dolini parkirani avtomobili so namreč pogosto vaba za vlomilce.” 

Marjana Ahačič

Tudi policisti so pripravljeni 
na poletno sezono
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Planinska dejavnost je lahko dodatna pri-
ložnost za bogatitev turistične ponudbe v
Sloveniji. To je bila enotna ocena junijskega
posveta v Kranjski Gori. Pobudnica je bila
Planinska zveza Slovenije, organizatorja pa
Lokalna turistična organizacija Kranjska Gora
in Planinsko društvo Dovje-Mojstrana. 

Na posvetu so predstavniki Planinske zveze
Slovenije navedli številne dejavnosti sloven-
skih planincev, ki bi jih lahko vključili v tu-
ristično ponudbo. Predvsem to velja za ob-
močja, kjer so največje možnosti za pohod-
ništvo in gorniški turizem.

Direktorica Lokalne turistične organizacije
Kranjska Gora Mirjam Žerjav je povedala, da
v okviru njihove ponudbe planinstvo in po-
hodništvo igrata eno najpomembnejših vlog.
Prve pomembne korake v skupnem povezo-
vanju so doslej že naredili. Več pozornosti
bodo v prihodnje morali dati ponudbi gorskega
vodništva. Posebej za tuje turiste, imajo želje,
da jih na poti spremlja gorski vodnik. 

Predsednik Planinskega društva Dovje-
Mojstrana Miro Eržen je opozoril na neurejen
status planinskih postojank. Pred vsemi je
težka naloga, kako te objekte umestiti kot del
turistične infrastrukture. Že sedaj je dosti
problemov, ker se s kočami predvsem ukvar-
jajo starejši člani planinskih društev. Za
mlade za to amatersko dejavnost ni pravega
zanimanja. 

Predsednik Turističnega društva Dovje-
Mojstrana France Voga je na posvetu poudar-
il, da sta turizem in planinstvo na njihovem
območju že od nekdaj tako neločljivo
povezana kot malo kje drugje. Mojstrana je
izhodiščna točka za izlete v triglavske doline,
za planinske ture na različne vrhove, pred-
vsem na očak Triglav. Bodoči slovenski
planinski muzej v tem kraju bo nov velik
izziv, na katerega se bodo morali vsi dobro
pripraviti in se predvsem ustrezno orga-
nizirati, tako planinci kot turistični delavci. 

J. R.

Obiskovalci naših prelepih krajev zasanjano in
občudujoče zrejo v Ledine, mokrišče pod Rateča-
mi. Sama pa imam vtis, da prebivalke in prebi-
valci Rateč niti ne vemo, kakšno naravno vred-
nost imajo.

Leta 2004 je Zavod RS za varstvo narave, OE
Kranj, Ledine opredelil kot geomorfološko
površinsko, hidrološko, zoološko, botanično in
ekosistemsko naravno vrednoto državnega pome-
na. To je naravna vrednota v občini, kjer je pri-
sotnih največ, kar pet zvrsti, medtem ko pri osta-
lih naravnih vrednotah govorimo le o eni ali naj-
več dveh.

Območje Ledin je pomembna naravna vredno-
ta z izjemno floro in bogato favno, pomembno
kot ogrožen življenjski prostor. Zaradi ponikanja
Trebiže in bifurkcijskega fenomena tega predela
med Savo in Dravo je pomembno tudi iz
hidrološkega vidika. Je mokrišče s prehodnim in

nizkim barjem z veliko pestrostjo habitatnih
tipov, življenjski prostor ogroženih barjanskih in
močvirskih rastlinskih in živalskih vrst.

Že zakon o varstvu narave določa, da nihče ne
sme ravnati z naravnimi vrednotami tako, da
ogrozi njihov obstoj. Vendar ni samo zakon tisti,
ki nam nalaga odgovornost do ohranjanja narave
in celotnega okolja. Tu živimo in na koncu bomo
predali zapuščino svojim otrokom in vnukom.
Zato pa ne zasipajmo Ledin z gradbenim materi-
alom in odpadki, ne čistimo v njih kmetijske
mehanizacije in poskrbimo za priklop na čistilni
kanalizacijski sistem, saj s kanalizacijskimi
odplakami, napeljanimi še vedno v Trebižo in
Kravnjak, ki se stekata v Ledine, uničujemo in
ogrožamo ogrožene in zavarovane rastline ter
živali in s tem posledično tudi svoj življenjski
prostor.                                    Polona P. Erlah

Društvo za Naravo - Jalovec, Rateče

Kdo so packi, ki 
svinjajo našo dolino

Odlaganje odpadkov in ravnanje z njimi je
zrcalo naše civiliziranosti. Zato se sprašu-
jem, kdo ste tisti packi, ki odlagate svoje
smeti na neprimernih mestih, med zabojni-
ke na eko otokih, ob koših na počivališčih.
Pred vami in vašimi smetmi niso varna niti
pokopališča. 

Občinski odlok je glede ravnanja z odpad-
ki jasen in velja za vse, za domačine, za ob-
iskovalce in tudi za nerezidente. Vsaka hiša
ali stanovanje mora imeti svoj zabojnik za
odlaganje smeti. Tisti bolj ozaveščeni od-
padke ločujemo in jih odlagamo v za to na-
menjene zabojnike na eko otokih. Tja sodi-
lo le papir, plastika, steklo in pločevina.
Vreče z odpadki pa prav zagotovo ne.

