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Premiera uspela
Dovje - Dvorana v Kulturnem domu na Dovjem je bila ob premieri do-

mačih gledališčnikov kar premajhna za vse, ki so si želeli ogledati igro
Slastni mrlič pod režijsko taktirko Marsela Gomboca. V dvorano so pri-
nesli še dodatne stole, da so lahko posedli radovedno množico. In začelo
se je ... Občinstvo je ob zanimivem besedilu Matjaža Zupančiča, v katere-
ga so sicer dodali nekaj komičnih vložkov, ter ob izpiljeni igri dovških in
mojstranskih gledališčnikov uživalo približno uro in pol. Dogajanje na
železniški postaji so v obliki komedije, kriminalke, groteske, pa tudi
drame absurda predstavili Simon Brlogar, Mateja Langus, Nejc Verzel,
Andrej Hrovat, Maja Pečar, Primož Langus, Jure Martinjak, Rok Čebulj
in Ivan Orejaš. Za luč je poskrbel Peter Skumavc, šepetalka pa je bila Anja
Skumavc. Mladi in zagnani gledališčniki se bodo s Slastnim mrličem zdaj
predstavljali po vsej Gorenjski, prijavili pa se bodo tudi na Festival
komedijantov na Dobu pri Domžalah in Linhartovo srečanje.           K. S.

Brezplačni odvoz kosovnih 
odpadkov 

datum naselje 

14. 4. 2009 do 16. 4. 2009 Mojstrana, Dovje, 
Zg. Radovna, Belca 

21. 4. 2009 do 23. 4. 2009 Gozd Martuljek, Srednji Vrh

5. 5. 2009 do 7. 5. 2009 Kranjska Gora, Log, Podkoren

12. 5. 2009 do 14. 5. 2009 Rateče 

Prevzem nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev bo:

datum naselje 

15. 4. 2009 od 15.30 do 17.00 pred trgovino Mojstrana 

22. 4. 2009 od 15.30 do 17.00 pred Papa Joe RUTE

6. 5. 2009 od 15.30 do 17.00 pred zgradbo 
Občine Kranjska Gora

13. 5. 2009 od 15.30 do 17.00 na avtobusni postaji Rateče 

Po prejemu dveh kuponov za brezplačen odvoz do 2 m3 na leto,
občani izpolnjene kupone en teden pred napovedano akcijo poš-
ljejo na sedež Komunale. Poštnina je že plačana.

Seveda pa lahko občani vse leto vsako sredo med 13.00 in 17.00
pripeljejo kosovne odpadke na zbirni center Tabre.

Vsakdo lahko tudi proti plačilu naroči postavitev in odvoz 5 m3
zabojnika iz gospodinjstva.

Mladi in zagnani gledališčniki se bodo s Slastnim mrličem predstavljali po vsej
Gorenjski. Foto: Janez Vrzel

Kranjska Gora - Potem ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve pred dobrim letom dni družbi Comett domovi podelilo koncesijo
za opravljanje institucionalnega varstva starejših v Kranjski Gori, konce-
sionar ta čas pripravlja potrebno dokumentacijo in načrtuje, da bo grad-
nja doma stekla že letošnjo jesen. ”Projekt Dom starejših Kranjska Gora
v nasprotju z nekaterimi drugimi tovrstnimi projekti poteka po ter-
minskem planu, ki je dogovorjen s koncesijsko pogodbo. V skladu s spre-
membami in dopolnitvami ureditvenega načrta ŠPC Bezje je bil izdelan
idejni projekt, trenutno pa projektanti izdelujejo projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja in pridobivajo ustrezna soglasja. Pričakujemo, da
bomo popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oddali še pred
poletjem in s tem storili naslednji korak, da bo objekt jeseni naslednje leto
pripravljen pričakal svoje nove stanovalce,” je povedal direktor podjetja
Matjaž Čampa. Kot je še dejal, so v sodelovanju z Občino Kranjska Gora
že stekli prvi pogovori s kandidati za bodoče zaposlene, prav tako pa na
sedež družbe Comett domovi že prihajajo informativne vloge za nastan-
itev. Na Comettu pričakujejo, da bodo spomladi naslednje leto že lahko
objavili razpis za približno 60 delovnih mest.                Marjana Ahačič

Dom starejših 
prihodnjo jesen
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje
začenja z delovanjem. Vodja Boštjan
Omerzel je ob predstavitvi na Jesenicah
povedal, da naj bi trije redarji in dva inšpek-
torja z delom na terenu začeli v začetku juni-
ja, ko bodo zaključili vsa potrebna usposab-
ljanja. Redarji in inšpektorji bodo skrbeli za
red na različnih področjih, od mirujočega
prometa, divjih odlagališč, plačevanja turis-

tične takse, redarji bodo celo merili hitrost na
državnih cestah v naseljih in na občinskih
cestah, več pristojnosti bodo imeli tudi na po-
dročju javnega reda in miru. Redarji bodo iz-
dajali globe, inšpektorji pa tudi vodili
prekrškovne postopke. Kot je dejal direktor
občinske uprave Občine Kranjska Gora Raj-
ko Puš, je območje občine Kranjska Gora po
površini zelo veliko, zato bi bilo organiziran-
je lastnega redarstva in inšpektorata zelo dra-
go in neracionalno. Zato se pozdravili pobu-
do o organiziranju skupne službe, ki bo delala
na območju štirih občin. ”Občina Kranjska
Gora je izrazito turistično usmerjena, zato od

redarjev in inšpektorjev pričakujemo pred-
vsem delovanje v smislu varovanja okolja.
Povedano še bolj konkretno - največ nadzora
pričakujemo na področju mirujočega
prometa, zlasti v času turističnih konic,” je
dejal Rajko Puš. Redarji in inšpektorji bodo v
posamezni občini navzoči glede na določen
delež, ki je skladen z deležem financiranja
skupnega organa. Občina Kranjska Gora je
udeležena s približno petnajstimi odstotki, Je-

senice s 63, Žirovnica z dvanajstimi in Gorje
z devetimi odstotki. Po tem ključu naj bi bile
razporejene tudi opravljene ure dela, je dejal
Boštjan Omerzel. V primeru večjih izrednih
dogodkov, kot sta v Kranjski Gori denimo dve
veliki prireditvi, Pokal Vitranc in poleti v
Planici, pa bodo redarji in inšpektorji v
posamezni občini prisotni tudi več ur. Letos
bodo vse štiri občine za medobčinski inšpek-
torat in redarstvo namenile skupaj 190 tisoč
evrov (v stroške je vključen tudi nakup vozil
in opreme), del materialnih stroškov za delo-
vanje tovrstnih skupnih uprav pa pokriva
država. Medobčinski inšpektorat in redarstvo
ima sedež na Jesenicah, na Cesti maršala Tita
78a (poleg zdravstvenega doma).   

Urša Peternel

Spoštovane
občanke in občani!

Zima, ki že polne
štiri mesece domu-
je v naših krajih, se
kar ne more poslo-
viti. A prvi znaki
pomladi se že ka-
žejo, predvsem na
Dovjem, v Ratečah
je še trda zima. Pa
čeprav naj bi jo
skoki v Planici do-
končno pregnali.

Zima prinese v občino Kranjska Gora dve
vrhunski športni prireditvi. Podkoren gosti
Pokal Vitranc v alpskem smučanju, Planica
finale v skokih za svetovni pokal. Letos sta
obe prireditvi odlično uspeli, za kar gre po-
hvala in zahvala prizadevnim organizator-
jem. Ni odveč ponoviti stokrat izrečeno mi-
sel, da ne gre samo za športne prireditve,
temveč predvsem za predstavitev Kranjske
Gore po vsem svetu. Malo je krajev, ki go-
stijo svetovni pokal tako v alpskem smuča-
nju kot skokih. Redno v koledarju FIS sta
vsako leto samo Garmisch-Partenkirchen in
Kranjska Gora. Predvsem zaradi tradicije
in odlične organizacije.

Promocija občine Kranjska Gora je za
preživetje turizma v teh kriznih časih ključ-
nega pomena. Kot bo ključnega pomena po-
čutje gostov in domačinov v naših vaseh. In
kaj lahko za to storimo vsi? Malo ali pa ve-
liko. Še največ s tem, da poskrbimo za ure-
jenost naših krajev, da sodelujemo pri spo-
mladanskem čiščenju in da drug drugemu
in obiskovalcem namenimo prijazno besedo
in nasmeh. Vem, ob številnih skrbeh bo tež-
ko, a vredno se je potruditi.

Jure Žerjav, župan 

Pitna voda februarja in 
marca primerna

Kranjska Gora - V obdobju od 15. febru-
arja do 15. marca letos je bilo iz vodovodov,
ki so v upravljanju javnega podjetja Komu-
nale Kranjska Gora, v okviru internega nad-
zora nad zdravstveno ustreznostjo pitne
vode odvzetih 13 vzorcev za potrebe mikro-
bioloških preiskav, je sporočila direktorica
Henrika Zupan. ”Mikrobiološke preiskave
so zajemale morebitno izolacijo mikroorga-
nizmov vrste Escherichia coli in skupnih
koliformnih bakterij ter določitev števila
mikroorganizmov pri 22 in 37 stopinjah
Celzija (v preiskanem vzorcu). Vsi vzorci,
katerih preiskave so bile opravljene v labo-
ratoriju ZZV Kranj, so ustrezali določilom
Pravilnika o pitni vodi.

