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Kranjska Gora se v organizaciji LTO - Zavo-
da za turizem udeležuje velikih svetovno po-
membnih sejmov in borz pod okriljem Sloven-
ske turistične organizacije STO. STO ima od
novembra lani novo stojnico, za katero je pre-
jela prvo nagrado na največji svetovni turistič-
ni borzi WTM v Londonu. 

Letos je za nami že vrsta uspešnih nastopov,
predstavili smo se na sejmih in borzah Vakan-
tiebeurse Utrecht na Nizozemskem, Ferien-
messe Dunaj v Avstriji, Reiseliv Oslo na Nor-
veškem, Internationaal Vakantiesalon Antwer-
pen v Belgiji, CMT Stuttgart v Nemčiji in
Matka Helsinki na Finskem. Na vseh predsta-
vitvah smo prisotni, ker dobro sodelujemo v
skupnosti Julijske Alpe in si z Bledom, Bohi-
njem, Bovcem, Kobaridom in Tolminom deli-
mo nastope. Na vsakem med njimi so enako-
vredno zastopani vsi kraji, informator pa je

eden izmed nas. Tudi stroške najema informa-
cijskih pultov si med seboj delimo. 

Kranjska Gora je prevzela nastop Julijskih
Alp na borzi in sejmu Matka Helsinki na Fin-
skem s poudarkom na aktivnem preživljanju
prostega časa. Matka pomeni potovanje. Finski
in vsi skandinavski trgi so za nas zelo po-
membni. V teh deželah recesija še ni tako zelo
izrazita kot v drugih državah Evrope. Njihov
standard je visok, povprečna bruto plača je
3.100 evrov za moške in 2.600 evrov za ženske.
BDP na prebivalca pa je 31.500 evrov.

Letos je bila na Matki nosilna tema predsta-
vitve Slovenije Nordijska hoja in pohodništvo.
Še posebej so bile izpostavljene Kranjska Gora
in Julijske Alpe. Zasluge za to gredo zagotovo
podjetju Hit Alpinea, ki je prevzelo organiza-
cijo in celotne stroške pogostitve (cateringa).
Glede na izpostavljeno temo je bila izbrana

tudi animacija in animacijski kotiček. V Hel-
sinke smo peljali planinsko kočo, velik 50-
kilogramski hleb bohinjskega sira, domače
klobase, salame, domač kruh in potico ter me-
dico. Za poudarek prireditev smo postavili si-
mulator poletov v Planici. Posodili so nam ga
iz Kajžnkove domačije oz. Gornjesavskega
muzeja, za kar se jim še posebej zahvaljujemo.
Obiskovalci stojnice so se lahko pomerili v po-
letih in eden med njimi je postavil nov rekord
250 metrov. Animacijo smo popestrili tudi z
demonstracijo nordijske hoje in krpljanja. Slo-
venija je bila letos država partnerica, zato smo
imeli možnosti predstavitve na velikem odru in
Kranjska Gora se je predstavila štirikrat. Za
predstavitev smo izdelali nov DVD film, ki je
navdušil vse obiskovalce. Pri animaciji so so-
delovali tudi animatorji GIZ Pohodništvo. Po-
sebej smo imeli izdelan propagandni material
v finskem jeziku.

Vodilna tema tiskovne konference je bila nor-
dijska hoja. Predstavitev sta imela poleg amba-
sadorja Slovenije na Finskem tudi direktor STO
Dimitrij Piciga in direktor Hit Alpinea Aleš To-
polšek. Tiskovne konference se je udeležilo 35
novinarjev in predstavnikov medijskih hiš.

Obisk naše stojnice je bil odličen. Prvi dan je
bil namenjen samo poslovnim partnerjem,
ostali dnevi so bili odprti za javnost. Pomemb-
no je, da Finnair leti direktno iz Helsinkov v
Ljubljano, za poletje 2009 so že v programu po
štirje leti na teden, za zimo se dogovarjajo za
dva leta na teden. Finci dobro poznajo Slove-
nijo. Veliko zanimanja je tudi za potovanje z
avtodomi in motorji.

Največ zanimanja je bilo za smučanje, rafta-
nje in planinarjenje. 

Kranjska Gora pa se predstavlja tudi doma. V
tretjem tednu januarja je potekal v Ljubljani
sejem TIP, turizem in prosti čas, na katerem je
imela LTO Kranjska Gora informacijski pult.
Naši informatorji so seznanili obiskovalce s
ponudbo Kranjske Gore in dogodki pri nas.
Sočasno pa je v Ljubljani potekal workshop
Conventa, na katerem so hotelska podjetja
predstavila svojo konferenčno ponudbo. Iz
Kranjske Gore sta se uspešno predstavili pod-
jetji Hit Alpinea in Hotel Lek. Conventa je po-
tekala že tretjič in je največji dogodek v Slove-
niji namenjen promociji in prodaji konferenč-
nih kapacitet.

V času sejma TIP in Convente je bila v Ljub-
ljani okrogla miza na temo Gospodarska kriza
kot izziv za turistično gospodarstvo Slovenije.
Zaenkrat med predstavniki turističnega gospo-
darstva, STO in Direktorata za turizem vlada
zmerni optimizem, so pa vsi poudarili, da je
potrebno še več sredstev in energije namenjati
promociji Slovenije tako v tujini kot tudi doma.

Mirjam Žerjav

Kranjska Gora se uspešno 
predstavlja v tujini in doma

V prvem mesecu letošnjega leta je LTO Kranjska Gora skupaj s turističnim gospodarstvom prisotna 
na vseh pomembnih sejmih in borzah, tako v Evropi kot tudi doma.

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

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

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Kranjska Gora - Potem ko je že januarja
lani v Kranjski Gori nova štirisedežnica Kekec
nadomestila 45 let staro napravo, so kranjsko-
gorski žičničarji v soboto investicijo zaključili
še s slovesnim odprtjem novega snežnega par-
ka in sankaške proge. 

Snežni park na smučišču Kekec je edini v
Sloveniji, ki omogoča tudi nočno deskanje in
smučanje. Uporabljali ga bodo tako deskarji
na snegu kot smučarji, ki želijo okusiti večjo
mero adrenalina in ne le vijugati po urejenem
terenu. Namenjen je tako začetnikom kot bolj
izkušenim deskarjem na snegu ter smučarjem
prostega sloga, ki bodo lahko uživali na drs-
nih objektih, kot so 15 metrov dolgi Rollerco-
aster box ter 9-metrski Flat rail double pipe.
Na snežnem parku sta tudi dva nekoliko več-
ja skoka, ki sta primerna tudi za izvedbo tek-
movanj v prostem slogu na visoki ravni, tako
v kategoriji deskanja kot tudi smučanja pro-
stega sloga. ”Park se lahko primerja z ostali-
mi parki v Evropi, saj je izjemno kvalitetno
zgrajen,” poudarja Klavdija Gomboc z RTC
Žičnice Kranjska Gora. Približno kilometer
dolga razsvetljena sankaška proga tako obra-

tuje v večernih urah, a le ob koncih tedna.
RTC Žičnice Kranjska Gora so nekaj več kot
20 odstotkov sredstev za investicijo zagotovile
iz lastnih sredstev, za del investicije so najeli
bančna posojila, 35 odstotkov sredstev pa so
pridobili iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Sobotno prireditev pa so kranjskogor-
ski žičničarji izkoristili še za to, da so obeleži-
li nekaj okroglih obletnic: 60 let prve vlečnice
Preseka in 50 let postavitve prvih sedežnic, Vi-
tranc 1 in Vitranc 2, v Kranjski Gori. 

Marjana Ahačič
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Nova sankaška proga 
in snežni park  

Spoštovane
občanke in občani!
Letošnja zima je radodarna s snegom,

kot že dolgo ne. Sneg poleg radosti in ve-
selja prinaša tudi nemalo težav. Predvsem
v prometu. Na tem mestu moram pohvali-
ti delavce JP Komunala Kranjska Gora,
ki so se tudi z zadnjim zapadlim snegom
uspešno spopadli. Snežene in mrzle zime
pa so poleg otrok najbolj veseli žičničarji
in turistični delavci. Dober obisk tako v
hotelih in zasebnih sobah, kot tudi števil-
ni dnevni obiskovalci napovedujejo, da bo
zimska turistična sezona uspešna. Žal
vlečnica v Mojstrani zaradi pomanjkanja
snega ne obratuje. Še en dokaz več, kako
občutljiva dejavnost je žičničarstvo in v
kako veliki meri odvisna od vremenskih
dejavnikov. Seveda dober obisk pomeni
tudi dodatne nevšečnosti v prometu in
prav to je bila tudi tema izredne seje ob-
činskega sveta. Parkirati v centru Kranj-
ske Gore, pred trgovino, je v konicah res
nemogoče, rediteljska služba pa je vse-
skozi skrbela za pretočnost prometa in do
zastojev ni prihajalo. Tudi nova začasna
parkirišča za Policijsko postajo so precej
izboljšala prometno situacijo. A ne sme-
mo si zatiskati oči. Potrebno bo urediti še
več parkirnih mest, morda res zgraditi
parkirno hišo. Za to pa občini Kranjska
Gora predvsem primanjkuje ustreznih
zemljišč. Žal pa so težave z mirujočim
prometom tudi zunaj glavne turistične se-
zone. To je tudi eden izmed vzrokov, zara-
di katerih smo ustanovili medobčinsko re-
darstvo. Redarji so že zaposleni in njiho-
va prisotnost bo, po opravljenem uspo-
sabljanju, stalnica na ulicah v občini
Kranjska Gora. Do takrat pa lahko samo
potrkam na vest vseh tistih, ki z avtomobi-
li zasedajo pločnike ali brez ustreznega
dovoljenja parkirajo na mestih, namenje-
nih invalidom.

Pred nami so še zimske počitnice in tudi
največja tekmovanja, ki v dolino privabi-
jo tisoče obiskovalcev, ime naših krajev
pa ponesejo v širni svet. Zaradi tekmovanj
za Pokal Vitranc in poletov v Planici je
ime Kranjska Gora priznana blagovna
znamka. Prav zaradi tradicije Pokala 
Vitranc je na koroški strani vzniknila 
ideja o skupni kandidaturi za svetovno 
prvenstvo v alpskem smučanju. Ideja, ki 
je vredna razmisleka.

Želim vsem, da bi čase, ki obetajo pred-
vsem zategovanje pasu, preživeli s čim
manj pretresi in da bomo ponujene prilož-
nosti znali v največji meri izkoristiti.

Jure Žerjav, župan 

Kranjskogorski žičničarji so za izgradnjo
štirisedežnice Kekec in razširitev smu-
čišča namenili 5,2 milijona evrov. 