Kupili ste si draga stanovanja, zgradili bo-
gate hiše, pa se sprašujem, ali res ne premo-
rete 50 evrov za nakup zabojnika! Ves trud ti-
stih, ki urejajo okolico hiš, in tistih, ki skrbi-
jo za urejene gredice, zelenice, parke, kole-
sarske poti, je zaman. Njihovo delo je v tre-
nutku izbrisano z enim zamahom vaše uma-
zane brezvestne roke. Slaba luč pa pade na
nas vse. Tokrat sta objavljena samo dva po-
snetka vaših smeti. Naslednjič bodo na po-
snetkih vidni tudi tiste gospe in gospodje, ki
svoje smeti odlagajo tam, kamor ne sodijo.

Mirjam Žerjav

Jasna - eko otok v nedeljo zvečer

Počivališče ob kolesarski stezi - ponedeljek zjutraj

Velike priložnosti turizma in planinstva

Ledine pod Ratečami - naravna
vrednota državnega pomena
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OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona 
(Ur. l. RS št. 69/2003), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/2004) in Zakona o splošnem 

upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2, Ur. list RS št. 24/2006) objavlja: 

JAVNI  RAZPIS
ZA ODDAJO TREH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. PREDMET RAZPISA
Občina Kranjska Gora oddaja v najem tri neprofitna dvosobna sta-
novanja, v mansardi Zdravstvenega doma v Kranjski Gori. Dve sta-
novanji merita po 47 m2, eno pa 38 m2. Lastnik stanovanj je Obči-
na Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora. Občina
Kranjska Gora bo ob oddaji stanovanj z upravičenci s prednostne
liste sklenila najemne pogodbe.

1.2. UPRAVIČENCI RAZPISA
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če do-
hodki njihovih gospodinjstev v obdobju leta 2007 ne presegajo gor-
nje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi,
ki je v letu 2007 znašala 834,16 EUR mesečno:

Število članov Dovoljeni dohodek Dovoljeni skupni  
gospodinjstva v % dohodek 

1 200 % 1.668,32
2 250 % 2.085,40
3 315 % 2.627,60
4 370 % 3.086,39
5 425 % 3.545,18
6 470 % 3.920,55

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica na-
daljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

1.3. STANOVANJSKA NAJEMNINA

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin (Ur. l. RS št. 131/2003).

Okvirni izračun polne mesečne neprofitne najemnine za velikost
stanovanja 47 m2, točkovanega s 320 točkami, znaša 154 EUR.

Občina Kranjska Gora ima pravico vsakih pet let od najemnika za-
htevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
neprofitnega stanovanja. 

2. RAZPISNI POGOJI

2.1. SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do
dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

● državljanstvo Republike Slovenije;
● stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora;
● stalen vir prejemkov;
● 18 let in popolna poslovna sposobnost.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilec in vse osebe, ki
skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: člani go-
spodinjstva):

● da ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik druge-
ga stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali
stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen
čas, z neprofitno najemnino;

● nihče ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja;

● skupni mesečni dohodki gospodinjstva v letu dni pred tem raz-
pisom se gibljejo v mejah, določenih v točki 1.2.

2.2. POSEBNI POGOJI

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v
stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetni-
ki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravi-
čenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/2004), v na-
daljevanju Pravilnik.

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj ne morejo sodelovati
prosilci in člani gospodinjstva:
● ki jim je bila najemna pogodba kot najemniku in uporabnikom

stanovanja iz krivdnih razlogov v skladu z veljavno stanovanjsko
zakonodajo odpovedana z odločbo sodišča;

● ki so se brez soglasja Občine Kranjska Gora vselili v stanovanja
v lasti Občine Kranjska Gora;

● ki so v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS št. 18/1991
in spremembe) od Občine Kranjska Gora kupili stanovanja pod
ugodnejšimi pogoji pa so ta stanovanja kasneje odtujili;

● ki so dolžniki do Občine Kranjska Gora iz kateregakoli naslova,
na podlagi pravnomočne sodbe.

2.3. POVRŠINSKI NORMATIVI

Površinski normativi so določeni v 14. členu Pravilnika in sicer:

Število članov gospodinjstva površina

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se
upravičenec s tem strinja ali če to želi.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE

3.1. STANOVANJSKE IN SOCIALNE RAZMERE

Kriteriji in merila za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem so določena v Pravilniku o dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/2004) in Obrazcu za ocenje-
vanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje pred-
nostnih kategorij prosilcev, ki je priloga Pravilnika.
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3.2. DODATNI POGOJI 
V skladu s 4. členom Pravilnika je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na svoji 14. seji dne 19.3.2008 sprejel naslednje dodatne 
pogoje:

Čas stalnega bivanja prosilca v Občini Kranjska Gora:

od 2 do 5 let 10 točk
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 do 16 let 40 točk
nad 16 do 17 let 50 točk
nad 17 do 18 let 60 točk
nad 18 do 19 let 70 točk
nad 19 do 20 let 80 točk
nad 20 let 112 točk

3.3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
V skladu s 6. členom Pravilnika, je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na svoji 16. seji dne 28. 5. 2008, sprejel prednostne katego-
rije prosilcev:

Mlade družine, mladi:
družina, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let: 70 točk

Invalidi in družine z invalidnim članom za katere ni 
zagotovljeno institucionalno varstvo: 
Družina, ki živi z družinskim članom, ki ima zmerno, 
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, zaradi 
katere je nesposoben za samostojno življenje in delo 
in je ugotovljena po pristojnem organu: 60 točk

za vsakega nadaljnjega to vrstnega invalidnega člana 30 točk

Družina z otroki:
za vsakega mladoletnega otroka: 10 točk
(točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika)

Nevzdržne razmere v družini: 50 točk
(ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja; mnenje 
poda Center za socialno delo Jesenice skupaj s poročilom 
policijske postaje v primeru posredovanja policije)

Dohodek na družinskega člana: 
Prosilec, ki doseže najnižji dohodek na 
družinskega člana 20 točk

Izobrazba prosilca:
- srednja: 5 točk
- višja: 10 točk
- visoka in več: 15 točk

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oce-
no stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvr-
stitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju
naslednjega vrstnega reda: mlade družine, invalidi in družine z inva-
lidnim članom za katere ni zagotovljeno institucionalno varstvo, dru-
žine z večjim številom otrok, družine z nevzdržnimi razmerami v dru-
žini, prosilec, ki doseže najnižji dohodek na družinskega člana in iz-
obrazba prosilca.

4. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ 
V NAJEM

4.1. VLOGA
Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem, lahko na internetni strani Občine Kranjska Gora,
http://obcina.kranjska-gora.si, ali v sprejemni pisarni Občine Kranj-

ska Gora, dvignejo obrazec - vlogo. Na razpis se lahko prijavijo do
vključno 26.7.2008. Izpolnjeni obrazec vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami, prosilci lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Kranjska
Gora, v času uradnih ur, ali s priporočeno pošiljko pošljejo na na-
slov Občine Kranjska Gora, skupaj z dokazilom o plačani upravni
taksi.

4.2. UPRAVNA TAKSA
Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 50
točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taks-
ne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS št. 40/2004 - v nada-
ljevanju: ZUT), kar skupaj znaša 17,73 EUR. Vlagatelji plačajo upra-
vno takso v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. čle-
nom Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS št 8/2000 in spremem-
be) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status socialnega upravi-
čenca uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega
centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. 

4.3. DOKAZILA O STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH 
RAZMERAH PROSILCA

Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo udele-
ženci razpisa priložiti naslednje listine:

1. Obvezne priloge:
● fotokopije osebnih dokumentov prosilcev in oseb, ki skupaj z

prosilcem naprošajo za neprofitno stanovanje;
● dokazila o skupnem neto dohodku prosilca in članov gospodinj-

stva v letu 2007 (vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni doho-
dek, pokojnina, preživnina, dohodek študentskega dela, invalid-
nina,...);

● plačilne liste oz. obvestila ZPIZ o pokojnini za zadnje 3 mesece;
● ostala dokazila za prejemke navedene v drugi alinei te točke;
● informativni izračun dohodnine za leto 2007.

Kot dohodek ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi pre-
jemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka,
štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v in-
stitucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic nesreče itd;

2. Priloge o izkazovanju stanovanjskega statusa:
● veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podna-

jemna pogodba oz. izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena;
● dokazilo o zadnji plačani najemnini.

3. Priloge o izkazovanju družinskih razmer:
● dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohrani-

lec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o pre-
jemanju preživnine iz preživninskega sklada;

● odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev in
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer, če
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu);

● Nevzdržne razmere v družini: ženske in ženske z otroki, žrtve
družinskega nasilja; mnenje poda Center za socialno delo Jese-
nice skupaj s poročilom policijske postaje v primeru posredova-
nja policije.

4. Priloge o izkazovanju zdravstvenih razmer in invalidnosti:

● dokazilo o invalidnosti; 
● odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne

osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali od-
ločbo o podaljšanju roditeljske pravice;

● potrdilo zdravnika o morebitni nosečnosti;
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● izvid osebnega zdravnika (ki ne sme biti starejši od 30 dni), s ka-
terim se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali družinskih čla-
nov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;

● dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozič-
ka ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor gre za
invalida po tretjem odstavku 3. člena pravilnika.

5. Ostali obrazci, ki jih prosilec in njegovi družinski člani 
priložijo vlogi:

● izjava prosilca in njegovih polnoletnih družinskih članov, s kate-
ro organu občinske uprave dovoljujejo, da pridobi podatke iz
uradnih evidenc;

● izjava prosilca in njegovih polnoletnih družinskih članov, s kate-
ro občinskemu organu izrecno dovoljujejo vpogled v podatke, ki
štejejo za davčno tajnost (DURS);

● zadnje šolsko spričevalo prosilca.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starej-
ša od 30 dni od objave razpisa.

4.4. DOPOLNITEV VLOGE

Prosilci, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
(ZUP-UPB2, Ur. list RS 24/2006) pozvani k dopolnitvi vloge v dolo-
čenem roku. Vloge prosilcev, ki bodo oddane po zaključku razpisne-
ga roka, kot tudi vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene,
bo pristojni organ zavrgel s sklepom, prav tako bodo zavržene tudi
vloge, ki jih bodo oddali prosilci, ki ne izpolnjujejo posebnih pogojev.

5. KONČNE DOLOČBE

5.1. PRISTOJNOST

Strokovna služba Občine Kranjska Gora bo ugotavljala pravočas-
nost, popolnost in utemeljenost prispelih vlog. 

Župan Občine Kranjska Gora bo imenoval komisijo, ki bo ugotavlja-
la stanovanjske in socialne razmere vlagateljev ter vso ostalo doku-
mentacijo. 

5.2. RELEVANTNE RAZMERE

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času
oddaje vloge in so navedene v vlogi. 

Prosilec je dolžan Občino Kranjska Gora v roku 8 dni od spremem-
be pisno obvestiti o spremembi podatkov, ki jih je navedel v vlogi.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec navedel neresnične poda-
tke z namenom pridobitve pravice do neprofitnega stanovanja, se
njegova vloga zavrže. Prosilec je za svoje izjave materialno in ka-
zensko odgovoren.