Redarji bodo imeli lisice, plinski razpršilec in
plastične zatege, ne bodo pa nosili pištol.

Redarji na terenu junija
Trije občinski redarji in dva inšpektorja, ki bodo skrbeli tudi za red v

občini Kranjska Gora, bodo z delom na terenu pričeli junija.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo so predstavili na novinarski konferenci na Jesenicah, prisoten je bil tudi
direktor občinske uprave Občine Kranjska Gora Rajko Puš. 
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Tečaj za animatorje TNP
Bled - Triglavski narodni park pripravlja že četrti tečaj za

animatorje obiskovalcev v Info središču Triglavska roža na
Bledu, ki bo potekal v dneh od 16. aprila do 23. maja 2009 v
Info središču Triglavska roža na Bledu. Na tokratnem tečaju
bodo udeleženci poleg osnovnih informacij o edinem narod-
nem parku pridobili znanje tudi o razvoju in sistemu varstva
narave v Sloveniji ter o usmerjanju in ozaveščanju obiskoval-
cev v zavarovanih območjih. Poudarek izobraževanja je na iz-
popolnjevanju v komunikaciji in retoriki ter pripravah in izva-
janju poučnih delavnic za različne starostne skupine obisko-
valcev. Gostujoči predavatelji bodo udeležencem dali koristne
nasvete, kako pristopati in voditi različne skupine obiskoval-
cev od predšolskih otrok do odraslih in skupin obiskovalcev s
posebnimi potrebami - slepih in slabovidnih. Znanstveno raz-
iskovalna služba Triglavskega narodnega parka pa vabi k so-
delovanju kandidatke in kandidate za delo na mednarodnih
projektih za obdobje 2009 - 2014 in prostovoljno ter študent-
sko delo v poletnih sezonah. Predvidoma bodo v tem obdobju
potrebovali sodelavke ali sodelavce s področja naravoslovja,
družboslovja, komunikacije, organizacije in pedagogike.

M. A.

RAZPORED CEPLJENJA STEKLINE PRI PSIH
V OBČINI KRANJSKA GORA

Cena cepljenja je 34,89 evra. S seboj na cepljenje prinesite pasjo izkaznico 
o cepljenju in EMŠO lastnika psa za potrebe vnosa v centralni register.

Kraj Datum Ura Mesto cepljenja
Rateče 7. 4. 15.00 Centralni park. prostor
Podkoren 7. 4. 16.30 Pri zbiralnici mleka
Kr. Gora, Log 7. 4. 15.00 Pri gasilskem domu
Gozd Martuljek, Sr. Vrh 8. 4. 17.00 Pri starem Špiku
Belca 8. 4. 18.30 Na običajnem mestu
Dovje 9. 4. 15.00 Pri zbiralnici mleka
Mojstrana, Zg. Radovna 9. 4. 16.30 Pri KS Mojstrana

ZAMUDNIKI
Rateče 14. 4. 14.00 Centralni park. prostor
Podkoren 14. 4. 14.30 Pri zbiralnici mleka
Kr. Gora, Log 14. 4. 15.00 Pri gasilskem domu
Gozd Martuljek, Srednji Vrh 14. 4. 16.00 Pri starem Špiku
Dovje, Mojstrana, Belca 14. 4. 17.00 Pri KS Mojstrana
Cepljenje psov- posamezno Po predhodnem V Veterinarski ambulanti 

naročilu: 15.-17. ure Murova 1

Veterinarska ambulanta Jesenice, Murova 1, 
4270 Jesenice. Telefon: 5860-222

D.O.O.

Projekt je bil zelo zahteven. Člani ZB za
vrednote NOB smo se potrudili, da smo zbrali
dokumentirano gradivo, fotografirali vsa
obeležja; grobove, grobišča, spomenike in
znamenja, ker so padli naši krajani, hrabri
borci. Fotografiji smo dodali besedilo in ure-
dili spominska obeležja za arhiv, je povedala
Sonja Mirtič. Kako velik je bil krvavi davek
našega kraja, v naši KS, pripovedujejo
opisana dejanja, vklesana imena na ploščah v
gozdovih, senožetih in v spominskem parku
na Dovjem. ”Mi v ZB za vrednote NOB smo
na široko odprli vrata vsem, zlasti mladim, ki
spoštujejo NOB in vrednote, ki so bile pri-
dobljene s krvavo vojno, ne glede na
strankarsko opredelitev,” je dejal predsednik
društva ZB za vrednote NOB Dovje-Mojs-
trana Marjan Knific. Velik obisk obiskovalcev
razstave nam je dokazilo, da krajani cenijo
NOB in vrednote, ki so bile pridobljene v času
narodnoosvobodilnega boja. ”Člani društva
ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana smo
ponosni, da se iz dneva dan vključujejo kra-
jani v društvo, da cenijo vrednote in jih pre-
našajo na mlajši rod, vrednote, ki so bile pri-
dobljene med NOB. Na občnem zboru smo
seznanili člane o aktivnosti v društvu in si
zadali še vrsto nalog, ki jih bomo izpeljali v
tem letu. Obnoviti moramo črke na ploščah in
poskrbeti za obeležja, da jih ne bo preraslo gr-
mičevje. Zavedamo se, da bomo s pomočjo
krajanov izpeljali tudi to akcijo. Članom

Agrarne skupnosti pa se zahvaljujemo za vso
podporo in pomoč. Močno pa obsojamo vse
povojne poboje, odkrite zlasti v zadnjem ob-
dobju, in upamo, da bodo izsledili in kazno-

vali povzročitelje teh grozot. Pokojnim žrtvam
pa namenili dostojen pokop in miren počitek,”
še poudarja Sonja Mirtič.

Marjana Ahačič, foto: Jože Mirtič

Občni zbor ZB za vrednote 
NOB Dovje-Mojstrana

Društvo ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana je ob 60-letnici ZB Republike Slovenije izdalo 
dokumentirano gradivo ”Ne pozabimo preteklosti” in pripravilo razstavo v kulturnem domu na Dovjem. 

V mesecu juniju načrtujejo še razstavo v Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni. 

Flavtistki Špela in Maja, govornik Marjan Knific, Sonja Mirtič, govornik Rok in harmonikarja Domen in Primož.  



Občinske novice, kolumna

ZGORNJESAV'C - 5

Planica že pomladi nared za prenovo
Planica - Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal minister za šolstvo in šport Igor

Lukšič, v tem času na ministrstvu intenzivno pripravljajo projekte za izgradnjo nordijskega
centra, za katerega je zagotovljen denar države. Takoj, ko v Planici skopni sneg, pa naj bi se
tja vrnili tudi gradbeni stroji; tokrat, obljubljajo na ministrstvu, več kot le dva, ki sta bila
postavljena na ogled lansko jesen, saj naj bi takoj začeli z gradnjo dvosedežnice in
doskočišča za velikanko. Stanje na področju prodaje zemljišč državi pa ostaja takšno, kot je
bilo jeseni. ”Kot smo ugotovili na zadnjem zboru agrarne skupnosti, so člani večinsko
naklonjeni ureditvi stanja v Planici. Z državo je sklenjenih že več kot 80 odstotkov pogodb,
več kot 10 odstotkov jih zaradi nerešenih dednih postopkov še čaka na to, nekaj manj kot de-
set odstotkov pa jih iz različnih osebnih razlogov še ni podpisalo,” je povedal Jože Brudar,
predsednik tamkajšnje agrarne skupnosti.                                                  Marjana Ahačič

Naša? Planica 
Čudovit, sončen dan,

Ponce, osvetljene od
pomladnega sonca.
Pod planiško skakalni-
co, kot vsako leto reka
ljudi, ki ljubijo skoke,
Planico, alkohol, zaba-
vo,... Možje se preko
TV-ja majavo zahvalju-

jejo ženam, da so jih letos same pustile na
ta nepozaben dogodek.

Razmišljam, zakaj se domači ljudje,
ustvarjalci, kmečke žene, mladi obetavni
glasbeniki vedno manj, oz. se sploh ne po-
javljajo na takšnih prireditvah kot del po-
nudbe. Moja izkušnja izpred dveh let mi da
odgovor, da so za nas stojnice očitno pre-
drage. Plačati za stojnico več, kot utegneš
zaslužiti v treh dneh, je absurd. Res ne pro-
dajam alkohola ali pleskavic, ki je skoraj
edina možnost, da se ustvari zaslužek, pač
pa sem poslikavala obraze. In ker sem bila
”nova”, se je v mojo stojnico seveda obre-
gnila tržna inšpekcija in mi ukradla še eno
uro mojega dela, v kateri bi morda lahko za-
služila še kakšen evro. Preštela je vseh borih
100 evrov zaslužka, preverjala na roko napi-
sane račune, ... ni vredno izgubljati besed. 

Počutila sem se kot popolna tujka sredi do-
mače dežele. Nemo sem opazovala vihrajoče
zastave, poslušala krike navdušenja nad ska-
kalci, opazovala ljudi z akreditacijami, ki so
jim ponosno počivale na prsih in s katerimi
so se do sitega najedli in napili. Mi, ki smo
plačali za stojnico, nismo imeli te sreče. Pač
se je treba sprijazniti z resnico, da to akredi-
tacijo, ki jim tako ponosno opleta okrog vra-
tu, dobijo ljudje, ki se jim v denarnici ne bi
prav nič poznalo, če bi jo kupili. Pa tudi k
uspehu naše občine niso kaj prida doprines-
li, kaj šele njihove žene (predsednik države).
Oz. jo dobijo tudi tisti ljudje, ki so kakorkoli
v družinskih vezeh z ”določeno osebo” ali
prijateljskih stikih. Bljak!