Trak pred novo sedežnico Kekec so prerezali: tehnični vodja kranjskogorskih žičničarjev Roman Slivnik, 
kranjskogorski župan Jure Žerjav in dolgoletni direktor RTC Žičnice Kranjska Gora Vid Černe. / Foto: Anka Bulovec

Nad novo kranjskogorsko pridobitvijo so seveda 
najbolj navdušeni deskarji. / Foto: Anka Bulovec 
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Kranjska Gora - Minuli ponedeljek se je
kranjskogorski občinski svet na pobudo svetni-
kov Jožeta Zupančiča, Bogomirja Koširja, Ma-
rinke Puc Koplan ter Andreja Žemve zbral na
svoji tretji izredni seji v tem mandatu. Pobud-
niki so svetnikom v obravnavo predlagali dve
točki: zimsko parkiranje in urejanje prometa v
Kranjski Gori ter obravnava samovolje župana.
”Vas Kranjska Gora in posledično vsa občina
zadnje mesece doživlja vsakodnevni prometni
infarkt. To stanje ni samo zaradi velikega obis-
ka in osebnega prometa, temveč posledica sla-
be občinske prometne politike, neurejenosti re-
darske službe in neprimernega usmerjanja
voznikov na parkirišča,” poudarja prvopodpi-
sani Jože Zupančič. ”Stanje občanom onemo-
goča obisk trgovin, zdravstvenih, kulturnih in
drugih javnih ustanov in dobrin, namenjenim
občanom. Najbolj pa nas skrbi varnost obča-
nov in njihove lastnine,” je še dejal ter dodal,
da je parkiranje v samem kraju le del širše pro-
metne problematike v občini, saj je stanje za-
skrbljujoče tudi zaradi vse večjega pritiska av-
tomobilov na alpske doline, vse globlje v osrč-
je Karavank, opozoril pa je tudi na kolesarsko
stezo, ki je preobremenjena ter vedno večje
število vsepovsod parkiranih avtodomov. 

Svetniki so se strinjali, da hitrih rešitev za
tako kompleksen problem ni. ”Gre za tipičen
problem višje razvitih turističnih krajev, kjer
obseg turizma pride do točke, ko je treba zade-
ve reševati širše,” je v razpravi poudaril Miro
Eržen. Tudi turizem ima glede na prostor svo-

je meje in stranski učinki se že kažejo tudi pri
nas. Prav naši občani so na veliko prodajali
zemljo za vikende, zato normalno, da so zade-
ve v zadnjem času zaostrile.” 

Tudi župan Jure Žerjav se je strinjal, da miru-
joči promet v centru sicer predstavlja problem,
nikakor pa ne vsakodnevnega kolapsa. ”Ves
čas urejamo začasna parkirišča in v letošnji se-
zoni jih je vsaj za silo več kot kdajkoli doslej.
Občina je v zadnjih letih uredila parkirišče ob
dvorani Vitranc, za zdravstvenim domom pa
proti šoli na parceli slovenskih železnic. Pro-

met nadzira redarska služba, po obveznem
usposabljanju pa bodo tudi v Kranjsko Goro
prišli že izbrani redarji pred kratkim ustanov-
ljene medobčinske inšpekcijske službe; tudi
sam bi si želel, da bi ta služba začela delovati
prej.” Dolgoročno bi seveda težavo z mirujo-
čim prometom rešila gradnja garažne hiše, za
začetke pa so se svetniki odločili, da ustanovi-
jo posebno komisijo, ki naj pripravi projektno
nalogo, na osnovi katere bo izdelana strokovna
študija o stanju na področju prometa v občini.  

Marjana Ahačič

Na izredni seji o prometu 
v Kranjski Gori

Kranjska Gora - Kranjska Gora, Bad Kleinkirchheim in Trbiž želi-
jo skupaj prirediti svetovno prvenstvo v alpskem smučanju leta 2017.
Idejo so v tik pred koncem starega leta v Kranjski Gori predstavili
deželni glavar Koroške Gerhard Dörfler, župan občine Bad
Kleinkirchheim Mathias Krenn, župan občine Trbiž Renato Carlantoni
ter župan občine Kranjska Gora Jure Žerjav. Kot načrtujejo pobudniki,

naj bi izvedbo hitrih disciplin prevzeli v Bad Kleinkirchheimu, ženskih
tehničnih disciplin na Trbižu in izvedbo moških tehničnih disciplin v
Kranjski Gori. Pobudniki skupnega prvenstva predlagajo, da naj bi 
bila nosilka kandidature Kranjska Gora, kar bi celotnemu projektu
zagotovilo večje možnosti za uspeh, saj je Avstrija že v preteklosti
priredila veliko prvenstev, naslednjega pa prireja leta 2013 v Schlad-
mingu. Pobuda bo dokončno oblikovana po tekmah za svetovni pokal
v Kranjski Gori in Trbižu februarja 2009, ko bodo potekali tudi glavni
sestanki z vodilnimi možmi mednarodne smučarske zveze, ki je sicer
na načelni ravni že pozitivno ocenila pobudo. O pobudi so seznanjene
tudi vse tri nacionalne smučarske zveze, ki bodo ustrezne sklepe in
stališča oblikovale v naslednjih mesecih.

Skupno kandidaturo podpirajo tudi kranjskogorski turistični delavci
ter predvsem športniki, smučarji na čelu z Juretom Koširjem, Franzem
Klammerjem in Christianom Mayerjem. ”Sam sem zelo živel že za
idejo o skupnih olimpijskih igrah treh dežel v letu 2006; žal mi je, da
takrat nismo uspeli. Zato podpiram tudi idejo o skupni kandidaturi za
svetovno prvenstvo; prepričan sem, da je realna in po svojih močeh
bom pomagal pri njeni uresničitvi,” je na ponedeljkovi predstavitvi 
dejal Jure Košir, s katerim se strinja tudi Franz Klammer, ki se je v
ponedeljek skupaj s Koširjem z veseljem spustil po kranjskogorskih
smučiščih. ”Navdušen sem nad tem, da so predstavniki oblasti sprejeli
idejo o skupni organizaciji svetovnega prvenstva. Imamo realne
možnosti, da nam tokrat uspe, zavedati pa se moramo, da bo organi-
zacija tako velike prireditve kljub dejstvu, da kraji med seboj niso zelo
oddaljeni, predstavljala velik logistični izziv.” Marjana Ahačič

Skupna kandidatura za SP 2017

Smučarske legende Christian Mayer, Jure Košir in Franz Klammer, ki podpirajo
idejo o skupni kandidaturi za svetovno prvenstvo v alpskem smučanju leta 2017.

Številni turisti ne polnijo le smučišč temveč tudi parkirišča
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Osnovnošolcem nagrada 
za inovativnost

Gorenjski osnovnošolci med najboljšimi v projektu Sem inovativen,
med njimi tudi učenci OŠ Josipa Vandota.

Kranjska Gora - Sredi decembra so se tudi
kranjskogorski osnovnošolci odpravili v Gor-
njo Radgono, kjer so predstavili podjetniške
ideje, nastale v okviru projekta Sem inovati-
ven. V projektu, v katerem je sodelovalo 200
osnovnošolcev druge triade iz 12 izbranih
slovenskih šol, so sodelovali tudi učenci OŠ
Josipa Vandota Kranjska Gora. 

”Izvedba projekta je bila razdeljena na dva
večja sklopa. V prvem sklopu sva mentorici
spodbujali učence k razmišljanju o podjetni-
ških pojmih. Na praktičen način sva jim pri-
bližali pojme, kot so podjetnik, inovativnost,
ideje, vizitka, logotip in podobno. V drugem
sklopu so učenci po ‘brainstormingu’ izmed

mnogih idej izpostavili eno inovativno idejo,
jo podrobneje razdelali in se z njo predstavili
na tekmovanju v Gornji Radgoni. Poleg ino-
vativne ideje si je vsaka izmed šol izbrala tudi
prepoznavni znak - svoj logotip,” je pojasnila
ena od mentoric, Eldina Čosatović iz Razvoj-
ne agencije zgornje Gorenjske Ragor.

Kranjskogorci so v svoj logotip vtisnili pla-
ninsko kočo in Triglav. Glede na to, da imamo

trenutno finančno krizo, pa je bila njihova ino-
vativna ideja poimenovana Pulover za poletje
in zimo. Izbrane podjetniške ideje so predsta-
vili v Gornji Radgoni, kjer se je zaključne pri-
reditve udeležilo 149 učencev, njihovi mentor-
ji, nekaj več kot 20 spremljevalcev in ostalih
obiskovalcev, ki so skupaj predstavili 16 ino-
vativnih idej. Nastope učencev je ocenjevala
posebna strokovna komisija. Vse tri sodelujo-
če gorenjske osnovne šole: OŠ Josipa Vando-
ta Kranjska Gora, OŠ Tone Čufar Jesenice in
OŠ A. T. Linhart Radovljica, so se uvrstile na
četrto mesto, prvo mesto je tokrat dobila OŠ
Šmartno pri Slovenj Gradcu z inovativno ide-
jo Izboljšava šolske torbe. ”Vsekakor so bile

vse ideje zelo zanimive in upamo, da bomo s
projektom nadaljevali tudi v prihodnje in
spodbujali ustvarjalno delo naših mladih
osnovnošolcev,” je ob zaključku projekta po-
udarila Eldina Čosatović. Marjana Ahačič

V projektu iskanja podjetniških idej so
sodelovali: Tim Oman, Saša Misotič,
Alda Sadikovič, Rožle Cuznar, Anja
Jan, Maja Cafuta, Krištof Zaletelj, Erik
Raduha, Blaž Žerjav Jereb, Lana Robič,
Tim Mezek, Kristjan Cuznar, Jakob
Davidovič, Uroš Pavlovčič, Sandin 
Lipovača, Neža Žerjav in Dejan Radič.

Tudi razbita
skodelica je

lahko 
umetnost

Bil je pust in siv dan, ko sem se odpravi-
la k prijateljici, da ji ga malo obarvam,
dan namreč in to dobesedno. Všeč mi je
namreč, da čvek ob kavici ni samo čvek,
pač pa, da se še kaj koristnega naredi.
Tako sva se s prijateljico, ki se je pred krat-
kim vselila v čisto novo stanovanje, odloči-
li poslikati njeni dve okni z imitacijo vitra-
ža. Med pitjem kavice in ustvarjalnim de-
lom pa tako in tako premeljeva vso aktual-
no tematiko, za katero je Zgornjesav’c več
kot le pretanek časopis, kaj šele moja ko-
lumna,... In v vsej tej evforiji ustvarjanja in
kramljanja se je prijateljici med kuhanjem
kave razbila njena najljubša skodelica.
Ker pa jo je dobila od njej dragega člove-
ka, ji je pomenila več kot samo skodelico
za kavo in zato se je v tem nesrečnem 
trenutku dneva za trenutek razžalostila ...
A ker je v življenju umetnost tudi iz naj-
slabše situacije potegniti nekaj koristnega
in pozitivnega, sem v tem nesrečnem tre-
nutku prišla na čudovito idejo! Ugotovila
sem namreč, da se je skodelica razbila zelo
umetniško in jo bo mogoče uporabiti za
unikatno stvaritev na platnu. Predlagala
sem ji, da platno pobarva z barvo, ki se bo
ujemala z barvo njene nove kuhinje, razbi-
te koščke skodelice pa prilepi na pobarva-
no platno v neko smiselno celoto. Sliko pa
lahko oplemeniti s celimi zrni kave, ki jih
prav tako prilepi na sliko.