5.3. PREDNOSTNA LISTA

Ko bo pristojna komisija ugotovila vse okoliščine in ocenila stano-
vanjske in socialne razmere prosilcev, bo upravičence uvrstila na
prednostno listo po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki
bodo uvrščeni na prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj,
bo javno objavljen na oglasni deski Občine Kranjska Gora in splet-
ni strani Občine Kranjska Gora. 

5.4. ODLOČBE

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvr-
stitvi na prednostno listo upravičencev. Zoper odločbo je dovoljena
pritožba na župana Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, Kranj-
ska Gora, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži v
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, pošlje priporočeno po
pošti ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Ob vlo-
žitvi pritožbe morajo prosilci plačati upravno takso v višini 200 točk
po tarifni št. 2 taksne tarife ZUT, kar skupaj znaša 14,18 EUR. Pro-
silci plačajo upravno takso na blagajni sprejemne pisarne Občine
Kranjska Gora.

O pritožbi odloči župan Občine Kranjska Gora. Odločitev župana je
dokončna.

5.5. DOKONČNI SEZNAM UPRAVIČENCEV

Po rešitvi vseh pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravi-
čencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja na oglasni deski Občine
Kranjska Gora in spletni strani Občine Kranjska Gora. Z upravičen-
ci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas z neprofitno
najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

5.6. INFORMACIJE

Več informacij lahko dobite po tel. 04/5809 810 v času uradnih ur.

Številka: 3522/21-1/2008-AJ
Kranjska Gora, 5. 6. 2008

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde ■ predelne stene
■ spuščeni stropi ■ stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi
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Vsako leto Združenje gorenjskih smučarskih
klubov v alpskem smučanju - Zahodna regija
organizira zaključek smučarske sezone z raz-
glasitvijo skupnih rezultatov. Že tretjič je bila
prireditev, namenjena mlajšim smučarjem, v
Portorožu pod imenom Smučarji pod jadri,
udeležili pa so se je tudi tekmovalci Alpskega
smučarskega kluba Kranjska Gora.

Tekmovalci Alpskega smučarskega kluba
so uspešno sezono kronali z naslednjimi od-
ličnimi uvrstitvami: 

V kategoriji mlajših cicibank je 1. mesto za-
sedla Ela Mohorič, 1. mesto v kategoriji cici-

bank je pripadlo Meti Hrovat, v kategoriji cici-
banov sta zasedla 6. mesto Tim Oman in 10.
mesto Nejc Robič (1. in 2. mesto v letniku),
med mlajšimi deklicami je zasedla 1. mesto
Urša Hrovat, 6. Nuša Janžovnik (2. v letniku),
v kategoriji mlajših dečkov je Niels Hinter-
mann zasedel 6. mesto, pri starejših dečkih je
bil Rok Kejžar četrti, Leon Škrilec pa šesti.
ASK Kranjska Gora je osvojil skupno 2. mesto
v regiji /za SK Alpetourom Škofja Loka/.

Na nivoju države je klub zasedel skupno 5.
mesto. Naj naštejemo še nekaj ostalih vidnih
rezultatov v državnem merilu:

Državno prvenstvo: pri cicibankah je osvo-
jila naslov državne prvakinje Meta Hrovat, pri
mlajših dečkih je Niels Hintermann osvojil
srebrno kolajno v superveleslalomu, v članski
kategoriji je Andrej Šporn osvojil štiri medalje:
zlate v smuku, veleslalomu in kombinaciji ter
bronasto v superveleslalomu. Skupno prvo
mesto Pokal Argeta v kategoriji cicibank je
zasedla Meta Hrovat, med mlajšimi deklicami
je Urša Hrovat zasedla 4. mesto, prav tako je 4.
mesto med mlajšimi dečki zasedel Niels Hin-
termann. Odlična sta bila v svojem letniku tudi
Nejc Robič in Tim Oman, zasedata prvo in
drugo mesto.

Medtem so tekmovalci že začeli s pripravami
na novo sezono 2008/09, za katero upamo, da
bo vsaj tako uspešna kot pretekla.

K vpisu v klub vabimo nove člane - tekmo-
valce, predvsem otroke, rojene l. 2002 in mlaj-
še, ki bodo začeli septembra z vadbo v telovad-
nici pod strokovnim vodstvom naših trenerjev.

Smučarji pod jadri

K&D, d.o.o., C. MARŠALA TITA 22/a, JESENICE

Slavkov memorial 2008
Leta 1978 se je v španskih hribih smrtno ponesrečil Slavko Mertelj,

član Alpinističnega odseka Planinskega društva Gozd Martuljk. V spo-
min na njegovo aktivno in prizadevno delo v društvu so že leta 1979
organizirali prvi Slavkov memorial: tekmovanje v veleslalomu pod
Špikom. Letos je bila narava bogata s snegom v višinah in smo lahko
prireditev organizirali prav na 30. obletnico smrti. Tekme se je udele-
žilo 19 članov našega in sosednjih planinskih društev ter GRS. Vsi so
tekmovali v eni kategoriji in na srednji čas. 

Prvim trem, ki so se najbolj približali srednjemu času: Gusti Luzar,
Janez Mertelj, Dušan Vidmar - smo podelili pokale, dvema najmlajši-
ma, ki sta se tudi udeležila smučanja pod mogočnim Špikom, pa smo
čestitali z medaljami. 