Nihče pa se ne spomni, da bi na taki sve-
tovno obarvani prireditvi povabili ljudi iz
svoje občine, jih tako predstavili svetu in
hkrati pokazali, da jim je vsaj enkrat na leto
mar zanje. Ne pa, da so ponosni na njih šele
takrat, ko jih priznajo nekje drugje v svetu,
potem pa se tolčejo po prsih, da so pa to
ljudje iz ”naše doline”.

Ne pišem teh vrstic zato, ker bi si tisti po-
membni listek sama želela - bi me bilo kar
malo sram, da bi pila in jedla na tuj račun
in za to ne bi mignila niti s prstom. Sem pač
stara šola in sem si kruh nekako navajena
zaslužiti sama. Pač pa je to plod mojega
vsakoletnega razmišljanja na planiški praz-
nik. In mislim, da tega ne bom nikoli razu-
mela. Namreč da tisti, ki imajo vsega do-
volj, dobijo še dodatne brezplačne ugodno-
sti. Pa sem šla v politiko, da bi mi bile stva-
ri jasnejše, pa mi je samo še bolj slabo. Pa
ne zaradi popitega alkohola, pač pa zaradi
spoznanja, da ne bom nikoli razumela.

Živela (n’č več naša) Planica! 
Alenka Peternel

Podkoren - ”Če ta hiša ostane, je prostor od-
prt za vsakogar in karkoli,” so odločni domači-
ni iz Podkorena, prve spomeniško zaščitene
vasi v Sloveniji, v kateri je konec leta v pičlih
štirinajstih dneh zrasla novogradnja, ki svojo
neobičajnostjo vzbuja skrb med prebivalci in
(vsaj) privablja poglede mimoidočih. 

Gre za moderno trietažno hišo iz črnega lesa
z ogromnimi steklenimi površinami, ki stoji tik
ob regionalni in lokalni cesti na vhodu v Pod-
koren. ”Ne moremo verjeti, kaj je zraslo v cen-
tru naše vasi, ki je zaščitena kot kulturni spo-
menik,” so zgroženi domačini. ”Sami smo se
sprijaznili s tem, da pri obnovah svojih hiš ne
smemo odstopati od določenih pravil gradnje,
zaradi katerih vas ohranja značilno alpsko
identiteto; tako imajo lahko na primer hiše v
Podkorenu tudi sedaj le povsem majhna okna,
ne smejo biti previsoke, s točno določeno obli-
ko in barvo strehe. Po novem pa v samem vho-
du v vas stoji novogradnja, ki se ne drži niti
enega od teh pravil.”

Vaščani so se takoj, ko so ugotovili, za kak-
šen objekt gre, organizirali v civilno iniciativo
in v enem samem dnevu zbrali 150 podpisov
nasprotovanja. Zdaj jih imajo že skoraj 300,

podpirajo jih tudi lastniki vikendov, ki jih v
vasi s sicer 350 prebivalci ni malo. ”Ne more-
mo verjeti, da je upravna enota Jesenice za
takšno gradnjo izdala gradbeno dovoljenje, še
manj, da je gradbena inšpekcija, ki smo jo ob-
vestili o posegu, ugotovila, da gradnja poteka v
skladu s predpisi, saj je že nam, članom civil-
ne iniciative, jasno, da gradnja ne upošteva
predpisanega 20-metrskega odmika od regio-
nalne ceste niti 6-metrskega od občinske; klet
ni vkopana, zaradi česar so preseženi višinski
gabariti ...” Vaščani so se zato obrnili na obči-
no Kranjska Gora, Ministrstvo za okolje in
prostor ter inšpektorat za okolje in prostor, ki
jih pozivajo, de nemudoma ukrepajo. Z njimi
se strinja tudi občina Kranjska Gora. ”Meni-
mo, da so bili pri izdaji gradbenega dovoljenja
za omenjeno stavbo prostorsko ureditveni po-
goji kršeni vsaj v treh točkah,” pravi župan
Jure Žerjav. Slednje bi projektant oziroma av-
tor vodilne mape za objekt, ki je v lasti treh za-
sebnikov iz Ljubljane, moral poznati, saj gre za
podjetje, ki je hkrati tudi avtor vseh strokovnih
podlag za sprejem aktov na področju urejanja
prostora v občini Kranjska Gora.                      

Marjana Ahačič

Domačini odločno 
proti posegu v vas

Vaščani Podkorena, prve slovenske spomeniško zaščitene vasi, 
ostro nasprotujejo stavbi, ki je po njihovem prepričanju zgrajena 

mimo vseh predpisov.
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Kranjska Gora - Seveda so bili nad tekmo
najbolj navdušeni najboljši, ki so na podkoren-
ski strmini uživali tako v odličnih pogojih na
progi kot lepem sončnem vremenu. ”Ravno
tekma tukaj v Kranjski Gori je moja najljubša
v svetovnem pokalu, čeprav je proga težka in
tehnično zahtevna. Toda če znaš napasti pravi
hip in če imaš odličnega serviserja, kot je Aleš
Kalamar, potem tudi zmagati ni težko,” je po
sobotnem veleslalomu razlagal zmagovalec,
28-letni Američan Ted Ligety, ki je ob odsot-
nosti poškodovanega Bodeja Millerja obranil
lansko zmago in v žep pospravil tudi nagrado
zmagovalca, 25 tisoč evrov. Drugo mesto in 15
tisoč evrov je osvojil Švicar Didier Cuche, na
tretje mesto pa se je uvrstil Italijan Massimi-
liano Blardone, ki je dobil 7.500 evrov. 

Žal od nagradnega sklada, ki je za vsako tek-
mo znašal po 71 tisoč evrov, niso nič dobili
naši veleslalomisti, saj nobenemu od naših
smučarjev ni uspelo priti med trideset naj-
boljših. Malce bolj po okusu naših smučarjev
pa je bil nedeljski slalom, saj se je na 10. mesto
uvrstil naš najboljši, Bernard Vajdič, in dobil
tudi denarno nagrado, tisoč evrov. Slalomsko
zmago si je privozil Francoz Julien Lizeroux,
na veliko veselje množice italijanskih navi-
jačev pa je drugo mesto s štartno številko 21
osvojil Giuliano Razzoli. Tretji je bil Nemec
Felix Neureuther.

Tako kot smučarji in navijači (v dveh dneh se
jih je v Kranjski Gori zbralo več kot 17 tisoč),

so bili z letošnjim Pokalom Vitranc oziroma
Audi FIS Ski World Cupom, kot se je prire-
ditev uradno imenovala, zadovoljni tudi do-
mači organizatorji. ”S pomočjo narave pa tudi
znanja in izkušenj smo pripravili vrhunsko tek-

movalno progo, prav tako pa so ostali deli or-
ganizacije opravili zahtevne naloge v okviru
pričakovanj. Prireditev je bila zagotovo eden
največjih in najbolj uspešnih tradicionalnih
športnih dogodkov na svetovni ravni. Skupaj z
zabavnim delom v Kranjski Gori, X-Plozijo
zabave, pa je postala dogodek, ki ga ne smejo
več zamuditi tako domači kot tuji obiskovalci,
veliko pa je bilo tudi pomembnih gostov iz
Slovenije in tujine,” je ob zaključku letošnjega
Pokala Vitranc povedal generali sekretar OK
Pokala Vitranc Srečo Medven. 

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Pokal Vitranc poslastica 
za tekmovalce in gledalce

”Pohvaliti moram organizatorje, proga je odlično zdržala tudi pri višjih številkah,” je bil ob letošnjem 
že 48. Pokalu Vitranc navdušen mladi slovenski slalomski up Matic Skube, tudi drugi tekmovalci so 

organizatorjem izrekli vrsto čestitk. 

V dveh dneh si je tekmovanje za Pokal Vitranc ogledalo več kot 17 tisoč ljubiteljev smučanja iz Slovenije in tujine. 

Zadovoljni zmagovalci nedeljske slalomske tekme (od leve prosti desni): drugouvrščeni Italijan Giuliano Razzoli,
zmagovalec Francoz Julien Lizeroux in tretjeuvrščeni Nemec Felix Neureuther AL
P
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Planica - Planiški konec tedna se je s preiz-
kusom letalnice začel v sredo, 18. marca, z zad-
njo tekmo v sezoni pa končal v nedeljo, 22.
marca. Organizatorji so v dolini pod Poncami
pričakovali 50 tisoč gledalcev, zbralo pa se jih
je kar 64 tisoč, kar je več kot lani. Prevladova-
li so seveda Slovenci, veliko pa je bilo tudi Av-
strijcev, Norvežanov ...