V trenutku se je na prijateljičinem obrazu
zarisala neka nova energija in upanje. Spet
se je smejala. Vesela je bila dejstva, da
skodelica ne bo romala v koš, pač pa bo
dobila le nov namen, čemur bo služila.

Kakor prijateljičina skodelica se tudi
nam v vsakdanjem življenju kaj razbije, pa
naj si bodo to naše sanje, pričakovanja,...
Zato je pomembno, da ne žalujemo za raz-
bitimi sanjami, temveč da koščke le-teh
zlepimo v novo smiselno celoto, da le ta za-
sije v novi svetlobi našega upanja.

Čisto drugače pa je z resnico. Velikokrat
se ljudje, namesto da bi se ukvarjali s svo-
jim življenjem, nerazložljivo zanimajo za
naša. In ker jim je marsikaj nerazumljivo,
ne upajo pa si vprašati, si izmišljujejo svo-
je zgodbe in jih veselo razglašajo naokoli.
Seveda to zapraši pravo resnico, a tisti
pravi ljudje znajo obrisati prah laži, da
resnica vedno znova zasije taka, kot je ved-
no obstajala.

Pričakovati, da bo svet z Vami ravnal
pošteno zato, ker ste dober človek, je podo-
bno kot pričakovanje, da Vas bik ne bo na-
padel, ker ste vegetarijanec.

Sicer pa je samo ena stvar hujša od tega,
da se o Vas govori,... to, da se ne govori.

Alenka Peternel

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Varnost

Kranjska Gora - Člani Postaje GRS Kranj-
ska Gora so vedno pripravljeni, da pogumno
priskočijo na pomoč, če se planinci in drugi
obiskovalci gora znajdejo v težavah. Na njiho-
vem terenu, v delu Julijskih Alp in Karavank,
je klicev na pomoč vsako leto zelo veliko. V
letu 2007 so dosegli neslavni rekord, lani je
bilo posredovanj k sreči manj. 

Novo leto 2009 se je za reševalce začelo z za-
htevno nočno akcijo, ki je bila prva takšna v
Sloveniji. Nad Srednjim Vrhom in Belco v Ka-
ravankah je planinec očitno precenil svoje spo-
sobnosti in se mu preko dneva ni uspelo dovolj
zgodaj vrniti v dolino. Obtičal je v snegu in
hudem mrazu v brezizhodnem položaju. K sre-
či mu je z mobilnim telefonom uspelo priklica-
ti pomoč. Reševalci so se podali v akcijo in
planinca rešili. 

Načelnik postaje Aleš Robič je o akciji dejal:
”Odločili smo se za reševanje s helikopterjem,
saj je bila noč jasna, kar je predpogoj. Posad-
ka ima naprave za nočno gledanje in hitro je
locirala mesto planinca. Usmerjala je tudi nas
reševalce, da smo lahko prišli do njega in ga
pospremili v dolino. Najprej je bilo seveda ve-
liko vprašanj, kako bo vse skupaj uspelo. Po-
sadka je delo opravila profesionalno. Za vse je
bila akcija pomembna izkušnja. Takšno reše-

vanje je možno tudi ponoči, seveda le ob ide-
alnih razmerah, kot so bile tokrat ob polni
luni.  Aleš Robič ob tem opozarja ljubitelje
zimskih tur na številne pasti, ki prežijo v sne-
gu. ”Zlato pravilo je, da se pozimi nikoli ne
podajo na ture, ki jih še niso nikoli prehodili v
poletnih mesecih. Zaradi snega se teren moč-

no spremeni. Poleg tega visok sneg onemogo-
ča napredovanje. Dan je kratek in dovolj zgo-
daj se je treba odpraviti nazaj v dolino. S se-
boj mora vsak imeti vso potrebno zimsko
opremo in predvsem naj planinci ne precenju-
jejo svojih telesnih sposobnosti.”                 

Janko Rabič

Prvo nočno reševanje 
GRS Kranjska Gora 

Kranjska Gora - Letošnjo zimsko sezono nas je obilica snežnih pa-
davin razveselila že zelo zgodaj. Po slovenskih smučiščih smučarji že
veselo vijugajo in da se veselje ne bi sprevrglo v slabo voljo, tudi kranj-
skogorski policisti namenjajo nekaj besed obnašanju na smučiščih. 

”Prav smučarji smo tisti, ki za varnost na smučišču lahko storimo naj-
več. Na prvem mestu je samodisciplina, upoštevanje napisanih pravil o
obnašanju na smučišču ter opozorila ter navodila policistov, nad-
zornikov na smučišču ter upravljavcev smučišč,” poudarja pomočnik
komandirja PP Kranjska Gora Damjan Lepoša. ”Prva naloga, ki jo na
začetku smučarske sezone mora opraviti vsak smučar, je pregled
opreme ter prilagoditev opreme svojim potrebam ter znanju smučanja.
Prav lahko pa se zgodi, da nam užitke na smučišču pokvari nepridiprav,
ki izkoristi trenutek naše nepozornosti in si prilasti nekaj, kar ni njego-
vo. Zato bi ob tej priložnosti opozorili smučarje in ostale obiskovalce

smučišč na varovanje premoženja, saj s primernim samozaščitnim rav-
nanjem lahko storimo največ za svojo lastnino. Na podlagi izkušenj se
je namreč izkazalo, da lastna skrb za smučarsko opremo in primerno
varovanje druge lastnine - zaklepanje avtomobilov, primerno nošenje
dokumentov in denarja ... v največji meri prepreči kazniva dejanja.”

Marjana Ahačič

Deset FIS pravil obnašanja na smučišču: 
1. OBZIRNOST DO DRUGEGA (smučar se mora obnašati tako, da

ne ogroža ali poškoduje drugega);
2. SMUČARSKO ZNANJE (smučar ne sme voziti na pamet; hitrost

mora prilagoditi svojemu znanju, razmeram in gostoti smučarjev na
smučišču);

3. IZBIRA SMUČIŠČA (hitrejši smučar mora tako izbirati smučino,
da ne ogroža smučarjev pred seboj);

4. PREHITEVANJE (smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki
razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje);

5. V SMUK - NADALJEVANJE (preden smučar odpelje po progi,
mora pogledati navzdol in navzgor, ali je varno zanj in za druge);

6. USTAVLJANJE (smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih
smučišča, razen v sili, vendar naj se čim prej umakne);

7. VZPENJANJE (smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti 
le rob smučišča);

8. UPOŠTEVANJE OZNAČB (smučar se mora naučiti in spoštovati
signalne in prometne oznake na smučiščih);

9. POMOČ PRI NESREČI (pri nesreči je smučar dolžan po svojih
močeh pomagati ponesrečencu);

10. DOLŽNOST IDENTIFICIRANJA (smučar, kot udeleženec ali
priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimirati).

Za varne smučarske zavoje
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I. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne dejavnosti,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v
svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost v skladu z Zakonom o
športu in Nacionalnim programom,

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

- da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj
35 tednov v letu. 

Izvajalci športnih programov so:
- športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini,
- javni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so

na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacional-
nega programa.

II. Iz sredstev proračuna Občine Kranjska Gora se bodo sofinancirali
naslednji programi:

1. Šport otrok in mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovno šolske mladine
- športna vzgoja mladine
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- športna vzgoja študentov
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov 
5. Drugi programi iz področja športa:
- športne prireditve 
- šolanje strokovnih kadrov 
- strokovni kadri
- športni objekti 
- informatika v športu
- propagandna dejavnost 
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni

III. Vsebina vloge: 
- opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja pro-

grama in urnikom v skladu s priloženim vprašalnikom, ki ga dobijo na se-
dežu Občine ali na spletnih straneh www.kranjska-gora.si/.

- Dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od pristojne-
ga upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o raz-
vrstitvi po dejavnosti) - samo izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis.

- Program dela in finančni načrt za leto 2009 z viri financiranja.
- Bilanco uspeha in bilanca stanja za leto 2008 oz. statistične podatke iz

bilance stanja in bilance uspeha ter izkaz poslovnih rezultatov stanja za
leto 2008. 

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih: 

EUR namen EUR
148.828,00 Osnovna dejavnost športnih društev

Šport otrok in mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00
- športna vzgoja osnovno šolske mladine 1.888,00
- športna vzgoja mladine 2.845,00
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 0
- športna vzgoja študentov 0
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport 7.253,00
Kakovostni šport 70.790,00
Vrhunski šport
- športni dodatek kategoriziram športnikom 5.353,00
- sredstva za študente 450,00
Športna rekreacija 10.028,00
Šport invalidov 608,00
Drugi programi iz področja športa:
- športne prireditve 500,00
- šolanje strokovnih kadrov 700,00
- strokovni kadri 50.192,00
- informatika v športu 500,00
- propagandna dejavnost 500,00
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez 

ter zavodov na lokalni ravni 1.525,00
8.890,00 Športni objekti - vzdrževanje
2.115,00 Športni objekti - vzdrževanje planinskih poti in postojank 

159.833,00 SKUPAJ

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih prijav, se
bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem športnih programov. Pristojna
Komisija za izvedbo javnega razpisa predlog za prerazporeditev sredstev
predlaga županu. 
V. Rok za prijavo na razpis je 4. 3. 2009. Vloge, ki bodo oddane po

roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 
VI. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o na-

činu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora. Izvajal-
cem bo izdan sklep o številu točk za vrednotenje športnih programov.
Odpiranje vlog ne bo javno.

VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
VIII. Prijave je potrebno poslati po pošti ali oddati v zapečateni ovojnici na

naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s
pripisom: ”javni razpis-sofinanciranje programov športa za leto 2009”.

IX. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, tel.
štev.: 04/5809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi na el. naslov:
skumavc@kranjska-gora.si

Jure Žerjav, župan
Številka: 679/6-4/2009-VS
Datum: 20. 1. 2009

Pogoji za prijavo:
- končana V. stopnja izobrazbe;
- znanje najmanj enega tujega jezika;
- veselje do vodenja in dela z ljudmi.

Vlogo ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izob-
razbe pošljite na naslove:

TURIZEM BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled;
LTO BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinj-
ska Bistrica;

LTO KRANJSKA GORA, Kolodvorska ul. 1 b,
4280 Kranjska Gora.

Prijave sprejemamo do 18. 2. 2009. 

Prosimo, da vlogi pripišete, v katerem tujem jezi-
ku boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za
gostinstvo in turizem na Bledu, z začetkom pred-
vidoma konec februarja. Praktični del pouka bodo

kandidati opravili z ogledi krajev Bleda, Bohinja in
Kranjske Gore in njihovih znamenitosti. Predava-
nja bodo trajala približno 60 ur. 
Zaključni izpit je planiran sredi aprila.
Cena tečaja je 170 EUR (ddv vključen) ob pogo-
ju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov.