Ob lepem sončnem vremenu je dan hitro minil, člani PD GM pa smo
bili zadovoljni, saj smo tako lahko počastili obletnico smrti našega ak-
tivnega, mladega člana, ki je imel rad šport, hribe, plezanje in bi bil ve-
sel vseh letošnjih obiskovalcev. Po strmi poti do Bivaka pod Špikom je
prišlo tudi veliko domačinov in članov, ki so si prišli ogledat tekmo in
spodbujat tekmovalce.

Športniki na jeseniškem olimpijskem teku 
Vsakoletnega olimpijskega teka na Jesenicah se vedno radi udeležijo

ljubitelje te športne panoge iz občine Kranjska Gora. Tudi dobri rezul-
tati navadno ne izostanejo. 

Letos je na 21 kilometrov dolgi progi Franci Kejžar iz Kranjske Gore
zasedel osmo mesto, Miro Ražman iz Mojstrane pa deseto. Še uspeš-

nejši so bili na krajši progi na 7 kilometrov. Pri ženskah je sicer ob
skromni udeležbi dveh tekmovalk Amadeja Teraž iz Mojstrane zmaga-
la. Pri moških je bil Dejan Zorman iz Mojstrane drugi, Uroš Komac iz
Podkorena tretji in Franci Teraž iz Mojstrane peti. J. R.

Športno-izletniški Martuljčani
V pomlad so člani in članice Športnega društva Varpa iz Gozda Mar-

tuljka stopili polni energije. Balinarsko sezono so znova odprli s pikni-
kom, ki ga niso izkoristili le za skupno kosilo, ampak tudi za to, da so
preverili, v kako dobri balinarski formi so po koncu zime. Tako pri
ženskah kot pri moških je forma dobra, pilijo pa jo vsak teden, ko se
sestajajo na športnih popoldnevih. Ne le balinanje, družijo jih tudi iz-
leti, na katere se radi odpravijo, poudarja predsednik društva Bogdan
Oman. Letos jih je pot popeljala na ogled znamenitosti iz prve sve-
tovne vojne. Obiskali so Doberdob, Novo Gorico in okoliške kraje, v
Goriških Brdih pa je prišlo na vrsto zobanje sladkih češenj. Popotova-
nje so končali z večerjo ob zvokih harmonike.  K. S.

Lep uspeh učencev OŠ Josipa Vandota v Italiji
Spomladi smo se udeležili srečanja učencev osnovnih šol iz Italije,

Avstrije in Slovenije (Kranjska Gora) v Trbižu. Tekmovanje je bilo v
veleslalomu - ekipno. Dosegli smo prvo in drugo mesto med 30 šola-
mi. V prvi ekipi so bili Margot Majkič, Meta Hrovat, Žiga Oblak in
Gašper Oblak. V drugi ekipi pa so bili Kaja Purkat, Katja Černe, 
Boštjan Košir in Blaž Lahajnar. Cena Štravs
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Znameniti Kranjskogorci

Josip Lavtižar (1851-1943)

Po Lovrencu Lavtižarju in Simonu Robiču, ki
smo jih predstavili v prejšnjih številkah, je tre-
ba nekaj besed nameniti še tretjemu znameni-
temu rojaku, Josipu Lavtižarju. Josip se je ro-
dil decembra 1851 v Kranjski Gori, v hiši z do-
mačim imenom pri Žnidarju. Bil je tretji od še-
stih otrok. Po dvorazredni šoli, ki jo je dokon-
čal v domači Kranjski Gori, je po nasvetu do-
mačega župnika Vilfana leta 1861 šolanje na-
daljeval v Ljubljani, deset let kasneje dokončal
gimnazijo, vstopil v bogoslovje in bil 1875 po-
svečen v duhovnika.

Služboval je z Jakobom Aljažem
Služboval je po različnih krajih, zlasti po Go-

renjski. Sprva je bil kaplan v Gorjah pri Bledu,
nato pa v Tržiču, kjer je služboval skupaj s
kasnejšim dovškim župnikom Jakobom Alja-
žem. Sledile so Poljane nad Škofjo Loko in
Šenčur pri Kranju. Leta 1883 je dobil v upravo
prvo župnijo Bukovščica v Selški dolini, od
koder se je po dveh letih preselil v Kokro. Sle-
dil je Bled, dokler ni leta 1896 prišel za župni-
ka v Rateče. V Ratečah je ostal vse do svoje
upokojitve leta 1939, ko pa je Slovenijo zajela
vihra druge svetovne vojne in so Nemci večino
gorenjskih duhovnikov izgnali, se je tedaj že
devetdesetletni Lavtižar moral ponovno aktivi-
rati in prevzeti skrb za vse tri župnije v Zgor-
njesavski dolini. Takega napora njegovo osta-
relo telo ni zmoglo dolgo. Novembra 1943 je
omagal. Pokopali so ga v Ratečah.

Z izrednim občutkom za skupnost
Josip Lavtižar je bil vsestranski človek z

mnogimi talenti, predvsem pa z izrednim ob-
čutkom za potrebe skupnosti. Ko je požar sep-
tembra 1905 v Ratečah upepelil 46 hiš skupaj
z gospodarskimi poslopji, je vodil in koordini-
ral skupno obnovo. Pozitivno vlogo je odigral
tudi po prvi svetovni vojni, ko je rapalska meja
med tedanjo Kraljevino Jugoslavijo in Italijo
močno prizadela rateške posesti na oni strani

rateškega razvod-
ja. Prav po njego-
vi zaslugi in zara-
di dejstva, da je
med člani agrarne
skupnosti v Rate-
čah bila tudi žup-
nija Rateče, jim je
uspelo posest ob-
držati, kljub priti-
skom italijanske
države po razla-
stitvi.