Poleti letos niso bili tako ekstremno dolgi. Še
najdlje je zadnji dan poletel Švicar Simon 
Ammann (233 m), a pri tem podrsal. Žirija za-
radi spremenljivega vetra pač ni želela tvegati.
Ammann, pa tudi Avstrijec Gregor Schlieren-
zauer, ki je zaznamoval letošnjo sezono, sta
bila že v četrtek, ko so potekale kvalifikacije,
mnenja, da rekorda letos ne bo. Norvežan
Björn Einar Romören z 239 m še naprej ostaja
svetovni rekorder, sicer neuradni. Walter Ho-
fer, direktor tekmovanj v skokih, je na naše

vprašanje, kaj meni o svetovnem rekordu, jas-
no povedal: ”Beseda svetovni rekord v skokih
zame ne obstaja.” Če svetovnega rekorda ni
bilo, pa je kar nekaj skakalcev postavilo oseb-
ne rekorde. Blizu osebnega, ki je hkrati tudi
državni, je bil Slovenec Robert Kranjec. Naj-
dlje je skočil 226,5 metra in tako za rekordom
zaostal za dva metra in pol. Planico je zapuš-
čal zadovoljen, saj je v nedeljo poletel na stop-
ničke, potem ko je bil v Planici v zadnjih dveh
letih dvakrat četrti, leta 2006 pa prav tako tret-
ji. ”Sedaj si bom vzel nekaj dni počitka, prav
veliko pa ne, saj potem takoj začnem s pripra-
vami na olimpijsko sezono. Upam, da bom va-
njo startal na takšnem nivoju, kot sem končal
letošnjo. V drugem delu sezone je cela ekipa
skakala bolje. Najtežje se je pobrati in nam je
to uspelo. Delali bomo naprej. Verjamem, da
smo tudi na prihodnjih olimpijskih igrah lahko

uspešni, kot smo bili tudi na prejšnjih,” je po-
vedal Robert Kranjec. Zelo nasmejan je bil
pod Poncami tudi Avstrijec Gregor Schlieren-
zauer, ki je prvič v karieri osvojil kristalni glo-
bus za skupno zmago v svetovnem pokalu,
zmagal je tudi v točkovanju poletov ter bil del
avstrijske ekipe kot prepričljive zmagovalke v
pokalu narodov. Na najvišji stopnički je stal
tudi na petkovi posamični tekmi, na sobotni
ekipni so bili najboljši Norvežani, v nedeljo pa
Finec Harri Olli. 

Kot vedno je bilo tudi letos v Planici po kon-
cu tekmovanja poskrbljeno za zabavo. Tekmo-
vanja pod Poncami pa so tudi dobra priložnost
za promocijo tako Slovenije, kot tudi občine
Kranjska Gora. Seveda pa bo potrebno poskr-
beti še za boljšo infrastrukturo, o kateri pa je
bilo že veliko povedanega in tudi napisanega.   

Maja Bertoncelj

Planica je znova navdušila
Dogajanje na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih si je v štirih dneh v dolini pod Poncami 

ogledalo 64 tisoč gledalcev. Svetovnega rekorda niso videli, je pa navduševal Robert Kranjec in zadnjo 
tekmo v sezoni končal na tretjem mestu.

Gregor Schlierenzauer je imel z dajanjem avtogramov veliko dela. Slovenski junak Robert Kranjec je navijače ogrel z dolgimi poleti in stopničkami.

Zanimiv avtobus z avstrijskimi orli. V avstrijski ekipi je poskrbljeno za vse. Vzdušje v Planici je bilo tudi letos pravo. Na kvalifikacijah je bilo največ mladih.



Dovje-Mojstrana - Kraji pod Triglavom že
nekaj let iščejo čarobno formulo, kako turizmu
vrniti nekdanjo veljavo in ugled. Čudovit gor-
ski svet, pohodništvo, bogata gorniška zgodo-
vina, speča lepotica Radovna, ohranjanje ljud-
skih običajev, uveljavljena hiša Pr’ Katr, kamp
Kamne, olimpijci in druge znane osebnosti; to
so aduti, ki jih bo treba od besed končno spre-
meniti v dejanja. Pomemben napredek pri raz-
voju turizma je v nekaj preteklih letih nespo-
rno opazen, manjkajo odločilne poteze. Veliko
je bilo doslej različnih razprav na vseh nivojih
v krajevni skupnosti, vse preveč pa tarnanja,
dvomov in čakanja na druge, ki naj bi postav-
ljali temelje turističnega razvoja. 

Letošnji občni zbor Turističnega društva Dov-
je-Mojstrana je pomenil korak v pravo smer. Iz-
zvenel je kot velika javna tribuna vseh, ki si že-
lijo hitrejši turistični razvoj in v njem vidijo svo-
jo boljšo prihodnost. Poleg članov društva so
bili navzoči predstavniki večine društev in sve-
ta krajevne skupnosti. Večkrat prazne besede v
preteklosti so tokrat dobile bolj optimistične
tone. Vsi po vrsti so ugotavljali, da je možnosti
za turizem več kot dovolj, priložnosti je le treba
zgrabiti na pravem koncu. 

Poleg že zgoraj omenjenih možnosti so kot iz
rokava stresali dejavnosti, ki so sedaj že del
razvoja turizma, le vsi se tega očitno še ne za- vedajo. To so različne prireditve, obogatene s

ljudskimi šegami in običaji, Aljaževi dnevi,
jaslice v ledu in ledno plezanje v Mlačci. Na
pragu sta največja nova izziva, ki bosta zago-
tovo odločilnega pomena za razvoj turizma. To
je izgradnja Apart hotela sredi Mojstrane in
Slovenskega planinskega muzeja. Investiciji
sta vredni več kot sedem milijonov evrov. Na
račun obeh je že letos in prihodnje leto priča-
kovati velik porast turistov in drugih obisko-
valcev. Z Apart hotelom se bo tudi bistveno
povečalo število ležišč in sicer na skupaj več
kot 300. 

Pri Turističnem društvu Dovje-Mojstrana že
vlečejo prave poteze. Pomembna osnova je in-

formacijski center v pisarni društva, ki bo od-
slej v sezoni redno odprt osem ur na dan. Na
voljo bo vsa ponudba, med pomembnimi novos-
tmi je treba omeniti promocijo krajev pod Tri-
glavom z zdravilno klimo. To so potrdile me-
ritve, ki so jih naročili. Med načrti je potrebno
omeniti še sončno plažo ob Savi. 

Optimistične razprave na občnem zboru so
vse imele skupni imenovalec: napredek turiz-
ma bo mogoč le s skupnim sodelovanjem vseh
v krajevni skupnosti, upravljavcev turističnih
kapacitet, turističnih, planinskih in kulturnih
delavcev ter slehernega krajana, ki se bo našel
v pisani paleti najrazličnejše ponudbe.

Janko Rabič 

Krajevne novice
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Živahno dogajanje v KS Rateče
Rateče - V začetku marca so vzgojiteljice vrtca iz Rateč pod stro-

kovnim vodstvom domačina in nekdanjega tekača Jožka Kavalarja
pripravile enotedenski tečaj teka na smučeh za naše najmlajše. Teča-
ja se je udeležilo 13 otrok, starih od tri do pet let. ”Tečaj je bil za star-
še brezplačen, za kar se zahvaljujemo ND Rateče-Planica, in Jožku in
Jožefu Kavalarju,” je bila zadovoljna Tina Brlogar. ”V čast materam
smo pripravili proslavo za materinski dan, malčki pa so nastopili tudi
na odprtju 20. razstave ročnih del. Razstavo je pripravila Sekcija za
ročna dela, ki deluje pri TD Rateče-Planica. Dekleta vsako leto na
materinski dan pripravijo razstavo ročnih del, ki je zaradi tradicije in
kakovosti izdelkov zelo obiskana. Na razstavi prikažejo izdelke, ki jih
izdelujejo čez zimo, enkrat na teden pa se dobijo tudi na sedežu KS,
kjer si izmenjajo izkušnje in vzorce. Izdelujejo prte, pletenine, kvač-
kane izdelke, poslikave na keramiko, gobeline in še kaj.” Razstava je
na ogled še do nedelje, 29. marca, od 10. do 18. ure na sedežu Krajev-
ne skupnosti Rateče- Planica. M. A.
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Največji turistični izzivi na pragu
Občni zbor turističnega društva Dovje Mojstrana je izzvenel kot velika javna tribuna vseh, ki si želijo hitrejši

turistični razvoj in v njem vidijo svojo boljšo prihodnost.

Najstajajoči hotel v Mojstrani



Razpis

ZGORNJESAV'C - 9

Lokalna turistična organizacija Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1 b, 4280 Kranjska Gora
Tel.: 04 588 50 20, fax: 04 588 50 21
e-pošta: info@kranjska-gora.si
www.kranjska-gora.si

Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini
Kranjska Gora št. 002/10-1/00-NK Lokalna turistična organizacija
- Zavod za turizem občine Kranjska Gora razpisuje

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2009

SPLOŠNI POGOJI 

1. Naročnik:

LTO - Zavod za turizem občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b,
4280 Kranjska Gora 

2. Predmet razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora za
leto 2009

3. Pogoji razpisa:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo prireditve, ki so namenjene 
pospeševanju turističnega obiska, ki nimajo profitnega značaja, na
katerih je praviloma vstop prost in so namenjene najširšemu krogu
obiskovalcev in katerih organizatorji so društva, klubi, združenja in
njim sorodne neprofitne organizacije, ki se lahko sofinancirajo tudi
iz javnih sredstev - sredstev proračuna. 