Dodatne informacije: 
TURIZEM BLED, tel.: 04/5780 500; 
TURIZEM BOHINJ, tel.: 04/5747 590; 
LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/5885 020.

LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE
BLEDA, BOHINJA, KRANJSKE GORE IN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na tečaj 

za usposabljanje

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA Bleda, Bohinja in Kranjske Gore z licenco.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ul. RS, št. 22/98 z vsemi spremembami) in 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov 
v Občini Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UVG št. 27/2004 s spremembami) Občina Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2009 V OBČINI KRANJSKA GORA
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I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna obči-
ne v višini 53.200,00 EUR za subvencije v kmetijstvo, 7.000,00 EUR za de-
lovanje društev, 2.500,00 EUR za obnovo kozolcev. Vsi nameni prispevajo k
zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v
podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželske-
ga prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdar-
stva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zava-
rovanja posevkov, plodov in živali. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru

posameznega ukrepa,
- upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti

namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz ka-
teregakoli drugega javnega vira,

- pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upra-
vičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvide-
ne stroške,

- odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka,

- če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šte-
je za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire doba-
vitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih,

- po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za kate-
rega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,

- upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva občine, mora voditi pred-
pisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o
dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplači-
lu sredstev,

- upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev,

- upravičenec, ki je pridobil pomoč iz proračunskih sredstev občine, za
enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih
5 let.

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI 
STROŠKI IN VIŠINA SREDSTEV 

Ukrep št. 1. 
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

Predmet: 
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko

proizvodnjo 
- naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo opre-

mo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
- naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme za

namene kmetijstva; 
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; 
- nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo

opremo;
- naložbe v prvo postavitev pašnikov;
- naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki

niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva
v zasebne namene, poljske poti,...). 

2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živino-
rejski proizvodnji: skladno s predpisi EU:
- naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
- naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred ne-

ugodnimi vremenskimi pogoji na kmetijskih gospodarstvih;
- naložbe v električno in vodovodno infrastrukturo;
- naložbe v prezračevalni sistem; 
- naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvar-
jajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
- Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko

ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih po-
vršin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. eksten-

zivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vi-
nogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrt-
nin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali
drugih površin.

- Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim
in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upra-
vičenca o ustreznosti naložbe).

- Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,..) - kjer je to po-
trebno.

- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja.

- Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opre-
me v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali na-
sadov v register, ki ga vodi MKGP.

Specifični pogoji upravičenosti za: 1 in 2: Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Prilo-

ga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, polj-
ščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in osta-
li semenski material,

- rejo govedi,
- rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj 5

mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva, 
- rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve
ali mnenje kmetijske svetovalne službe. 

Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novouve-
denim standardom v živinorejski proizvodnji
- Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po nalož-

bi morajo biti standardi doseženi.
- Po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec

predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisa-
na izjava s strani upravičenca o ustreznosti).

Upravičeni stroški: Splošni za 1 in 2:
- Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, ze-

meljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, kera-
mičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektro-
inštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje in-
frastrukture in dodatna dela).

- Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški doba-
ve gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izved-
be del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

- Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev
(strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup paten-
tov in licenc.

Specifični stroški za 1: 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo:
- nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, ....),
- informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
- nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih

objektov, 
- pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zara-

di izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča, 
- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- zemeljska in betonska del, priprave poti, nakup in postavitev mrež in

opore za napravo trajnih nasadov,
- nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo:

oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogre-
vanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje),

- pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,

- pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti,
zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasi-
panja,...; razen drenažnih del.

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 61/07)
in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 122/08) objavlja občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina), 

Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2009



Razpis

ZGORNJESAV'C - 9

Specifični stroški za 2: 
Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živinorej-
ski proizvodnji:

- oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
- električna oprema (svetila, električna instalacija, ...),
- prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za

prezračevalne sisteme, ...),
- dostopi do napajališč (napajalni sistemi, ...).

Višina pomoči: 
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40 %.
- Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posamez-

nemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih
z omejenimi dejavniki.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, najvišji pa
5.000,00 EUR za gradnje in 4.000,00 EUR za nakup kmetijske mehaniza-
cije na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Predmet:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov - kozolci.

Pogoj za pridobitev sredstev: 
- Upravičenec mora imeti stalno bivališče v občini ali v lasti ali zakupu

kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko

ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin,
- kozolec mora biti namenjen samo za potrebe kmetijstva, drugi nameni

se ne sofinancirajo.

Zahtevana dokumentacija:
- vloga,
- prosilec mora predložiti mapno kopijo, iz katere mora biti razvidna par-

celna številka in katastrska občina ter na njej označena lokacija kozolca, 
- ustrezno dovoljenje (Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.

l. RS, št. 37/2008).
Višina sredstev znaša največ do 60 % vrednosti investicije in sicer:
a) lesena izvedba (kritina macesnove deske)

-  za novogradnje 200,00 EUR / okno
-  zamenjava lat in strehe 150,00 EUR / okno
-  zamenjava lesene strehe 100,00 EUR / okno

b) betonski stebri
-  za novogradnje z leseno streho 150,00 EUR / okno
-  zamenjava lat in strehe 100,00 EUR / okno
-  zamenjava lesene strehe 80,00 EUR / okno

Višina pomoči: 2.500,00 EUR.

Ukrep št. 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živine v
skladu z nacionalnimi predpisi, Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
126/2008). 

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavaro-
valnico za zavarovanje živine.

Splošni pogoji upravičenosti:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje živali za primer bo-
lezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 

Specifični pogoji upravičenosti:
Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanci-
ranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.

Upravičeni stroški:
- Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo

pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtit-
ve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavaro-
valno leto.

Višina pomoči: 
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije in nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavaroval-
ne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer
bolezni.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa 300,00
EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Predmet:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zem-
ljišč. 

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo
kmetijskih zemljišč.

Splošni pogoji upravičenosti:
Predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava
zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).

Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi)
kmetijskih zemljišč. 

Višina pomoči:
Do 50 % dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa
2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 5: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

Predmet podpore: 
- izobraževanje in usposabljanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
- svetovalne storitve, 
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,

razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
- publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz pred-
metov te podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.

Splošni pogoji upravičenosti:
- Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem. 
- Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organi-

zacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za za-
gotavljanje storitev. 

- Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku - občini
predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposablja-
nja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci mora-
jo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.

Specifični pogoji upravičenosti:
- Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v de-

narju končnim prejemnikom.
- Za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvaja-

lec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske poda-
tke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proiz-
vajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

Upravičeni stroški:
- usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetij-

ski pridelavi: 
- stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraže-

vanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
- stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje, 

- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih stroški udeležbe in potnih stro-
škov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški
publikacij ocenjevanja izdelkov,

- publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški obli-
kovanja in priprave spletnih strani.
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Višina pomoči: 
- do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne

sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa 500,00
EUR na udeleženca izobraževanja.

Ukrep št. 6: 
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu - nadomeščanje nosilca
kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakon-
skega partnerja zaradi bolezni ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni

Upravičenci: So ustrezno usposobljeni izvajalci in registrirani za opravljanje
tovrstnih storitev nadomeščanja. 

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec predloži dokazilo o bolezni oz. nezmožnosti za delo, daljše od
30 dni, in potrdilo o kmečkem zavarovanju.

Upravičeni stroški:
Stroški dela na kmetiji: izvajalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti iz
predmeta podpore.

Višina pomoči: 
Do 100 % dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50,00 EUR, najvišji pa 2.000,00
EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 7: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne
dejavnosti: 
- predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in

škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil
za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozd-
nih sadežev in gozdnih sortimentov, 

- prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdel-
kov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejav-
nostih na kmetiji,

- turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost),
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma

izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skri-
ljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa,
zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč
in dišavnic),

- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem,

- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnil-
no dejavnostjo na kmetiji;

- zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
- druge dopolnilne dejavnosti.

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva. 

Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost. 
- Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le-tega

še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči.
- Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi

najmanj 1 ha primerljivih površin. 
- Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim

in okoljevarstvenim zahtevam.
- Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (loka-

cijsko informacijo, gradbeno dovoljenje - kjer je to potrebno).
- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objek-

tov, urejanju prostora in varstvu okolja.
- Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske

mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za kate-

rega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
- Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil proračunska

sredstva, mora opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

Specifični pogoji upravičenosti:
- Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne

surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa
izhajati od drugih kmetij.

- Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri nepo-
sredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 %
potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 % količine. Za dopol-
nilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost proda-
je lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne
vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji-
gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavno-
sti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih
do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od
drugih kmetij.

- Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob
času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.

- Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno
dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine pred-
stavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti
ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče se-
stavni del kmetije.

Upravičeni stroški:
- Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, ze-

meljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, kera-
mičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamno-
seška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ure-
ditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih
in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (na-
kup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stro-
ški materiala, prevoza in opravljenih del).

- Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev
(strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup paten-
tov in licenc.

- Računalniška oprema - osebni računalniki in računalniški programi.
- Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim

postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.

Višina pomoči:
- za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-

nost: do 40 %,
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000

EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, najvišji pa
5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu

Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za
kvalitetnejše delo v gozdu.

Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.

Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (zemljiško-

knjižni izpisek).
- Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske

mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu.
- S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj

še 5 let po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehani-
zacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu,...).

Višina pomoči:
- za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-

nost: do 40 %,
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000

EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100,00 EUR, najvišji pa
3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep št. 9: 
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva

Predmet podpore: 
- izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti

in gozdarstva,
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- svetovalne storitve,
- organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,

razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, 
- publikacije, kot so katalogi in spletišča.

Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.

Splošni pogoji upravičenosti:
- Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem. 
- Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organiza-

cija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi ne-
članom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotav-
ljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročni-
ku - občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udele-
ženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospo-
darstev ali morajo biti njihovi družinski člani.

Specifični pogoji upravičenosti:
- Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v de-

narju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da
promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o
proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih
danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in ima-
jo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

Upravičeni stroški:
- usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopol-

nilnih dejavnosti in gozdarstva,
- stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževa-

nja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
- stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med traj-

ne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stro-
ški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storit-
ve ali oglaševanje, 

- Predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,....): stroški
udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,

- širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavni-
ce in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najem-
nine, materialni stroški priprave,

- promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški obliko-
vanja in priprave spletnih strani.

Višina pomoči: 
- do 100 % upravičenih stroškov,
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000

EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za
podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de mi-
nimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh prora-
čunskih let.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20,00 EUR, najvišji pa 1.500,00
EUR na posameznega udeleženca izobraževanja.

Ukrep št. 11: 
Šolanje srednješolskih, višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih
kmetijskih in gozdarskih programov

Upravičenci:
Dijaki poklicnih in srednješolskih programov iz področja kmetijstva in gozdar-
stva.
Študentje višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programov iz področja
kmetijstva in gozdarstva.