Dejaven je bil
tudi kot pisatelj.
Za Slovensko ka-
toliško izobraže-

valno društvo, ki so ga v Ratečah ustanovili
1910, je napisal več tekstov, med drugim tudi
pred leti ponovno uprizorjeno igro Ne v Ame-
riko. Za društvo je zložil več operet (Mlada
Breda, Grof in opat, Adam Ravbar, Darinka),
ki so jih uprizarjali ne samo v Ratečah ampak
tudi drugod po slovenskih krajih. V dvorani,
ki jo je za potrebe kraja uredil v župnišču, je
organiziral številna predavanja o umnem
kmetijstvu in živinoreji. Vsa leta svojega žup-
nikovanja v Ratečah je pisal kroniko, ki jo je
pred leti za tisk pripravil kranjskogorski žup-
nik Marko Benedik.

Zanimanje za glasbo in zgodovino
Kot zaveden Slovenec in ustanovni član ra-

dovljiške podružnice Slovenskega planinskega
društva je leta 1899 vodil izgradnjo prvega pla-
ninskega doma v Tamarju. Žal ga je pozimi
1903/04 močan plaz z Zadnje Ponce porušil.
Novega so postavili na današnjem mestu. V
neposredni bližini novega doma je Lavtižar
1936 zgradil manjšo kapelico, ki jo danes kra-
sijo mozaiki Marka Rupnika.

Zelo zgodaj je Lavtižar pokazal zanimanje za
glasbo. Od ljubljanskega škofa Jakoba Missije
je dobil dovoljenje, da se je med novembrom

1885 in junijem 1886 izpopolnjeval na višji
cerkveni glasbeni šoli v Regensburgu. Zložil je
več cerkvenih skladb in že omenjenih operet.
Zanimala ga je tudi zgodovina. Napisal je več
življenjepisov in zgodovinskih povesti. Najdra-
gocenejša je njegova zgodovina župnij in zvo-
nov v dekaniji Radovljica, zlasti zato, ker je
večino tam omenjenih zvonov odnesla prva
svetovna vojna.

Svetovni popotnik
Največji sloves pa si je Josip Lavtižar prido-

bil kot popotnik. V Slovenskem bibliograf-
skem leksikonu so ga v tridesetih letih prejš-
njega stoletja označili kot ”Slovenca, ki je
največ in najdlje potoval”. Že zgodaj je izka-
zal veliko zanimanje za tuje dežele in ljudi.
Komaj devetnajstleten je v šolskih počitnicah
prepotoval celotno deželo Štajersko in Salz-
burško. Zlasti intenzivno je potoval v začetku
dvajsetega stoletja. Vsa svoja potovanja je po-
pisal v različnih publikacijah in časopisih. Na
svojih potovanjih je obiskal mnogo držav. Bil
je v Španiji, Franciji, Švici ter drugih roman-
skih deželah (1901), v severni Afriki (1930),
skušal priti v Rusijo, kjer ga je ruska policija
osumila vohunstva in se je moral vrniti ne da
bi dosegel svoj cilj videti Moskvo (1905). Ko
se je pri Slovencih začela pojavljati ideja ju-
goslovanstva, ga je pot vodila tudi na jug, do
Dubrovnika, Kotorja in Cetinja (1903).

Misli globalno, deluj lokalno! 
Ko Lavtižarja in njegovo delo danes ocenju-

jemo skozi optiko več desetletne distance, se
nam njegova figura še vedno izrisuje kot po-
membna osebnost. Njegova največja odlika je
bila, da je znal svojo širino preliti v potrebe
majhnega človeka. Malce za šalo rečeno, bil je
med prvimi, ki se je držal znanega reka: Misli
globalno deluj lokalno! Tudi zato si je zaslužil
doprsni kip pred rateško župnijsko cerkvijo.

Dr. Janez Mlinar

Josip Lavtižar - 
duhovnik, skladatelj, 
zgodovinar in potopisec 
(1851-1943)

Denar za Anico Možina, ki je pred letom in pol po bolezni nenado-
ma ostala na invalidskem vozičku in tako popolnoma odvisna od po-
moči družine in prijateljev, se še vedno zbira na transakcijskem računu,
ki ga vodi Rdeči križ Jesenice. 

”V imenu Anice Možina in v imenu Organizacijskega odbora v KS
Dovje Mojstrana se iskreno zahvaljujemo vsem posameznikom, pod-
jetjem, društvom in skupnostim, ki ste že darovali kakršnakoli sredst-
va,” je povedala Cirila Rabič. ”Okvirni stroški nabave invalidskega
dvigala, postavitev zunanjega jaška za montažo dvigala z vsemi stroš-
ki potrebnih obrtniških del so 28 evrov, zato smo veseli vsake donaci-
je.”

Vsi, ki se boste še želeli vključiti v humanitarno akcijo, lahko nakazi-
la z izpisanim transakcijskim računom Rdečega Križa Jesenice dobite
na Pošti Mojstrana in na vseh poštah v občini Kranjska Gora oziroma
v času uradnih ur v tajništvu KS Dovje Mojstrana. Poštnina ob
nakazilu je brezplačna.

Če boste denar nakazali na svojem nalogu, potrebujete naslednje
podatke: Prejemnik sredstev: OZ Rdeči križ Jesenice, Titova 78,
4270 Jesenice; TRR 0510 0801 0106 034, sklic 00 4281-06; Namen
plačila: pomoč za nakup invalidskega dvigala.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete v času uradnih ur
na KS Dovje Mojstrana, tel., faks 04/5891 184.  M. A.

Zahvala
Učenci 9. a in 9. b razreda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora z

razredniki se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so nam kakorkoli
denarno ali materialno pomagali pri izpeljavi valete.