4. Kriteriji za sofinanciranje prireditev:

Kandidirajo lahko prireditve, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 
● Prireditev mora biti uvrščena v letni koledar prireditev LTO - 

Zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
● Prireditev je pretežno nekomercialnega značaja, organizatorji pa

so društva, klubi, združenja in njim sorodne neprofitne organiza-
cije,

● Prireditev ima poudarek na kulturnem ali etnološkem izročilu kra-
ja. Lahko pa je tudi tradicionalna, športna in podobna prireditev
mednarodnega značaja, ki ima velik učinek za promocijo zaokro-
ženega turističnega območja Kranjska Gora.

● Prireditev, kjer je vstop prost in se ne pobira vstopnina, konzu-
macija ali kakšna druga oblika prispevka. 

● Prireditev ni sofinancirana neposredno iz občinskega proračuna,
proračuna LTO - Zavoda za turizem občine Kranjska Gora ali dru-
ge sorodne ustanove.

● Stroški hrane in pijače niso predmet javnega razpisa. 

Pri določanju višine sofinanciranja prireditve se upoštevajo še na-
slednji kriteriji: 

● Prireditev je vpisana v mednarodni koledar prireditev.
● Ohranja in promovira kulturno dediščino in ljudske običaje.

● Vpliva na pospeševanje razvoja turistično slabše obiskanih ob-
močij.

● Poudarja kulturno identiteto območja.
● Ima raznolik program, ki pomeni obogatitev celovite turistične

ponudbe območja.
● Prireditev, ki je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v

času izven glavnih sezon.

5. Višina razpoložljivih sredstev:

Višina razpoložljivih sredstev za namen tega razpisa je 19.005
EUR in so zagotovljena na proračunski postavki proračuna Ob-
čine Kranjska Gora za leto 2009.
Sredstva bodo razdeljena pa podlagi Pravilnika o kriterijih za
sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora.

Višina sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od:
● Upoštevanja določenih kriterijev iz pravilnika o kriterijih za sofi-

nanciranje turističnih prireditev v občini Kranjska Gora
● Višine pridobljenih sredstev iz drugih virov (LTO, državni prora-

čun, sponzorji, ...)

Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti
poročilo o izvedbi prireditve ter obračun stroškov s prilogami.

6. Obravnava vlog: 

● Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
● Vse pravočasne vloge bodo ocenjevane na podlagi kriterijev, ki

so sestavni del razpisa
● Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
● Nepopolne vloge bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog

pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obve-
stila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne
bodo dopolnili, se zavrže.

7. Rok za prijavo:

Rok za prijavo prireditve je 4. 5. 2009. Prijavo je potrebno po-
slati v zaprti kuverti na naslov: 
LTO - Zavod za turizem občine Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1 b, 4280 Kranjska Gora s pripisom: ”za javni razpis
prireditve - ne odpiraj”.

8. Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
www.kranjska-gora.si, pod poslovnimi stranmi oz. se jo lah-
ko pridobi tudi na LTO Kranjska Gora.

9. Informacije:

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na
LTO - Zavod za turizem občine Kranjska Gora, vsak dan od
8. do 15. ure na tel.: 04/5885 020, kontaktna oseba je
Blaž Veber.

mali oglasi   04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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JAVNI RAZPIS
SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV 

IN PROJEKTOV TURISTIČNIH DRUŠTEV 
V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2009

I.  NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov in
projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006)
objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis za sofinanciranje turističnih
programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu
2009.

II.  POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turi-
stičnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2009 se lahko prijavijo iz-
vajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
- so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s svojim

dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacij-

ske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju (de-
lovanja turističnih društev);

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih;

- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji pro-

gramov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in
državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za pri-
hodnje leto.

Prijava mora vsebovati:

- prijavo
- obrazec I in
- obrazec II

III.  PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turi-
stičnih društev v letu 2009. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2009 in bodo iz-
kazali realno finančno in organizacijsko strukturo. 

Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj na-
vedeno področje, in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:
šolstvo - daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, malo go-
spodarstvo, ipd). Na podlagi tega razpisa tudi ne bodo sofinancirani
programi, ki so izrazito komercialne narave. 

IV.  POGOJI IN MERILA

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju
turizma v letu 2009, so naslednji:
1. Poročilo o delu v preteklem letu 2008
2. Število članov društva s plačano članarino
3. Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine in urejanje

ter varstvo okolja
4. Sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine
5. Urejanje sprehajalnih in kolesarskih poti
6. Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij
7. Organizacija tradicionalnih prireditev
8. Organizacija tedenskih prireditev
9. Sodelovanje pri prireditvah

10. Število obiskovalcev na prireditvi
11. Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti
12. Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na 

področju turizma
13. Sodelovanje z društvi v občini in izven občine pri skupnih projektih
14. Izobraževanje članov društva

15. Izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične 
ponudbe

16. Sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah

V.  VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih programov
in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora v letu 2009, je
43.950 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. območjih de-
lovanja:

Prireditve na območju KS Kranjska Gora EUR 16.200,00
Prireditve na območju KS Mojstrana EUR 1.480,00
Prireditve na območju KS Rute EUR 2.000,00
Prireditve na območju KS Rateče EUR 2.100,00

Urejanje okolice, ocvetličenje, klopi in smerokazi
KS Kranjska Gora EUR 2.620,00
KS Mojstrana EUR 900,00
KS Rute EUR 2.100,00
KS Rateče EUR 2.000,00

TIC, Promocijska dejavnost, materialni stroški EUR 8.250,00
Izobraževanje EUR 6.300,00

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.

VI.  MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
TURISTIČNIH DRUŠTEV

Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
turističnih programov in projektov Turističnih društev v občini Kranjska
Gora in sprejetimi merili.

VII.  VSEBINA VLOGE

Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumenta-
cije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora in na
spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si

VIII.  ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 24. 04. 2009
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom ”Javni razpis
TURIZEM 2009 - NE ODPIRAJ”. Šteje se, da je prijava prispela pravo-
časno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s pri-
poročeno pošiljko ali 24.04.2009 oddana do 12.00 ure v sprejemni pi-
sarni Občine Kranjska Gora. Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo,
ne bodo obravnavane.

IX. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi
meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih progra-
mov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora. Odpiranje
vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30
dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo
župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.

X.  INFORMACIJE IN NAVODILA

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na
Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04/580 98 12.

Številka: 322/1-4/2009-VČ
Datum: 17. 03. 2009

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.
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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za okolje in prostor

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel. n.c. 04/5809 800, fax. 04/5809 824
direktni telefon 04/5809 820
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

Datum: 12. 3. 2009 

OBVESTILO

Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v
letu 2009 potrebno oddati novo vlogo za pridobitev
dovoljenja za vožnjo s traktorjem v času zapore na dr-
žavni cesti. Dovoljenje bo izdano na podlagi Odredbe
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji. 

Kmetje pisne vloge oddajo na naslov: Direkcija RS
za ceste,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije lahko pokličete strokovno 
sodelavko občine Vesno Kunšič. 

Pripravila:            
Vesna Kunšič, inž. kmet., 
operativni inženir

Direktor občinske uprave
mag. Rajko Puš

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99 s spremembami) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in
projektov v Občini Kranjska Gora (UVG, štev. 11/06) objavlja 

Javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov

v Občini Kranjska Gora za leto 2009

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,
4280 Kranjska Gora. 

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
● dejavnost registriranih kulturnih društev;
● kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi

kulturno dejavnost;
● izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
● sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini;
● kulturne prireditve in akcije;
● kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - vse le v delu,

ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe;
● sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture;
● sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
● drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
- dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR; 
- medobčinsko sodelovanje (samo za OI SLKD Jesenice): 2.854,00 EUR;
- materialni stroški kulturnih društev: 3.546,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.

4. Pogoji sofinanciranja: 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
● imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
● so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom

izkazujejo pričakovano kakovost;
● imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
● imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentaci-

jo, kot to določa zakon o društvih;
● dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
● poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;
● občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov,

poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmo-
vanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Omejitev iz prve alinee ne velja za Območno izpostavo Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti. 

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali
na spletnih straneh: http://obcina.kranjska-gora.si. 

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolo-
dvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 4. 5. 2009. Na ovojnici mora biti
napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis ”ne odpiraj - Vloga na javni razpis 
za sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora za
leto 2009”.
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene
na osnovi Meril in kriterijev za razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo
javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odlo-
čitvi. Z izbranimi vlagatelji bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o
sofinanciranju. 

8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, tel.: 04/58 09 809,
lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 18. 3. 2009
Številka: 610/3-4/2009-VS 

Jure Žerjav, Župan 

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za okolje in prostor

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel. n.c. 04/5809 800, fax. 04/5809 824
direktni telefon 04/5809 820
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

Datum: 19. 3. 2009 

OBVESTILO

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, z dnem 20. 03. 2009 objavlja zaprt-
je Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Kranjska Gora v letu 2009.

Javni razpis se zapre za naslednje ukrepe: Naložbe v
kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Po-
moč za plačilo zavarovalnih premij, Pomoč za za-
okrožitev zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu - nadomeščanje nosilca kmetijskega go-
spodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakon-
skega partnerja zaradi bolezni, Nove investicije za
delo v gozdu, Šolanje srednješolskih, višješolskih, vi-
sokošolskih in univerzitetnih kmetijskih in gozdarskih
programov. 

Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja razpisa, se
kot prepozne zavržejo.