Splošni pogoji upravičenosti:
Dijak, študent ima stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu v občini.

Specifični pogoji upravičenosti:
Potrdilo o vpisu. Konec šolskega leta pa dokazilo o uspešno opravljenem let-
niku. 

Višina pomoči.
Do 400 EUR/dijaka, študenta (neto) v šolskem letu.

Ukrep št. 12: Delovanje društev

Predmet: Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom
in razvojem podeželja.

Upravičenci: Društva in njihova združenja. 

Splošni pogoji upravičenosti:
- Društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na ob-

močju občine.
- Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 
- Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci

kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.

Specifični pogoji upravičenosti:
- odločba o vpisu v register društev, 
- seznam članov društva iz območja občine.

Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev.

Višina pomoči: 
Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.

Znesek pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50,00 EUR, najvišji pa 1.500,00
EUR na društvo.

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:

Vlogo s prijavnim obrazcem:
- osnovni podatki o vlagatelju, podatki o naložbi/storitvi, časovni potek in

predvidene stroške,
- dokazila vlagatelja,
- vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.

V. KJE DOBITE RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA OSEBA 
ZA POJASNILA GLEDE VSEBIN RAZPISA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega raz-
pisa v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani občine: http://obcina.
kranjska-gora. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo za-
interesirani vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure na tel. št. 5809-820 ali
5809-800, pri kontaktni osebi Vesni Kunšič.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na na-
slov občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora. Če upra-
vičenec vlogo odda osebno le to lahko stori v sobi št. 1 (sprejemna pisarna).
Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge sprejemamo do porabe sredstev.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priim-
kom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pravne 
osebe pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na
sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst: 
”Ne odpiraj - Javni razpis - KMETIJSTVO 2009, ukrep št. _______ .”

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo ob-
ravnavala Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo
na predlog komisije odločal župan.

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopol-
njene vloge pa zavrne. 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45
dni od odpiranja vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vloge na Komi-
siji za kmetijstvo. Po oddanem zahtevku za izplačilo, kateremu je priložen ra-
čun in dokazilo o plačanem računu, bo upravičenec pozvan k podpisu po-
godbe. 

Župan
Jure Žerjav, prof. 

Datum: 19. 01. 2009 
Številka: 330/4-1/2009-VK



12 - ZGORNJESAV'C

Razpis

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. PREDMET RAZPISA
Občina Kranjska Gora oddaja v najem neprofitno enosobno stanovanje št. 1,
v velikosti 48,88 m2, v stanovanjski hiši Tičarjeva ulica 9 v Kranjski Gori.

1.2. UPRAVIČENCI RAZPISA
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki nji-
hovih gospodinjstev v obdobju leta 2008 ne presegajo gornje meje, določe-
ne v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2008 znašala
887,55 EUR mesečno:

Število članov Dovoljeni dohodek Dovoljeni skupni  
gospodinjstva v % dohodek

1 200 % 1.775,10
2 250 % 2.218,87
3 315 % 2.795,78
4 370 % 3.283,93
5 425 % 3.772,08
6 470 % 4.171,48

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s pri-
števanjem po 25 odstotnih točk.

1.3. STANOVANJSKA NAJEMNINA
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Ured-
be o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter meri-
lih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS št.
131/2003).

Okvirni izračun polne mesečne neprofitne najemnine za velikost stanovanja
48 m2, točkovanega z 280 točkami, znaša 138 EUR.

Občina Kranjska Gora ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, 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 gospodinjstva):
- da ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z

neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stano-
vanjske 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 primerne-
ga stanovanja;

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

2.2. POSEBNI POGOJI
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanova-
njih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske
pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve nepro-
fitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. l. RS št. 14/2004) v nadaljevanju 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 odpove-
dana z odločbo sodišča;

- ki so se brez soglasja Občine Kranjska Gora vselili v stanovanja v lasti Ob-
čine Kranjska Gora;

- ki so v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS št. 18/1991 in spre-
membe) od Občine Kranjska Gora kupili stanovanja pod ugodnejšimi po-
goji, pa so ta stanovanja kasneje odtujili;

- ki so dolžniki do Občine Kranjska Gora iz kateregakoli naslova, na podla-
gi 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 upraviče-
nec 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 stano-
vanj v najem so določena v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem (Ur. l. RS št. 14/2004) in Obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in so-
cialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev, ki je prilo-
ga Pravilnika.

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 kategorije 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

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 NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
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Izobrazba prosilca:
- srednja: 5 točk
- višja: 10 točk
- visoka in več: 15 točk

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stano-
vanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev v
prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda:
mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, za katere ni zagotov-
ljeno institucionalno varstvo, družine z večjim številom otrok, družine z nev-
zdržnimi razmerami v družini, prosilec, ki doseže najnižji dohodek na družin-
skega člana in izobrazba prosilca.

4. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

4.1. VLOGA
Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem, lahko na internetni strani Občine Kranjska Gora, http://obcina.
kranjska-gora.si, ali v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, dvignejo 
obrazec - vlogo. Na razpis se lahko prijavijo do vključno 28. 2. 2009. Izpol-
njeni obrazec vloge z vsemi zahtevanimi prilogami, prosilci lahko oddajo v
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, v času uradnih ur, ali s priporoče-
no pošiljko pošljejo na naslov 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 vlo-
go in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o
upravnih taksah (Ur. l. RS št. 40/2004 - v nadaljevanju: ZUT), kar skupaj
znaša 17,73 EUR. Vlagatelji plačajo upravno takso v sprejemni pisarni Obči-
ne Kranjska Gora.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Za-
kona o upravnih taksah (Ur.l. RS št 8/2000 in spremembe) zaprosijo za
oprostitev plačila takse. Status socialnega upravičenca uveljavljajo na podla-
gi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni soci-
alni pomoči. 

4.3. DOKAZILA O STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMERAH 
PROSILCA

Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpi-
sa 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 gospodinjstva v letu

2008 (vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni dohodek, pokojnina, pre-
živnina, dohodek študentskega dela, invalidnina,...);

- 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 prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohod-
ki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sred-
stva za odpravo posledic nesreče itd;

2. Priloge o izkazovanju stanovanjskega statusa:
- veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna po-

godba 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 (samohranilec) - potr-

dilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživni-
ne iz preživninskega sklada;

- odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev in mladolet-
nih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer, če so razlog oddaje ne-
primerne stanovanjske razmere (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu);

- Nevzdržne razmere v družini: ženske in ženske z otroki, žrtve družinske-
ga nasilja; mnenje poda Center za socialno delo Jesenice skupaj s poro-
čilom policijske postaje v primeru posredovanja policije.

4. Priloge o izkazovanju zdravstvenih razmer in invalidnosti:
- dokazilo o invalidnosti; 
- odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe gle-

de na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in
mnenje specialistične pediatrične službe ali odločbo o podaljšanju rodi-
teljske pravice;

- potrdilo zdravnika o morebitni nosečnosti;
- izvid osebnega zdravnika (ki ne sme biti starejši od 30 dni), s katerim se

dokazujejo trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s sla-
bimi stanovanjskimi razmerami;

- dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o ve-
zanosti 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 katero organu

občinske uprave dovoljujejo, da pridobi podatke iz uradnih evidenc;
- izjava prosilca in njegovih polnoletnih družinskih članov, s katero občin-

skemu organu izrecno dovoljujejo vpogled v podatke, ki štejejo za davč-
no tajnost (DURS);

- zadnje šolsko spričevalo prosilca.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30
dni od objave razpisa.

4.4. DOPOLNITEV VLOGE
Prosilci, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu z Zakonom o sploš-
nem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2, Ur.
list RS 24/2006) pozvani k dopolnitvi vloge v določenem roku. Vloge prosil-
cev, ki bodo oddane po zaključku razpisnega roka, kot tudi vloge, ki v pred-
pisanem roku ne bodo dopolnjene, bo pristojni organ zavrgel s sklepom,
prav tako bodo zavržene tudi vloge, ki jih bodo oddali prosilci, ki ne izpolnju-
jejo posebnih pogojev.

5. KONČNE DOLOČBE

5.1. PRISTOJNOST
Strokovna služba Občine Kranjska Gora bo ugotavljala pravočasnost, popol-
nost in utemeljenost prispelih vlog. 

Župan Občine Kranjska Gora bo imenoval komisijo, ki bo ugotavljala stano-
vanjske in socialne razmere vlagateljev ter vso ostalo dokumentacijo. 

5.2. RELEVANTNE RAZMERE
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vlo-
ge in so navedene v vlogi. 

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

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec navedel neresnične podatke z na-
menom pridobitve pravice do neprofitnega stanovanja, se njegova vloga za-
vrže. Prosilec je za svoje izjave materialno in kazensko odgovoren.

5.3. PREDNOSTNA LISTA
Ko bo pristojna komisija ugotovila vse okoliščine in ocenila stanovanjske 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 spletni strani Občine Kranjska Gora. 

5.4. ODLOČBE
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župa-
na Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, Kranjska 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 vložitvi pritožbe morajo prosilci plačati upravno takso v vi-
šini 200 točk po tarifni št. 2 taksne tarife ZUT, kar skupaj znaša 14,18 EUR.
Prosilci plačajo upravno takso na blagajni sprejemne pisarne Občine Kranj-
ska 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 upravičencev, ki
jim bodo dodeljena stanovanja na oglasni deski Občine Kranjska Gora in
spletni strani Občine Kranjska Gora. Z upravičenci bodo sklenjena najemna
razmerja za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki ne-
upravičeno 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/a-a/2009-AJ
Kranjska Gora, 21. 1. 2009

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.
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Prireditve

Lokalna turistična organizacija Kranjska
Gora v sodelovanju s turističnim gospodar-
stvom decembra že vrsto let pripravi uradno
odprtje zimske sezone.

Letošnje odprtje konec decembra je bilo še
prav posebno, saj nas je narava obdarila z de-
belo snežno odejo in pričarala pravo sneženo
vzdušje.

V nedeljo so obiskovalci na smučišču lahko
preizkusili smučarsko opremo različnih po-
nudnikov, RTC Žičnice pa so ponudile popust
pri nakupu dnevnih vozovnic.

Glavno dogajanje je bilo zvečer, ko je bila za
smučarje nočna smuka brezplačna. Tistim, ki
niso smučali, pa smo pripravili pester pro-
gram.

Kljub zelo mrzlemu večeru je množica obis-
kovalcev uživala v predstavitvi vseh smučar-
skih šol Kranjske Gore, s ”kačo” so se pred-
stavili tudi najmlajši člani ASK Kranjska
Gora. Še posebej so gledalce navdušili z ba-
klado, v kateri so sodelovali vsi smučarski
učitelji Kranjske Gore. Za živahnost je z glas-
bo poskrbel DJ Rosko, svoj čar je programu

dodala Godba na pihala Jesenice-Kranjska
Gora. 