Humanitarna akcija
Za dvigalo, ki bo Anici Možina znova omogočilo
samostojnost, je zbranih že skoraj 10 tisoč evrov. 
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Sanjski par prihaja
iz Grosupljega

Kranjska Gora je na široko in glasno odprla svoja 
vrata poletju. Obiskovalce bo vabila z različnim 

dogajanjem za vso družino. Začelo se je s Sanjsko
poroko, sledili so in bodo glasbeni koncerti, športni 

tabori, Kekčevi dnevi in pestri zaključki večerov. 

V okviru novega začetka kranjskogorskega poletja so na prireditvi
Sanjska poroka razglasili zmagovalni par, prireditev pa je spremljala
tudi modna revija slovesnih in poročnih oblek ob glasbeni spremljavi
Mareta B, Katje Klemenc in ansambla Princeps. Prireditev je vodila
Lepa soseda 2005 Neža Marolt. Lani sta zmagala Cvetka in Sebastijan
Simčič iz Postojne, letos pa se bo sanjsko poročil par iz Grosupljega,
Melita Anžlovar in Sašo Zgonc. Zmagovalni par čaka organizacija
celotne poroke, bogate nagrade in poročno potovanje.

Kranjskogorci so potem le nekaj dni kasneje že gostili prvi večji koncert,
hrvaško glasbeno ikono Josipo Lisac, konec meseca junija pa se začenja-
jo športni tabori pod okriljem športnih zvezdnikov svetovne prepoz-
navnosti. Anže Kopitar in Marko Milič bosta poskrbela za navdušenje in
športne aktivnosti najmlajših, med 22. in 29. junijem pa bodo družine z
otroki razveselili Kekčevi dnevi dobre volje, sonca in zlatega smeha.

Alenka Brun, foto: Kaja Pogačar

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.

Pipelife Slovenija, d. o. o.
Ljubljanska 52a
1236 Trzin
tel: 01/530 22 20, 
faks: 01/530 22 22
e-pošta: info@pipelife.si
www.pipelife.com

notranji sloj

srednji sloj

zunanji sloj

PIPELIFE Vam nudi:

ECO PROGRAM - ČISTILNE NAPRAVE
- male čistilne biološke naprave SBR;
- sistem za nadgradnjo obstoječih greznic 

v biološko čistilno napravo;
- rezervoarji za shranjevanje deževnice.

CEVNI SISTEMI

- NOVO - cevni sistem MASTER 3,
brezšumna troslojna odtočna cev;

- cevi ter hišni jaški ROMOLD za priklop na
javno kanalizacijo;

- vodovodne oplaščene ROBUST cevi.

POKLIČITE NAS

Shema čistilne naprave
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Julij 2008
3. julija 2008 
Ta pravi muzikantje - narodnozabavna glasba
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

4. julija 2008 
Odprtje razstave likovnih del slikarke Avguste Šenk
Razstava bo na ogled od 4. julija 2008 do 31. avgusta 2008 vsak petek, soboto in
nedeljo od 11.00 - 18.00. 
Kdaj: 18.00
Kje: Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna

4. julija 2008 
Nastop mešanega pevskega zbora KD odmev Kranjska Gora
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

4. julija 2008 
Poletni kulturni večeri na Pocarjevi domačiji
18.00 Gledališka predstava KD Triglav Trenta - Razvalina življenja
19.15 Slavnostno odprtje likovne razstave Avguste Šenk
Več informacij: Mojca Smolej (04 578 02 26)

5. julija 2008 
Melita z godci - koncert
Kdaj: 20.30 
Kje: Trg pred cerkvijo / v primeru slabega vremena; prireditveni šotor Arena, 
Kranjska Gora

10. julija 2008 
Ansambel Ejga - narodnozabavna glasba
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

11. julija 2008 
Gwen Huges - koncert
Informacije: Recepcija hotela Kompas (04/589 21 00)
Kdaj: 21:00
Kje: Prireditveni šotor Arena, Kranjska Gora

12. julija 2008 
Nastop moške vokalne skupine Patina
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

13. julija 2008 
Srečanje Gorenjskih planincev ob 100-letnici Planinskega društva Kranjska
Gora
- 5.30 Zbor pred TIC, Kranjska Gora Planinski izlet: Krnica-Špik (težja tura) 
- 8.00 Zbor pred TIC, Kranjska Gora Planinski izlet: Mavrinc (lažja tura) 
- 14.00 Kulturni program, ki se bo nadaljeval z druženjem v lepem planinskem okolju. 

Informacije: Franja Krevzel (041/857 763)
Kdaj: 14.00
Kje: Planina Mali Tamar, pod Vršičem

17. julija 2008 
Ansambel Katerman - narodno zabavna glasba
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

18. julija 2008 
Jazz glasba
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
19. julija 2008 

Anja Bukovec - koncert
Anja Bukovec: violina, Simon Krečič: klavir
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo / v primeru slabega vremena; prireditveni šotor Arena, 
Kranjska Gora

24. julija 2008 
Ansambel Veseli Begunjčani - narodnozabavna glasba
Kdaj: 20.30.
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

25. julija 2008 
Kam gre ta svet - komedija
Informacije: Cvetka Pavlovčič (031 309 125)
Kje: Gasilni dom, Gozd Martuljek

25. julija 2008 
Jazz glasba
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

26. julija 2008 - 27. julija 2008 
Spominska slovesnost ob Ruski kapeli
Sobota, 26. julija 2008 
17.00 Koncert zbora Mihaila I. Glinka
19.00 Spominska maša
20.15 Nastop pevskih zborov pod Lipo
Nedelja, 27. julija 2008 
10.00 Ruska kapela pod Vršičem Spominska slovesnost
Sledi: Tradicionalno srečanje društva rusko-slovenskega prijateljstva