Župan
Jure Žerjav, prof.
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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/99 s spremembami) in Pravilnika za vrednotenje preven-
tivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev.
11/01), objavlja 

Javni razpis 
zbiranja predlogov preventivnih projektov 
in projektov ter programov humanitarnih 

organizacij, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala 
Občina Kranjska Gora

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki ima-

jo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost 
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih

organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševa-
nje socialnih potreb posameznikov 

- izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke ter preven-
tivnih programov za učence, dijake in mladostnike 

- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa:
- 5.000,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z mla-

dimi in 
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organiza-

cij 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.

4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj mora za izvajanje projekta
oz. programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz
drugih virov. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in in-
validska društva ter organizacije, društva, zavodi, skladi, go-
spodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humani-
tarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih pro-
gramov, in posamezni samostojni izvajalci, ki s svojim doseda-
njim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora, 

- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. hu-
manitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazuje-
jo pričakovano kakovost (reference), 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti, 

- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, in so 
registrirana vsaj eno leto, 

- društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno po-
ročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 

- humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora in
delujejo na področju več občin, regije ali države, da imajo član-
stvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijav-
nih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti
na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh 
www.kranjska-gora.si/ 

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-
silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkas-
neje do 4. 5. 2009. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na-
slov prosilca in pripis ”Javni razpis - socialno varstvo 2009”. Vlo-
ge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo
vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje preventiv-
nih projektov in projektov ter programov humanitarnih organiza-
cij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora. Od-
piranje vlog ne bo javno. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih
projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij bo
župan občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.

8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, 
tel.: 04/58 09 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: 
skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 18. 3. 2009 
Številka: 122/43-4/2009-VS

Jure Žerjav, župan

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

naročnine   04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Ragor pripravlja novo delavnico
Tokrat bo delavnica na temo ”Obnašanje podjetij v

medijih in marketing podjetja”.

Za uspeh vašega podjetja je vsekakor pomemben marketing, pojas-
njuje razloge, da so se odločili pripraviti omenjeno delavnico, Eldina
Čosatović z Razvojne agencije. ”Interaktivno predavanje raziskuje
vlogo in naloge marketinga v povezavi z odnosi z javnostmi, poslovn-
im razvojem in trženjem. Govorili bomo o identiteti blagovne znamke,
o medijskem načrtovanju, medijskem zakupu, metodah za vrednoten-
je uspešnosti projektov v marketingu. Poseben poudarek delavnice bo
na vplivu družboslovnih znanosti (psihologija, sociologija in
antropologija) na razvoj marketinške stroke,” je še povedala. ”Pridite
razmišljati, se učiti se in predvsem - ustvarjati! Pri vašem delu vam bo
pomagal predavatelj Blaž Branc.”

Delavnica bo 8. aprila v prostorih Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske Jesenicah. 

Začela se bo ob 15. in končala predvidoma ob 19. uri. Udeležba na
delavnici je brezplačna. Delavnico sofinancirajo občine us-
tanoviteljice in JAPTI v sklopu projekta ”Izvajanje celovitih pod-
pornih storitev v okviru vstopnih točk VEM”. Prijave sprejemajo do
zapolnitve mest (20) na telefonski številki 04/581-34-19 ali po elek-
tronski pošti: dina@ragor.si. 

Marjana Ahačič

Kdo je marketaš? Človek, ki rad snuje, ustvarja cilje in metode,
združuje ljudi, se pogovarja in sanjari, zna razdeliti delo, izpeljati
projekt, ga ovrednotiti in se iz rezultatov učiti. Je sočuten, razmiš-
ljajoč in opazujoč ter v vsaki stvari vidi vsaj seme dobrega.

Kranjska Gora, Jesenice - Območna obrtno
podjetniška zbornica Jesenice v svojih vrstah
združuje tudi obrtnike in podjetnike iz občine
Kranjska Gora. Aktivno so vključeni v delo in
različne aktivnosti. Med drugim člani vsako
leto sodelujejo na tradicionalni razstavi v okvi-
ru Tedna obrti in podjetništva od Rateč do Ro-
din. Letos je iz občine Kranjska Gora sodelo-
valo sedem obrtnikov in podjetnikov, razstavo
pa si je ogledalo več tisoč ljudi. Poleg tega je v
novem katalogu, ki ga je izdala zbornica, ob-
javljena vsa ponudba o storitvah obrtnikov in
podjetnikov. Ob letošnjem 30-letnem jubileju
zbornice sta bila dva člana deležna še posebne-
ga priznanja Obrtno podjetniške zbornice Slo-
venije. Janja Dolhar iz Rateč in Jože Kotnik
iz Kranjske Gore sta ga prejela za dolgoletno
uspešno delo v gostinstvu. 

Janja izhaja iz stare gostinske družine, saj so
znano gostišče Pri Žerjavu odprli že leta 1924.
Znano je daleč naokoli po dobri hrani. Janja je
gostišče po očetu najprej prevzela skupaj s ses-
tro Tanjo, sedaj pa vztraja sama v zahtevnem
poklicu. Jože Kotnik se je že v mladih letih za-
pisal gostinstvu. S svojo samostojno gostinsko
dejavnostjo je v Kranjski Gori začel leta 1976.
Najprej je odprl gostilno Taverna, zatem pizze-
rijo in družinsko hišo preuredil v hotel Kotnik.
Naslednji njegov izziv bo gradnja depandanse
k hotelu. 

Janja in Joža sta izredno aktivna v obrtniških
združenjih. Njuni uspehi so že vrsto let opazni

v širši družbeni skupnosti. Oba sta člana
upravnega odbora Obrtno podjetniške zborni-
ce Jesenice. Janja je bila tudi predsednica, se-
daj pa opravlja funkcijo podpredsednice. Jože
je bil dva mandata župan občine Kranjska

Gora, je predsednik sekcije za gostinstvo pri
Obrtno podjetniški zbornici Slovenije in član
upravnega odbora Slovenske turistične orga-
nizacije. 

Janko Rabič

Priznanje za delo v gostinstvu
Janja Dolhar in Jože Kotnik dobitnika pomembnega obrtniškega priznanja. 

Na predstavitvi so sedolovali tudi kranjskogorski obrtniki.

Knjiga opisuje življenje 
in delo v Kranju 
rojenega astronoma 
Janeza Jakoba Olbna
(1643 - 1725). 
Na njegovo občudovanja
vredno delo smo, 
še posebej Gorenjci, 
lahko upravičeno ponosni.

Cena: 15 €
za naročnike 12 €
+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem

glasu (vsak dan od 8. do 19. ure, 

v petek do 16. ure), jo naročite na:

04/201 42 41 ali narocnine@g-glas.si.
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Skromni,  
a učinkoviti jubileji
(nadaljevanje iz februarske 
številke)

Smučanje je postalo priljubljeno,
zanimivo ter del turistične ponud-
be v Zgornjesavski dolini. Že v
zimski sezoni 1933/34 je bila osno-
vana v Kranjski Gori prva Jugo-
slovanska smučarska šola. Usta-
novil in vodil jo je domačin
Zdravko Zore, sin hotelirja Leo-
polda Zoreta. Ustrezno znanje si je
pridobil v avstrijski ‘arlberški
smučarski šoli’, ki jo je vodil Av-
strijec Hannes Schneider. Prostra-
na tuja visokogorska smučišča,
kjer so nad gozdno mejo obsežne
planjave in goličave, so mu bila v
vzpodbudo, da so se pod njegovim
vodstvom začele izsekavati smu-
čarske proge v Karavankah in na
Vitrancu. Vse te proge so bile pre-
dolge, strme in široke komaj od
deset do dvajset metrov in za ta-
kratno znanje smučanja, s po-
manjkljivo, oziroma še nerazvito
smučarsko opremo, neprimerne.
Tako je bila izsekana tudi proga
do srede pobočja Vitranca do n. v.
1350 metrov. Neuspešna velikopo-
teznost teh izsekanih prog je bila
očitna, zato pa sta se Občina in
Tujsko prometno društvo navezali
na izsekano progo na Vitrancu. Od
zasebnih lastnikov gozdnih parcel
so odkupili 11 hektarjev gozdnih
površin, en dinar za kvadratni me-
ter, in jih začeli leta 1936/37 izse-
kavati. Ročno so morali izkopati in
odstraniti vse drevesne panje (što-
re) in tako tudi izravnati teren.
Prvo začetno leto je bil izsekan
ozek, kakih 300 metrov dolg pas -
preseka- in od tod tudi sedanje ime
priljubljenega smučišča Preseka.
Še nedokončano smučišče so slo-
vesno odprli za božič leta 1938 in
sredi januarja 1939 je bil tu že zlet
(zbor) vseh gorenjskih smučarjev.

V tem letu je bilo v Kranjski
Gori, poleg vseh gospodarskih in
obrtnih dejavnostih, sedem pen-
zionov, štirje hoteli in štiri gostil-
ne s skupno zmogljivostjo 432
sob, 714 postelj, število vseh go-
stov 5916 in vseh nočitev 57311.
Nekako uresničevale so se napo-
vedi kranjskogorskega zdravnika
dr. Tičarja, soustanovitelja Turi-
stičnega društva in Gorske reše-
valne službe, že leta 1929, da vas
lahko postane prvi zimskošportni
center Slovenije in Jugoslavije.

Razvoj smučanja po koncu dru-
ge svetovne vojne je bil neustav-
ljiv, je na splošno naraščal skoraj
kot športna epidemija. Ponudba
zimskošportnih uslug v Sloveniji
ni sledila množičnemu povpraše-

vanju - kar se je v celoti dogajalo
tudi v Kranjski Gori. Le mnogim
zanesenjakom, mladim tekmoval-
cem, turističnim delavcem, smu-
čarskim klubom ter TD Kranjska
Gora ni zmanjkalo poguma in
tako je nastal osnovni temelj tek-
movanj in s tem tudi zametek bo-
dočega Bukovniškega smuka.
(Bukovnik je ime obsežne parcele
ob smučarski progi.) Prva med-
društvena tekmovanja je kmalu po
končani vojni prirejal domači
smučarski klub. Merjenje časov je
bilo ročno z usklajenimi urami na
startu in cilju. Do starta so pri
vzponu tekmovalci progo teptali
in s snegom izravnavali grbine in
doline. Kdor je prevozil takratno
izredno razgibano progo za smuk
v direktnem spustu ali brez padca,
je bil redka izjema. Leto 1950 je
bilo, tako rekoč, rojstvo Bukovni-
škega smuka, ko je bilo organizi-
rano prvo mednarodno tekmova-
nje. Na njem so nastopali že naj-
boljši tuji in domači tekmovalci. 

Junija leta 1953 je bil sklican se-
stanek UO TD z edino točko dnev-
nega reda: Gradnja dveh sedežnic
na Vitranc in formiranje gradbe-
nega odbora. Sklenjeno je bilo, da
kot investitor nastopa TD Kranj-
ska Gora. Nekaj lastnih sredstev
in najeti kredit 15 milijonov din pa
naj bi zadostovalo za začetek pri-
prav in same gradnje. Lokacijska
razprava je bila v Ljubljani na Dr-
žavnem sekretariatu za gospodar-
stvo in urbanizem LRS, dne 28. fe-
bruarja 1954. Investitorja so za-
stopali inž. Jože Hlebanja, inž.
Ljubo Bizjak in Vid Černe. Grad-
beno dovoljenje je bilo izdano 8.
novembra 1955, za traso žičnice s
stebri. Po že začetih delih - posek
trase do vrha Vitranca, zabetoni-
rani so bili že prvi temelji za ste-
bre - je postalo očitno, da se grad-
nja ne more nadaljevati na ama-
terski način. Zaradi tega je Turi-
stično društvo sprejelo sklep, da
gradbeno dovoljenje prenese na
ustanovljeno Turistično prevozno
podjetje ”Žičnica Vitranc v grad-
nji Kranjska Gora”. Obenem je
novoustanovljeno podjetje prevze-
lo v last tudi vlečnico Preseka, ki
je bila v lasti Fizkulturne zveze
Slovenija. Po treh letih gradnje je
na svečani novembrski dan prere-
zal trak takratni predsednik skup-
ščine občine Jesenice Franc Tre-
ven. Zmogljivost vseh žičnic je
bila takrat 670 prevozov na uro.

Po tem žičniškem napredku bi
moral Bukovniški smuk še prido-
biti na svojem pomenu, vendar 
pod pogojem, da se smuk proga
preuredi homologacijskim zahte-
vam Mednarodne smučarske zveze.
Ker pa takratna politika ni imela

prevelikega posluha do razvoja tu-
rizma, prednjačil je razvoj težke in
lahke industrije, ni bilo moč inve-
stitorju, zavodu Žičnice Vitranc,
kljub velikim naporom, najeti kre-
dita tudi za sodobno urejene in teh-
nično opremljene smučarske pro-
ge. Vsako zahtevo in projektno do-
kumentacijo za odobritev kredita 
je banka predložila bančnemu in-
stitutu v proučitev rentabilnosti na-
ložbe in finančni zmogljivosti inve-
stitorja, če je odobreni kredit tudi
zmožen odplačevati. Eno od mno-
gih meril je bila tudi višina družbe-
nega produkta in rentabilnost za-
voda ter bruto dohodek na zaposle-
nega, le-ta pa v majhnem podjetju
žičnice nikoli ni dosegal bančnih
pogojev. Množične in vsakovrstne
kritike so bičale vsevprek to malo
podjetje in ustvarjale napete med-
sebojne odnose s turizmom in pri-
reditelji tekmovanj. Vsi so do kraja
vedeli, kaj še manjka, kaj bi morali
še postoriti, kako to delajo in znajo
‘zunaj’, nihče pa ni hotel vedeti, od
kod za vse zaželeno zagotoviti 
denar in kredite tudi vračati. Naši
severni sosedi so že dolgo pred
nami spoznali, kako donosna in
perspektivna je turistična dejavnost
ter složno prispevali denar za inve-
sticijo, vsak po eno tretjino, investi-
tor, pokrajina in država.

In kaj so ti skromni, že skoraj
pozabljeni jubileji, v primerjavi z
letom 1938 doprinesli k razvoju
Zgornjesavske doline. Na vse do-
seženo bi morali biti ponosni. V
občini Kranjska Gora je turistom
na voljo 4.100 ležišč, od tega
1.455 v hotelih s tremi ali štirimi
zvezdicami, druga so v apart-
majih, zasebnih sobah in drugih
objektih. Na leto ustvarijo 411.491
nočitev, število domačih gostov
45.488 in tujih gostov 80.057, kar
predstavlja 5-odstotni delež v rea-
liziranih nočitvah v Sloveniji.
(Statistični podatki za leto
2007/08.) Še po smučarski plati:
Na območju občine Kranjska
Gora obratuje skupaj enaindvaj-
set žičnic, od tega štirinajst vleč-
nic in sedem sedežnic - od tega
štiri sodobne štirisedežnice. Skup-
na zmogljivost je 21.200 prevozov
smučarjev na uro. V sezoni 2007 -
08 je bilo na žičnicah prepeljano
2.772.365 potnikov, število smu-
čarskih dni 111. Za zadovoljivo
smučarsko ponudbo v slučaju, da
ni snežnih padavin, se vključi v
strojno zasneževanje na okoli 8o
ha smučišč, 5.000 KW instalirane
moči za strojne pogone in za 44
snežnih topov ter 78 t. i. žiraf, - t. j.
122 naprav bruha strojno narejeni
sneg na smučišča, za ugodno in
pravočasno smuko. Kdo bi se v
teh preteklih jubilejnih letih mogel

ali upal zamisliti, da so te opisane
skromne žičniške naprave in vzpo-
redni zgodovinski dogodki turi-
stičnemu gospodarstvu doprinesli
tako velik napredek. 

Vid Černe

Preudarno 
s posegom v Jezerce

Na zgodovino in spremembe, ki
jih je doživel Gozd Martuljek v
preteklosti, gledam z očmi fanta,
rojenega v majhni vasici nad Mar-
tuljkom, Srednjem Vrhu. Kot otro-
ci smo pogosto prilezli na rob Peči
in opazovali zaselek pod sabo. Ker
je bilo bolj tiho in ni bilo toliko
prometa kot danes, si, če si dobro
napel ušesa in je bil pravšnji še ve-
ter, lahko slišal pogovor dveh so-
sedov ali pogovor pri Keklju. Če bi
imel kaj pripomniti, bi preprosto
zavpil dol v dolino. 

Spodaj so v parku pred Rozma-
novim domom, kjer je bilo klimat-
sko zdravilišče, sedeli in modro-
vali turisti od vsepovsod; nekateri
so prebivali pri družinah po Mar-
tuljku, no, takrat so bile to še Rute.

Če Rute imajo osrednji del vasi,
potem je bilo to prav tu, okoli hote-
la, po vojni je tu zrasla šola, pa več-
ji stanovanjski blok, bazen ... On-
kraj Save, proti jugu, železniška po-
staja, sredi vasi avtobusna postaja,
pa trgovina, gostilna ... Vse je v 
nekem redu, ima smisel in logiko,
vse ima tudi svoje ime. Kasneje, ko
sem v teh krajih služboval, sem kot
gozdar dojel vso globino in pomen
ledinskih imen (Rute, Jezerci, ...).

Danes gledam na naš kraj s 
časovne distance, kot človek s 
skoraj osmimi križi na hrbtu, ki je
spremembe (razvoj!?) Rut doživ-
ljal skozi celo svoje življenje, saj
sem tu večino življenja služboval,
si zgradil hišo in dom ter ustvaril
družino, tudi žena je tako kot še
mnogi drugi domačini tu, v Špiku,
našla svoje delo. Kraj je živel s
hotelom, hotel je živel s krajem.

Če danes stopim na rob Peči, se
zazrem v dolino in si skušam pred-
stavljati sliko načrtovanih pose-
gov v to območje ...

Na zahtevo občanov Martuljka in
Srednjega Vrha je bil sklican zbor
krajanov 3. decembra 2008 na
temo pozidava kampa in gozdnega
parka za hotelom Špik in na ob-
močju tako imenovanih Jezerc. Na
tem prostoru naj bi se zgradilo 70
grajenih objektov (50 velikosti 75
BEP kvadratnih metrov in maks.
zazidane površine objekta do 50
kvadratnih metrov in 20 velikosti
do 110 kvadratnih metrov BEP in
maks. zazidane površine do 65
kvadratnih metrov, z dopustno viši-
no P+1 in z višino 7 metrov) zida-
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Dvanajsti tek zaupanja
Mojstrana - Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma ter

Lokalna akcijska skupina Občine Kranjska Gora v ponedeljek, 27.
aprila, organizirata že 12. tek zaupanja, ki se bo začel ob 10. uri v
Mojstrani. Teka se lahko udeležijo vsi člani društev zdravljenih alko-
holikov, njihovi svojci, bivši člani klubov in društev, podporni člani
ter terapevti. ”Tek bo potekal po gozdni poti v Mojstrani, proga je
dolga 3150 m in nima zahtevnejših vzponov. Za otroke do 15. leta je
predvidena krajša, 800 metrov dolga proga. Startnina za odrasle
znaša 5 evrov, za otroke pa startnine ni. Progo vsak premaga v okviru
svojih zmogljivosti, zmagovalci smo vsi. Vabimo vas, da se udeležite
teka in s tem izkažete zaupanje vase, v svojo notranjo moč in zdravo
življenje brez alkohola in drugih drog,” je sporočila Kristina Koražija
z društva Krma.

 

                                                                                                   

 
 

Preizkusite  fotoaparat, oglejte si fotografije! 
Nastavimo vam aparat in damo navodila za prve dobre posnetke. 

Organiziramo tečaje dela s fotoaparatom  
Računalniški kompleti  od 500 EUR dalje.  

 

Podrobnosti na naši domači strani.  

Za ljubitelje fotografije 
Odličen kompaktni digitalni fotoaparat 

Panasonic FZ-28 
   ostre slike, žive barve, 

   močno približani posnetki, široki kot 
   18x optični zoom, 27-486 mm 

   10 milij. točk, odličen stabilizator 
   enostavna uporaba, sledenje 

   prepoznavanje obrazov,  
   cena samo 369,00 € 

 

C. železarjev 7a, Jesenice, tel. 58-36-444, www.3bm.si 

Aktivna pomlad - dan odprtih vrat 
OŠC Planica

Olimpijski športni center Planica odpira vrata vrhunskim in
rekreativnim športnikom ter posameznikom in družinam, ki 
želijo aktivno preživeti prosti čas. V okviru dneva odprtih vrat bo
predstavitev programov centra ter predstavitev muzejske sobe, 
ki predstavlja razvoj smučarskih skokov in vlogo Planice. Za
odrasle in otroke pa bodo organizirane tudi delavnice nordijske
hoje, skika in plezanja. 

Informacije: planica@csod.si
Kje: Olimpijski športni center

8. aprila 2009 
KK HIT Kranjska Gora : Merkur Celje
Kdaj: 19.00
Kje: Dvorana Vitranc, Kranjska Gora

17. aprila 2009 
KK HIT Kranjska Gora : ŽKK Triglav
Kdaj: 19.00
Kje: Dvorana Vitranc, Kranjska Gora

2. maja 2009
Srečanje konjenikov 
Srečanje konjenikov iz različnih predelov Slovenije
Predstavitev domače in umetnostne obrti 
Bogat spremljevalni program

Koncert Vesele Štajerke
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 12.00
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

nih hišic ali pošteno povedano -
hiš. Umestitev tolikšnega števila hiš
na omenjeni prostor bi zahtevalo
odstranitev vsega gozdnega drevja.
Na tako grob poseg v prostor so se
občani upravičeno odzvali, saj so
za njih Jezerci duša, gozdni park pa
pljuča kraja. S takim posegom bi se
v kraju spremenila tako priljublje-
na mikroklima, povečala bi se ve-
trovnost, da ob tem ne omenjam iz-
gube drugih blagodejnih učinkov,
kot je petje ptic, sprehajanje veve-
ric, svežega zraka, ki ga ob asimila-
ciji proizvaja gozd. Postavlja se
vprašanje počutja hotelskih gostov,
če bi bil hotel obkrožen z mravljiš-
čem hiš. Ne bi se začudil, če bi se-
danji Gozd (saj res-Gozd?) Martu-
ljek kdo poimenoval Goli Martu-
ljek. Menim, da gre za poseg, ki je
potreben resnega premisleka, saj
ne bo zarezal samo v duše občanov,
ampak tudi v duše drugih Sloven-
cev in ljudi, ki so v Martuljek hodi-
li na klimatsko zdravljenje.

Omenim naj, da je bila v prete-
klosti predlagana celo tudi odstra-
nitev skupine macesnov na vzhod-
nem delu Jezerc, ki so zaščiteni kot
posebnost Martuljka, kar jasno
kaže, koliko cenimo in spoštujemo
prostor, v katerem živimo. 

V Martuljku se ponuja novo
zdravljenje nekaterih pljučnih bo-
lezni z vodnimi hlapi, ki nastajajo
pod slapom. V Martuljku imamo
kar dva in sicer slap Jerman, ki 
je v bližini hotela, ter drugega, na 
potoku Martuljek. Po ukinitvi 
klimatskega zdravilišča sta hotel
upravljali dve organizaciji in sicer
Viator in Petrol, vendar nobena ni
znala izkoristiti naravnih danosti.
Novi lastnik pa hoče poseči v pros-
tor, čemur pa občani nasprotujejo,
želijo namreč, da bi se nadaljevalo
s klimatskim turizmom, saj so za to
dani vsi pogoji. Tudi za pohodni-
štvo tako v Julijce kot v Karavanke
so pogoji zelo dobri.

Moj namen v tem prispevku je
tudi odgovor predstavnikom Kra-
jevne skupnosti Martuljek, češ da
so bili nekateri proti gradnji večna-
menske dvorane oziroma prizidku
novemu gasilskemu domu. Prizidku
smo nasprotovali v Športnem druš-
tvu Varpa in smo to tudi pisno ob-
razložili. Predlagali smo namreč
primernejšo lokacijo na državnem
zemljišču v Jezercih in sicer na par-
celi, kjer stojita plezalna stena in
lesena lopa ŠD Varpa Gozd Martu-
ljek. Takrat sem bil v svetu KS Kr.
Gora in sem na eni izmed sej KS
predlagal odkup ukinjene trgovine
v Gozd Martuljku, kjer bi z manjšo
predelavo lahko pridobili več na-
menskih prostorov za delo Turistič-
nega društva, Planinskega društva,
Športnega društva Varpa in Kra-

jevne skupnosti Gozd Martuljek. S
predlogom nisem uspel, vedno so
problem finance. Tedaj je bilo vse
usmerjeno v rušenje starega gasil-
skega doma in gradnjo s prizidkom
večnamenske dvorane. V Športnem
društvu Varpa smo razmišljali, da
bi bilo dolgoročno bolj pametno
zgraditi večnamenski dom v Jezer-
cih, kjer je že nekaj športnih objek-
tov: kopališče, plezalna stena, drsa-
lišče, odbojka na mivki, bilo pa je
tudi pokrito teniško igrišče. Če bi
gradili dom v Jezercih, bi bilo mož-
no razvijati še druge športne objek-
te, tudi balinišče, ki je sedaj na za-
sebnem zemljišču. Omenili smo kar
nekaj stvari, med drugim tudi to, da
mladi zahajajo v Jezerce, posebno,
dokler je delovalo kopališče, druži-
li so se tudi z mladimi v kampu.
Upokojenci zelo radi posedajo pred
lopo Športnega društva, ne nazad-
nje pa se vsa srečanja in prireditve
dogajajo v Jezercih. 

Razmišljali smo celo o umetnem
jezeru v naravni kotanji, kjer je še v
60-tih letih ob večjem deževju na-
stalo malo jezerce. Voda je pritekla
po jarku za Mladinskim domom. Ta
izvir je presahnil morda zaradi po-
tresov ali zaradi miniranja ob grad-
nji ceste v Srednji Vrh. Kamp bi bil
tako podoben Šobcu in zato še bolj
privlačen. Dom bi bil zgrajen iz
okroglega lesa oziroma plansonov.
Les bi zbrali od lastnikov gozdov ali
kupili, vso grobo gradnjo bi lahko
postavili s prostovoljnim delom.
Gradnja bi bila tako cenejša, naj-
pomembneje pa je, da bi se obča-
nom dom bolj priljubil, ker bi bilo v
njem vloženo njihovo delo. V večna-
menski dvorani bi bil oder za izva-
janje kulturne dejavnosti, poleg
tega pa še turistična pisarna in pi-
sarna Krajevne skupnosti, prav
tako vsi prostori, ki so potrebni za
urejen kamp. Če bi bil dom v Jezer-
cih, se kamp verjetno ne bi ukinjal
in dana bi bila možnost nadaljeva-
nja klimatskega turizma. Podpiram
svetnike Občine Kranjska Gora, ki
so postopek sprejemanja Šestih
sprememb prostorsko ureditvenih
pogojev za Občino Kranjska Gora
(2008) dali v presojo Ustavnemu
sodišču. Postavlja se mi vprašanje,
ali so bila izdana vsa soglasja in
dovoljenja za posege in za krčenje
poldrugi hektar velikega gozda ali
parka. Za take zadeve bi moral ne-
kdo poskrbeti, ne nazadnje Ministr-
stvo za okolje in prostor. 

Če smo potomci svojih predni-
kov, ki so tu pognali svoje koreni-
ne, bi morali svojo zgodovino in
nauke prednikov spoštovati in
upoštevati, saj je to izročilo neloč-
ljivi del nas in modrost, ki nas je
ohranila vse do danes.

Alojz Mertelj, Gozd Martuljek
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