Zimsko sezono je uradno odprl župan Jure
Žerjav in vsem domačinom, gostom in obisko-
valcem zaželel obilo užitkov na strminah Vitran-
ca. Celotno dogajanje se je preselilo še v šotor
Arena, kjer so se ob pop glasbi Mambo Kingsov
najbolj vztrajni zabavali do jutranjih ur.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo
in zaželimo veliko sreče in uspešno leto 2009.

Mirjam Žerjav, direktorica LTO,
foto: Anka Bulovec

Začetek zimske sezone 2008/2009
Na tradicionalni prireditvi ob začetku zimske sezone so se z nastopi predstavile šole smučanja v Kranjski

Gori in Demo team Slovenija, vsi skupaj pa so se po zasneženih strminah spustili tudi ob soju bakel.
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Rateče - Letošnja zima je vsem, ki se navdu-
šujejo nad zimskimi športi, zelo naklonjena.
Med njimi so tudi smučarski tekači, ki svojo
pripravljenost lahko preizkusijo na maratonih
za Pokal SLOvenSKI maraton. V koledarju jih
je devet, drugi po vrsti je bil maraton Tamar, ki
je potekal 17. januarja. Organizator maratona v
dolini pod Poncami je PD Rateče-Planica. Le-
tos so zabeležili največ tekmovalcev doslej, saj
se jih je na kar zahtevno, 21 km dolgo progo
podalo 124. ”Z udeležbo smo zelo zadovoljni.
Proga je sicer zahtevna, lahko bi jo speljali
tudi tako, da bi naredili več krogov, a če vsak
sledi svojemu tempu, ne bi smelo biti težav,”
je povedal predsednik društva Dean Mezek.

Izpod skakalnic v Planici so se tekači najprej
podali proti Podkorenu, nazaj proti Ratečam,
sledil je vzpon proti Planici ter naprej do pla-
ninskega doma v Tamarju. Za konec pa še
spust do cilja v Planici. Prvi je bil v cilju Mar-

ko Rupnik, rekreativec iz Črnega vrha nad
Idrijo, ki je kot edini za progo potreboval manj
kot eno uro (59:57). Prednost si je pritekel na
vzponu iz Rateč proti Planici in jo zadržal do
cilja. ”Nastopil sem na vseh štirih maratonih
Tamar in vsako leto sem boljši. Letos sem pr-
vič zmagal. Skrivnost napredka? Je ni. Treba
je le trenirati,” je bil v cilju uspeha vesel Rup-
nik, ki je še povedal, da je maraton Tamar zanj
eden najlepših. Drugi je bil najboljši Gorenjec
Tine Zupan, tretji pa Rok Černe, ki je v cilj-
nem šprintu ugnal Maksa Zdovca. Tudi pri
ženskah smo dobili novo zmagovalko. V svo-
jem prvem nastopu v Tamarju je do zmage pri-
tekla Saša Kozelj iz Slovenj Gradca (1:14:14),
sicer profesorica športne vzgoje. Sledili sta ji
dve Gorenjki. Po odločitvi v sprintu je bila
druga mlada gorska kolesarka Tina Perše z
Bleda, tretja pa Barbara Šteblaj iz Dupelj.

Tekači so pohvalili tudi proge, ki so dobro

pripravljene. Za to skrbi domačin Jože Kavalar
(naročnik urejanja prog je LTO Kranjska
Gora), nekdanji tekmovalec in olimpijec v
teku na smučeh, dvajsetkratni državni prvak,
ki je s tem športom še vedno povezan, tudi kot
trener mladih tekačev v ND Rateče-Planica.
”Proge urejam od Tamarja do Rateč in do Pod-
korena, kar pomeni 25 km prog in še pet kilo-
metrov v Italiji, torej skupaj 30 km tekaških
prog. Urejam jih približno dvakrat tedensko,
vsakič je za okrog šest ur dela,” je pojasnil
Jože Kavalar ter dodal: ”Urejati smo jih zače-
li 25. novembra in pričakujemo, da bodo snež-
ne razmere omogočale tek na smučeh do apri-
la. Letos so res odlični pogoji in tudi tekačev
je veliko.” Na progah v Ratečah in Planici smo
opazili številne znane obraze, med njimi tudi
kranjskogorskega župana Jureta Žerjava. 

Maja Bertoncelj

Rekordni maraton Tamar
Maraton Tamar je bil drugi v letošnjem koledarju SLOvenSKI maraton. V četrti izvedbi je nastopilo 124
smučarskih tekačev, kar je največ doslej. V dolini pod Poncami v letošnji zimi veliko tekačev. Proge so 

dobro urejene, za kar skrbi nekdanji smučarski tekač Jože Kavalar.

Na 21 km dolgo progo četrtega maratona Tamar se je podalo 124 tekmovalcev. Najhitrejši pri moških: Tine Zupan, Marko Rupnik, Rok Černe.

Organizatorji so v cilju za tekmovalce pripravili okrepčilo. V sredini Tina Brlogar. Jože Kavalar (levo) ureja proge, na katerih teče tudi kranjskogorski župan Jure Žerjav.
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Novice

Smučarski tečaj 
za osnovnošolce

Mojstrana - Sredi januarja so v OŠ 16. decembra Mojstrana za vse
tretješolce in četrtošolce pripravili smučarski tečaj. Navdušeni nad
ugodnimi snežnimi razmerami so se podali na bližnje smučišče v Goz-
du Martuljku. ”Prvi dan so vaditelji Andrej, Rok in ravnatelj Emil
Brezavšček razdelili otroke v skupine, nato so se otroci ogrevali in se
pripravili na usvajanje smučarskih veščin. Nekaj učencev se je lotilo
osnov tehnike vožnje na smučeh, ostali pa so se popeljali z vlečnico na
vrh in pridno smučali po navodilih vaditelja. Vsak dan so napredovali
v tehniki vožnje,” sta sporočili razredničarki Vesna Jus in Metka Kern
Trček. ”Zadnji dan so se otroci preizkusili v vožnji med vratci. Na star-
tu vrh smučišča je postalo živahno, ko so se učenci smučarji ob spod-
bujanju vrstnikov, učiteljev in svojcev spuščali po progi. Tečaj smo za-
ključili z razglasitvijo rezultatov. Najboljše tekmovalce je ravnatelj
razveselil z medaljami, mi pa smo zaploskali vsem udeležencem teča-
ja, saj so močno napredovali v znanju smučarske tehnike.”           

M. A.

Kolajne rateškim 
kegljačem na ledu

Rateče - Po lanski uspešni sezoni se člani sekcije za kegljanje na ledu
pri Nordijskem društvu Rateče-Planica letos spet veselijo novih kolajn
in drugih odličnih uvrstitev. Na državnem ekipnem prvenstvu je ekipa
Rateče Em Star v A skupini osvojila naslov podprvakov. Nastopila je v
postavi: Franc Vidovič, Matjaž Kocjan, Miran Sluga, Jože Osvald in
Mladen Srnec. Ekipa Rateče Tromeja je zasedla peto mesto. V skupini
B je druga ekipa Rateče Tromeja zmagala, ekipa Rateče-Planica pa je
zasedla četrto mesto. Popoln uspeh pa so rateški kegljači na ledu
dosegli na državnem prvenstvu v metu na daljavo. Osvojili so prvih

šest mest. Zlato kolajno je prejel Matic Prešeren, srebrno Matej Boljtar
in bronasto Miran Sluga. Za njimi so se uvrstili: Sandi Vidovič, Mar-
tin Knap in Matjaž Kocjan. Rateški kegljači na ledu so osvojili tudi vse
tri kolajne v ekipnem delu prvenstva.                                         J. R.

Košarkarice HIT Kranjska 
Gora z novimi zmagami 

Pomlajena ekipa košarkaric HIT Kranjska Gora pogumno uresničuje
zastavljene cilje v novem državnem prvenstvu. V decembru je dosegla
zelo odmevno zmago, ko je v 11. krogu v domači dvorani premagala ak-
tualne državne prvakinje, igralke Merkurja Celja. V naslednjem krogu
so slavile tudi v gosteh proti ekipi Ježice. V 13. krogu so zatem precej
nesrečno v gosteh izgubile proti odlični ekipi Maribora. Naslednja tek-
ma državnega prvenstva bo 31. januarja ob 19. uri v dvorani Vitranc v
Kranjski Gori. Nasprotnice domačink bodo igralke škofjeloške Odeje.
Doslej so igralke HIT Kranjska Gora v državnem prvenstvu nanizale
devet zmag in tri poraze. Trenutno so na tretjem mestu prvenstvene
lestvice. Po besedah trenerja Gorana Jovanoviča imajo dobro izhodišče,
da se v marcu uvrstijo v končnico prvenstva, kjer bo igralo šest naj-
boljših slovenskih ekip. J. R.

Najboljši na svetu v Mlačci
Mojstrana - Jutri, v soboto, 31. januarja, se bodo v soteski Mlačca v

Mojstrani na tekmi svetovnega pokala zbrali najboljši ledni plezalci na
svetu. Kot je povedal Pavel Skumavc, vodja tehnične službe, ki že nekaj
let pripravlja led na skalnih stenah soteske, so razmere v dneh pred
prvim tovrstnim tekmovanjem v Sloveniji dobre, ledu je dovolj, tako da
se bo 40 tekmovalcev iz Rusije, Slovenije, Romunije, ZDA, Švice,
Avstrije, Italije in drugod, vključno s ta hip najboljšim na svetu 
Matevžem Vukotičem z Bleda, lahko pomerilo v hitrostnem plezanju po
ledu. Tekma se začne v soboto opoldne.                                     M. A.
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Premiera na petek trinajstega
V Ljudskem domu v Kranjski Gori je te dni zelo zanimivo. Scena na

odru je že skoraj nared, časa bo le še za nekaj glavnih popravkov. Doma-
či gledališčniki se namreč pripravljajo na premiero predstave Voli. Nasto-
pili bodo Marko Koder, Stane Jakelj, Fredi Grilc, Franja Krevzel in Polona
Bačnar. Premiera bo v petek, 13. februarja. 

Igralci se zdaj sestajajo kar nekajkrat na teden in pilijo še zadnje podro-
bnosti pred premiero, na kateri bodo njihov nastop lahko videli in ocenili
domačini ter ostali obiskovalci. Verjetno pa je največja novost zanje prav
menjava režiserja in s tem tudi načina dela. Tokrat jih je pod okrilje vzel
Gregor Čušin s Koroške Bele (na fotografiji). Ta pravi, da je predstava Voli
ameriška različica Partljiča in da so v njej predstavljeni dogodki, s kateri-
mi se dnevno srečujemo tudi v politiki na Slovenskem. Ali naslov igre -
voli - le poziva k udeležbi na volitvah ali pa je morda slabšalnica za ljudi,
ki se sploh podajo v politiko, bo jasno že sredi februarja, ko bodo v Ljud-
skem domu dvignili zastor in bo na odru nastopila peterica domačinov. Ti
priznavajo, da so vaje vse bolj naporne in da je dela vedno več, saj mora-
jo povrh vsega poskrbeti še za postavitev scene ter razsvetljavo, kajti pros-
tovoljcev, ki bi bili za to pripravljeni žrtvovati nekaj časa, preprosto ni več
(če se kdo najde, bo dobrodošel!). Priznavajo pa tudi, da je iz dneva v dan
več treme, a ta se lahko hitro razblini, če jih bodo gledalci že med samo
predstavo spodbudili s kakšnim aplavzom. K. S.

w w w . o p t i k a - b e r c e . s i

OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

Okul is t i čna  ambulant a  Ber ce
J E S E N I C E

www.gorenjskiglas.si

Bogata bera aktivnosti
Črto pod delo v letu 2008 so potegnili tudi pri Društvu invalidov Ob-

čine Kranjska Gora. Aktivnosti je bilo res ogromno. Lanskega marca
so pripravili zbor članov in sprejeli nov statut ter obiskali varovance v
domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Konec aprila se jih je za poln
avtobus odpravilo na petdnevno kopanje v madžarskih toplicah. Maja
so začeli z izleti po Sloveniji, najprej na Dolenjsko. Ogledali so si
Novo mesto, kosili na Gorjancih, se peljali skozi vinorodno Belo kra-
jino ter obiskali vas Dvor v Suhi krajini, znano po ostankih iz časov
železarstva. Maja so se odpravili tudi na Kras in v Sežano, konec juni-
ja pa še na splavarjenje po Dravi. V prvi polovici leta so sledili še po-
hodi in srečanje starejših, bolnih ter invalidov. Predstavili so tudi novi
knjigi člana Stanka Koširja iz Gozda Martuljka. 

Tudi druga polovica lanskega leta je bila bogata z aktivnostmi. Od-
ločili so se za pohod do Belopeških jezer in v Robe, izlet na Kum, pik-
nik v Planici, kolesarjenje, romanje na Višarje izlet v Prlekijo, marti-
novanje v Globičicah ter silvestrovanje v Čatežu. 

Poleg rednega dela so izvedli še številne druge akcije. Vsako zadnjo
sredo v mesecu so izvajali merjenje krvnega sladkorja, holesterola in
krvnega tlaka. Oktobra so razdelili pakete za socialno ogrožene člane.
V akciji Darilni paket konec novembra so vsem članom, starim od 80
do 84 let, ter bolnim članom, ki se ne morejo udeleževati raznih dru-
žabnih srečanj, prinesli darilni paket in jih razveselili z obiskom. 

Lani so kupili tudi nekaj opreme za lažje delovanje društva: zmoglji-
vejši računalnik, omare za arhiv ter omaro za čistila. V vseh organizi-
ranih akcijah je sodelovalo 1423 invalidov. K. S.

Koledniki voščili s pesmijo 
Dovje - Mojstrana - Člani vokalno-instrumentalne skupine Triglavski

zvonovi pri KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana v okviru bogate glasbene
dejavnost znajo poskrbeti tudi za obujanje običajev in navad, ki so že uto-
nili v pozabo. Lani so prebivalci v krajih pod Triglavom spet toplo po-
zdravili njihove pesmi, s katerimi so spet oživili običaj ob vstopu v novo
leto koledovanje. Kar pol stoletja je minilo od takrat, ko so ga opustili. 

Lanski velik odziv prebivalcev je bil za pevce velika spodbuda, da so
se letos spet odpravili na pot in z lepimi pesmimi vsem voščili novo
leto 2009. V spremstvu so bili tudi sveti trije kralji, ki so dodali še že-
lje za dobro letino, blagostanje in mir v družini. 

Koledniki so se najprej ustavili na več krajih v Mojstrani in na Dov-
jem. Največ domačinov jih je pozdravilo sredi vaškega jadra, pri hiši
Pr’ Katr na Dovjem. Pot so zaključili pri družini Voga v Kamnjah. Ta
januarski dan je bil izredno hladen, ob zaključku so zapeli, ko je bilo
zunaj že minus 16 stopinj Celzija. Za zapete pesmi so se domačini pov-
sod odrezali z denarnim prispevkom. Pevci so zbrali 650 evrov in jih
potem izročili članom Župnijske karitas Dovje. Denar bodo namenili
tistim ljudem, ki najbolj potrebujejo pomoč.  J. R.
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Prepričan sem, da avtorica pisma ne dojema,
kaj je biti javni delavec, politik ali predstavnik
institucije. Piše koliko nasilja, žaljivih besed,
ponižanj je doživela na zboru vaščanov. Biti na
sceni in ne pričakovati od javnosti drugačnega
videnja, mišljenja ali nasprotovanja ali pa kar
odkritega nasprotovanja, je milo rečeno naiv-
nost, ne dojemanje demokracije. Tak človek ne
sme biti na javni sceni. 

Pravi, da so ji korajžo pri samostojnem odlo-
čanju dali volivci. S tem sama sebe zavaja. Vo-
livci so ji dali enkratno možnost, ni pa to bian-
co polica. Zato lahko pričakuje, da bo sprejeta
odločitev ravno s strani volivcev zavrnjena, kar
se je zgodilo v primeru pozidave kampa. 

Tu očita vaškemu zboru, da je absurdno nji-
hovo odločanje o pozidavi kampa z 10 odstot-
ki prisotnih občanov. Vaški zbor je bil sklican
na pobudo devetdesetih podpisov vaščanov,
zbranih v enem popoldnevu. Žal pa teh 90 kra-
janov ni moglo vplivati na način obveščanja
sklica zbora. Po mnenju občinske in krajevne
oblasti je bil zbor sklican na krajevno primeren
način s šestimi plakati, štiri dni pred sklicem v
zelo slabih vremenskih pogojih. Drug primer.
Sklic na zbor krajevnega praznika 08 in odprt-
je doma krajanov pa so sklicevali z obvestilom
v vsako gospodinjstvo, prišlo je devetnajst kra-
janov. Obakrat je obveščanje vršila ista institu-
cija.

V nadaljevanju avtorica očita krajanom, da
nekateri vedno minirajo napredek v imenu na-
rave, kulture, v skrbi za zanamce. Hvala Bogu,
da imamo take krajane, ki jih skrbijo naštete
vrednote. Očita krajanom uporabo strojnega
dostopa na polje, da organske odpadke mečejo
”za Savo”, da imajo čista dvorišča, drva pa zlo-
žena ob kanalizaciji in neprimerno pokrita. Da
to moti turizem. Lepo zložena drva ob Savi in
kanalizaciji sporočajo turistom, da tukaj živijo
skrbni gospodarji, ki skrbijo za jutri in ne iz
rok v usta. Sprašujem se, ali je bolje imeti vso
navlako razmetano ob domu in po vrtu ter med
njo pripravljati obroke za turiste, ali imeti po-
spravljeno dvorišče (drva) pa zložena ob Savi?
Ali je bolje dobiti državno kmetijsko dotacijo,
pa nabaviti razne stroje in jih puščati nezašči-
tene po vrtu ob Savi, gradbeni les kamionsko
prevrnjen in prepuščen nepokrit vremenskim
vplivom, hlevski gnoj malo tu malo tam na po-
gledom turistom?

Sprašujem njo in ostale svetnike KS, kaj so v
vezi tega ukrepali, poiskali lokacijo in ali so
določili, kako naj vaščani odlagajo listje, travo
ter lesne odpadke od obreza drevja. Spomla-
dansko čiščenje javnih površin prav zagotovo
ne bi bilo potrebno, posebno ne za krajani, ki
prisegajo na zgoraj naštete vrednote. Turisti so
v veliki meri osveščeni, je pa nekaj krajanov,
ki namerno povzročajo onesnaženje. Tudi te
poznajo, in kaj se je ukrepalo. Nič! 

O pločnikih ne bi izgubljal besed. Vse je v
Zapisnikih, tudi to, da je bilo že davnega 1997
vse potrebno za gradnjo hodnikov, pa so neka-
teri vaščani druge naganjali s saboterji. Kaj se
je od takrat spremenilo do sedaj, je dano vide-
ti tudi slepcem.

Avtorica omenja tudi predlog na OS za sred-
stva za ureditev ceste v Srednji Vrh. Da se je
svetnik iz GM diplomatsko umaknil pri glaso-
vanju, pa se mu ni nič zgodilo. Za odločanje na
občinskem svetu je potrebno kar nekaj znanja
ter znati pridobiti prave informacije, kar je
včasih misija nemogoče. Svetnik mora znati
ločiti predlog od predloga, ali je pravi in potre-
ben ali pa je predlagan kot populističen. Pred-
log župana, da gre denar v tem primeru za
most v Logu, ki je imel vse potrebne projekte
in izdano gradbeno dovoljenje, se mi je zdel
smiseln, medtem ko cesta v Srednji Vrh še da-
nes nima potrebnih projektov za izvedbo var-
nostnih del. Če bi denar namenili za cesto v
SV, bi ga kasneje z rebalansom prerazporedili,
in tako ne bi bilo mostu in ne ceste. Ta grešna
duša je spodaj podpisani in sem obstruiral gla-
sovanje pri tej točki zato, ker mi župan ni dal
besede, da utemeljim svoj glas, da se dodeli
denar za gradnjo mostu. 

Govorjenje, da so bili vaščani o pozidavi
kampa primerno obveščeni, ni samo zavajanje
javnosti, je tudi debela laž. Na omenjenem
zboru krajanov 2007 je bila na vabilu samo
slavnostna seja in nič drugega, posebno pa ne
odločanje o tako pomembni zadevi, kot je po-
zidava in ukinitev kampa. Niti kasneje ni vaš-
čanov o tej problematiki nihče obveščal. Če ne
bi bilo nekaj nas, ki smo stvar poznali še iz
druge strani in ne bi sitnarili na OS, vaščani ne
bi vedeli, da jim je nekdo spremenil namemb-
nost zemljišča za kamp, kar je bilo vseskozi ti-
sti pravi namen. Zavajanje, da ni bilo v času
razgrnitve pripomb iz vasi, je laž. Samo nihče
jih ni upošteval, za kar sem prepričan, da je
bilo naročeno.

Očitek, da ni znano, koliko podpisov se je
zbralo z pomočjo CI, je laž. Tudi ankete GG ni
nihče upošteval, kot da tega dvojega ni bilo.

Na zboru vaščanov je bilo jasno povedano,
da je ekipa delavcev za kompleks novega hote-
la in apartmajev že sestavljena in govorjenje o
novih delovnih mestih je iz trte zvito, kot tisto,
da se lahko gradi samo vse predvideno, ali nič.
Če investitorju ne bi dajali zagotovil svet kra-
jevne skupnosti, župan in koalicija, da bo spre-
memba sprejeta in naj kar začne z gradnjo, bi
vsak pameten investitor počakal na razplet. Tu-
kaj nekaj smrdi!!

Avtorico presenečajo stanovalci bloka, kot
lastniki stanovanj. Prvi, ki je poklican, da za-
deve ureja, kot pravna država je svet KS, pa ni
nič storil, ja koga pa zastopajo, če ne krajanov?
Vse zadeve okrog bloka je KS urejala samo z
ustnimi obljubami, nič ni zapisanega, jutri bo
popolnoma drugače in s tega naslova popolno-
ma razumem gnev stanovalcev bloka. Na me-
sto za njih - krajane ste se postavili za advoka-
ta investitorju. 

Kdo smrdi po hlevskem gnoju in kdo po šmi-
ru, mislim, da vaščanom ni treba peti levitov.
Vaščani so izobraženi in omikani. Če pa nima-
jo visokih šol, imajo pa življenjske fakultete,
narejene s trdim delom preživetja.

Nuditi vaščanom namesto letnega vaškega
bazena vodne površine v Larixsu, je duhovno

na tleh. Omenjanje propadanje kampa, bazena,
hotela, Špika. Za tako trditev se je res treba
vprašati, ali smo slepi ali je kaj drugega naro-
be. Vse to so vaščani zgradili v preteklosti, do-
bro služili in imeli kvalitetna delovna mesta.
Tukaj lahko pojasnim, kaj je dobro delovno
mesto. To je stalna zaposlitev in redno in dobro
plačano delo! Danes pa je lastniku kompleksa
Špik že samo tržiti, redno vzdrževati zastonj
pridobljene objekte, težko. Da pusti vse propa-
danju, je nerazumljivo in je nemogoče sprejeti.
Kako bo gospodaril z novo nastalo s kreditom
postavljeno infrastrukturo? 

Skozi vso vsebino pisma je čutiti očitek, da
je večina vaščanov proti razvoju. Sprašujem
avtorico, kaj pa je razvoj? Ali je to, da vso na-
ravo pozidaš in ni treba več kmetovati, ali vse
to pustiš, da vse propade. Ali, da postaviš ob-
jekte in jih kasneje prodaš, zaslužiš in proble-
me preneseš na ramena vaščanov?

Trditev, da ste člani sveta KS podprli razvoj
turizma v vasi. Moram vas opomniti, turizem
že dolgo obstaja v vasi, pomagati mu je treba
samo na višji nivo za boljše počutje turistov,
za višji standard vaščanov. Očitati tistim vaš-
čanom, ki postavljajo ”nerodna”, trda vpraša-
nja o vašem delu, da bodo zaradi njih pokupi-
li vas tujci, je pa pljusk, ne kapljica, čez rob
čaše. Dokler svetniki KS tega mandata, vsaj
nekateri, ne boste zapopadli vključevanja vaš-
čanov kot ”tretjega” partnerja pri soodločanju
in sprejemanju dvigovanja turistične ponud-
be, do takrat boste deležni ”nasilja, žaljivih
besed, ponižanj” na zboru vaščanov-volivcev.
Priporočam vam razmislek o moralni odgo-
vornosti.

Jože Zupančič, Naselje na regu7, 
4282 Gozd Martuljek

Odmev ob rob javnemu pismu Ruterjanom!

Lidiji
Življenje! Oj dragoceno darilo!

Bolezen! Zakaj jaz? Odgovora ni,
vprašanj in skrbi je obilo.

Jaz to ne zmorem, življenje iz mene
polzi.

Kaj želiš? Oglaša se notranji glas,
zahvala za vsak dan življenja.

Kaj zapuščam? Mene! Odhajam od vas,
letim v neskončnost z roba trpljenja.

Morda zdaj vstopaš v mah gozdov,
potoneš v temno globočino,
in še utrgaš cvet z bregov,

ne čutiš hudo bolečino.

Na nebu se nov dan zori,
v bolezni hudi si klonila,

v večnosti zaspala si,
med nas ne boš se več vrnila.

Darinka
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Prireditve v občini Kranjska Gora
31. januarja 2009 
Svetovni pokal v lednem plezanju
Tekma za svetovni pokal se bo tokrat prvič odvija v
Sloveniji. Tekmovanja v hitrostnem plezanju se bo
udeležilo okoli 40 svetovno znanih plezalcev. 
Informacije: PZS Slovenije; branko@ivanek.net

31. januarja 2009 - 1. februarja 2009 
White elements tour
Predstavitev blagovnih znamk Craft, Elan, Nissan in
Nokia. Omogočeno bo brezplačno testiranje izdelkov
omenjenih blagovnih znamk.
Informacije: matic.rupar@elan.si
Kdaj: 9:00
Kje: Sedežnica Dolenčev rut, Kranjska Gora

7. februarja 2009 
Premiera komedije Voli
Informacije: KPD Josip Lavtižar
Kje: Ljudski dom

8. februarja 2009 
Tek treh dežel
Rekreativna prireditev. Trasa poti je speljana od mej-
nega prehoda Rateče v Italijo preko Trbiža v Avstrijo
do Podkloštra.
Informacije: TD Planica (Tina Brlogar, 041/607 373)
Kje: Mejni prehod, Rateče

14. februarja 2009 
Državno prvenstvo v ženski košarki
KK HIT Kranjska Gora : ŽKK Domžale 
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

14. februarja 2009 
Rdeča zabava ljubezni
Kdaj: 22:00
Kje: Hotel Kompas - Disco, Kranjska Gora

14. februarja 2009 
Lunin festival za otroke
Informacije: http://www.luninportal.si
Kje: Snežna plaža, Kranjska Gora

15. februarja 2009 
Državno prvenstvo v floorballu - 17. krog
Zelenci : Ljubljana
Kdaj: 15.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

19. februarja 2009 
Tehtanje na Debeli četrtek
Informacije: www.prkatr-dovje.com / 041/442 994
Kdaj: 20.00
Kje: Pr’ Katr’, Dovje

20. februarja 2009 
Koncert skupine Orleki in Psihomodopop
Kdaj: 20:00
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

21. februarja 2009 
Pustna povorka v Gozd Martuljku
Pustna povorka v Gozd Martuljku s pričetkom ob
15.30 izpred spodnje avtobusne postaje do gostilne
Papa Joe, kjer bo sledil izbor najboljše maske in za-
bava z DJ Roskotom. 
Informacije: Cvetka Pavlovčič 031/309 125
Kdaj: 15:30
Kje: Spodnja avtobusna postaja, Gozd Martuljek

21. februarja 2009 - 22. februarja 2009 
Pustovanje Dovje-Mojstrana

Sobota, 21. februarja 2009
10.00-15.00 - Hokej v maskah na drsališču v Mojstrani 
16.00 - Pustno veselje z ocenjevanjem mask in krofov
- Pustno veselje z ocenjevanjem mask in krofov

Nedelja, 22. februarja 2009
12.00 - Pustni sprevod Dovje-Mojstrana-Dovje
Informacije: www.prkatr-dovje.com / 041/442 994
Kje: Dovje, Mojstrana

22. februarja 2009 - 27. februarja 2009 
Zimski tabor Jureta Koširja
Poleg vsakodnevnega smučanja in vrhunske hotelske
nastanitve bodo udeleženci lahko uživali tudi v vad-
bah v fitnesu, Aqua parku, savnah ter na treningih
drugih športov in raznih animacijskih aktivnostih. 
informacije: www.hitholiday-kg.si

28. februarja 2009 - 1. marca 2009 
48. Pokal Vitranc

28. februarja 2009
9.00 - Veleslalom - prvi tek (Podkoren)
v odmoru med tekoma: žrebanje nagrad AUDI, pro-
gram v ciljni areni 
12.15 - Veleslalom - drugi tek (Podkoren)
Po tekmovanju Razglasitev zmagovalcev (ciljna arena
Podkoren) 
Po tekmovanju Novinarska konferenca z zmagovalci
veleslaloma (Novinarsko središče) 
17.30 - Sestanek vodij ekip 
19.00 - Javno žrebanje štartnih številk za slalom
(Kranjska Gora) 
po 16.00 uri ”X-PLOZIJA ZABAVE” (koncerti, nastopi,
zabava v centru Kranjske Gore)

1. marca 2009
9.00 - Slalom - prvi tek (Podkoren) 

v odmoru med tekoma: žrebanje nagrad AUDI, pro-
gram v ciljni areni 
12.15 - Slalom - drugi tek (Podkoren) 
Po tekmovanju Razglasitev zmagovalcev Podkoren
(ciljna arena Podkoren) 
Po tekmovanju Novinarska konferenca z zmagovalci
veleslaloma (Novinarsko središče) 
Informacije: info@pokal-vitranc.com

28. februarja 2009 
Državno prvenstvo v ženski košarki
KK HIT Kranjska Gora - Rogaška 
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

28. februarja 2009 - 1. marca 2009 
Eksplozija zabave
Eksplozija zabave (X-plosion of fun) je tradicionalna
prireditev, ki časovno sovpada s pokalom Vitranc.
Vroče in adrenalinsko ozračje tekmovanja se stopnju-
je v središču Kranjske Gore, ki tega dne eksplodira ob
desettisočglavi množici, v ritmih nore zabave, odličnih
glasbenih koncertih, nepozabnih plesnih spektaklih,
adrenalinskih točkah in drugih športnih pogruntavšči-
nah.

Napovedujemo: Osmomarčevski pasulj - Pred Katro
na Dovjem, nedelja, 8. marca, od 12. - 16. ure.

Kulturni praznik na Dovjem
Dovje - KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana

bo ob letošnjem kulturnem prazniku v kul-
turnem domu na Dovjem pripravilo večer
dovških šeg in navad. 6. februarja bodo ob
19. uri v prizorih po scenariju Franceta
Voga nastopajo učenci OŠ 16. decembra
Mojstrana, njihovi gostje pa bodo Dušica
Kunaver, France Voga, Vid Černe in Stanko
Košir. M. A.

Plesni ognjemet
Dovje - Jutri, v soboto, 31. januarja, pa

KUD Jaka Rabič v domačem kulturnem
domu gosti zaključno produkcijo plesalcev
iz Kranjske Gore, Mojstrane, z Dovjega,
Kranja in Begunj z naslovom Plesni ognje-
met. Prvi del predstave se bo začel 16.30, ko
se bodo predstavili mlajši plesalci, v dru-
gem, ki se začenja ob 18.30, pa starejši.
Vstopnina na prireditev je 3 evre, za plesal-
ce in otroke, stare do 10 let, pa je ogled
brezplačen. M. A.
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Danes monokomedija
Dovje - KUD Jaka Rabič vas vabi danes,

v petek, 30. januarja 2009, ob 19. uri v kul-
turni dom na Dovjem na ogled monokome-
dije s pridihom nostalgije z naslovom KAM
GREMO? S svojim delom se bo predstavil
član Dovškega odra Marsel Gomboc.
Vstopnina za odrasle je 5 evrov, za otroke
pa 2 evra. M. A.

Izbrana aforizma
Nesposobni so sposobni onesposobiti sposo-
bne.

Biti policist je poklic,
biti ovaduh pa je hobi (konjiček) 
ali pa prirojena napaka (Geburtsfehler).

Vlada Bulatovič
Franc Žerjav