Informacije: Vida Černe (04 5809 812, cerne@kranjska-gora.si)
Kje: Kranjska Gora in Ruska kapela
31. julija 2008 

Prireditve v občini Kranjska Gora

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Za vas beležimo čas

dr. Radovan Starc

Stres 
in bolezen

Pot od stresa do debelosti, zvišanih maščob,
arterijske hipertenzije, depresije,

srčnega infarkta, kapi in prezgodnje smrti

Stres 
in bolezen

Cena: 25 eur + poštnina
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Ansambel Korenine - narodnozabavna glasba
Kdaj: 20.30
Kje: TIC, Kranjska Gora

vsak mesec med 15. junijem 2008 - 30. avgustom 2008 
Športni tabori - Anže Kopitar, Francesco Totti, Marko Milič, Jure Košir 
Tedenski športni tabori 
Več informacij: http://www.hitholidays-kg.si

Julijske Alpe v sliki in besedi; vsako nedeljo
Kdaj: vsako nedeljo ob 21.00
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

Glasba ob zvokih citer ali harmonike; vsako sredo
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

Ustvarjalne delavnice za otroke; vsako soboto
Informacije: LTO Kranjska Gora (04/588 50 20)
Kdaj: ob 17.00
Kje: Kekčev kotiček - pri Oštariji, Kranjska Gora

vsak teden med 3. julijem 2008 - 28. avgustom 2008 
Slovenski večeri
Prireditev bo potekala LE OB ČETRTKIH v zgoraj napisanem terminu. 
Informacije: Ana Tolar (031/363 577)
Kdaj: 19.00
Kje: Pr’ Katr’, Dovje

PRIJAVA NA E-NOVICE
Če se želite prijaviti na e-novice in prejemati obvestila dogajanju v Kranjski Gori, 
nam prosim pošljite e-pošto na tjasa.vilman@kranjska-gora.eu, s pripisom 
‘’prijava na e-novice’’ oz. se prijavite direktno preko spletne strani 
http://www.kranjska-gora.si/E-obvestila
PRIREDITVENA PROSTORA

V letošnjem poletju bodo prireditve potekale na dveh prireditvenih prostorih in sicer na
Trgu pred cerkvijo in na Trgu pred TIC. V ta namen smo kupili tudi nov prireditveni šo-
tor, dimenzije 6x5 m.

SIW ČATEŽ
Od 5. - 6. junija 2008 je v Čatežu potekala turistična borza SIW (Slovenian Incoming
Workshop).
Na borzi je bil s svojim pultom prisoten tudi LTO Kranjska Gora. 
Borza je bila zelo uspešna, saj smo realizirali okoli 30 sestankov s tujimi agenti in tour-
operatorji.
Povpraševanja je bilo največ po: novostih v Kranjski Gori, aktivnostih, prireditvah in
nastanitvenih zmogljivostih. 

Počitniške aktivnosti za mlade
Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana tako med 30. junijem

in 11. julijem v Mojstrani za osnovnošolce pripravlja aktivne počit-
nice. Med 9. in 12. uro se bodo zabavali ob športnih in likovnih ak-
tivnostih. Mladinski odsek Planinskega društva Dovje Mojstrana or-
ganizira dva mladinska tabora. Prvi, ki bo med 10. in 13. julijem v
Italiji, je namenjen osnovnošolcem, drugi, ki bo med 8. in 14. avgus-
tom v Bosni, pa srednješolcem in študentom.

Župnija Dovje bo med 16. in 19. julijem pripravila Oratorij. Orga-
nizirano vsakodnevno druženje ob športnih igrah, petju, molitvi in
ustvarjalnih delavnicah bo potekalo vsak dan med 8.45 in 16. uro, na-
menjeno pa je otrokom in mladim med 4. in 15. letom.

Društvo prijateljev Mladine Kranjska Gora na Trgu na Gorici v
soboto, 5. julija, organizira delavnico z naslovom Sonce. Med 14. in 17.
uro vabijo otroke od 3. leta dalje na slikanje, risanje in ples. V torek, 15.
julija, in v sredo, 16. julija pa bodo na OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora izdelovali nakit. Vabljeni predšolski otroci in osnovnošolci.

Gorski vodnik Klemen Gričar pa osnovnošolce, srednješolce in štu-
dente v času šolskih počitnic vsako sredo med 17. in 19. uro vabi na
plezanje na umetni steni v Gozdu Martuljku. M. A. 

*Pri sklenitvi ali podaljšanju ustreznega naročniškega razmerja z Mobitel d.d.



  V Kranjski Gori aktivni v naravi in veseli v zabavi!

www.hitholidays-kg.si

Športni tabori v poletju 2008
Pohitite, število je omejeno!

Rezervacije in
 informacije na:

Udeležba brez 
bivanja že od  

135 € 
na osebo.

11. 7. Gwen Hughes - Šotor Arena
15. 8. Berimbrow - Šotor Arena
29. 8. Zoran Predin - Šotor Arena

Kranjskogorski dnevi športa in 
zabave:
Veliki turnirji v nogometu, košarki in od-
bojki na mivki z bogatim zabavnim pro-
gramom in številnimi koncerti.
Pub Legende:
Ogledi vseh večjih športnih dogodkov na 
velikem platnu ob posebni akcijski gostin-
ski ponudbi.

Ne zamudite velikih dogodkov 
v tem poletju:


