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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

URADNE URE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA 

IN ŽIROVNICA

Inšpektorat: vsako sredo med 15.00 in 17.00 v prostorih MIR, C. m. Tita 78/a

Redarstvo: 
a. Drugo in četrto sredo v mesecu v prostorih MIR med 15.00 in 17.00 

(za Občino Jesenice)
b. Prvo sredo v mescu na sedežu Občine Kranjska Gora med 15.00 in 17.00
c. Drugo sredo v mesecu na sedežu Občine Gorje med 15.00 in 17.00
d. Tretjo sredo v mesecu na sedežu Občine Žirovnica med 15.00 in 17.00

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
URAD ŽUPANA

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04/5809 800, 
fax. 04/5809 824
int.tel.št. 04/5809 808
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

Obvestilo
Župan Občine Kranjska Gora, na podlagi
1. in 2. odstavka 79. člena Statuta Obči-
ne Kranjska Gora, sklicuje zbore obča-
nov po posameznih krajevnih skupnostih
oziroma naseljih po naslednjem vrstnem
redu:

KS RATEČE - PLANICA:
- 4. novembra 2009 ob 19. uri

KS KRANJSKA GORA:
- PODKOREN, 

12. novembra 2009 ob 19. uri
- KRANJSKA GORA, 

17. novembra 2009 ob 19. uri

KS ”RUTE” - GOZD MARTULJEK, 
SREDNJI VRH:
- 18. novembra 2009 ob 19. uri

KS DOVJE - MOJSTRANA:
- 19. novembra 2009 ob 19. uri

Na zborih občanov bo predstavljen Stra-
teško razvojni dokument Občine Kranj-
ska Gora in Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranj-
ska Gora in Žirovnica.

Dnevni red zborov občanov bo po posa-
meznih krajevnih skupnostih objavljen na
oglasnih deskah in na lokalni televiziji
ATM TV. 

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.

Stanje Aljaževega stolpa na vrhu Triglava
stolpa je po besedah vodje naravoslovnega
oddelka restavratorskega centra pri zavodu
za varstvo kulturne dediščine Iva Nemca
presenetljivo dobro. Prepričan je, da ima
zato stolp še najmanj petdeset do sto let živ-
ljenjske dobe, v tem času pa se bo treba od-
ločiti, kaj storiti z njim.

Ta čas bi bilo po njegovem najbolje zamrzni-
ti kakršnokoli odločitev o selitvi v Planinski
muzej in počakati, da svoje mnenje izoblikuje
tudi stroka. Sam v tem stolpu vidi predvsem
neko obrtno delo. ”Stolp je star 110 let, in če ga
bomo ohranili takega, kot je, bomo ohranili še
vsa ta sporočila obrtnega znanja.” Končno od-
ločitev o morebitni preselitvi v muzej naj bi po
njegovih pričakovanjih sprejel zavod za varstvo
kulturne dediščine, ki pa naj bi ob tem upošte-
val tudi mnenje civilne družbe. ”Spomenik je
za ljudi in ljudje so ga vsa ta leta tudi relativno
dobro vzdrževali,” je poudaril Ivo Nemec.
Možnosti, kaj storiti s stolpom, sta po njegovem
sicer dve. ”Ali bomo pustili, da ima kot vsaka
stvar svoj začetek in konec, ali pa bomo ukre-
pali in skušali to samo podaljšati, saj nesmrtno-
sti zaenkrat še ni,” je končal Ivo Nemec.

Mateja Rant, foto: Jelena Justin

Stolp ostaja na vrhu Triglava
Po oceni strokovnjakov ima Aljažev stolp še najmanj petdeset 

do sto let življenjske dobe.

V pripravi je strateški razvojni dokument
Pred dnevi se je končala tridesetdnevna javna obravnava Strateškega razvojnega dokumen-

ta občine Kranjska Gora, ki ga je v prvi obravnavi septembra že potrdil občinski svet. ”Ob-
čina Kranjska Gora bo predstavljala atraktivno turistično območje za prebivalce in obisko-
valce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter izjemno privlačni
bivalni klimi. Usmerjena bo v povezano športno turistično ponudbo, v odprtost in sodelova-
nje na stičišču treh dežel. Oblikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omo-
gočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z dobrim počutjem v okolju domačnosti in skriv-
nostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost občine bosta podpirali tako razvoj turizma
kot tudi razvoj drobnega gospodarstva,” je svoje videnje Kranjske Gore v letu 2025 v uvodu
v dokument zapisal župan Jure Žerjav. Strateško razvojni dokument bo na eni od prihodnjih
sej spet obravnaval občinski svet. M. A.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Gornjesavski muzej Jesenice je v dogodke ob
letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine
vključil bogato planinsko zapuščino dovškega
župnika Jakoba Aljaževa, predvsem znameniti
stolp vrh Triglava. V Šlajmerjevem domu v
Vratih je že na ogled razstava, oktobra pa je
muzej za člane planinskih društev in druge go-
ste pripravil v domu širšo predstavitev stolpa.
Kustodinja Elizabeta Gradnik je v sliki in be-
sedi orisala najznamenitejšo Aljaževo gradnjo,
s katero je močno omajal takratno nemško trd-
njavo v naših gorah in dokazal, da je Triglav
res slovenski. Srečanje v Vratih so izkoristili
tudi za predstavitev slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani. Vodja projekta Miro Er-
žen je vse razveselil z informacijami, da grad-
nja poteka po načrtih in da bo odprtje zagoto-
vo avgusta prihodnje leto. 

Janko Rabič

Predstavili najznamenitejšo 
Aljaževo gradnjo 

V Šlajmerjevem domu v Vratih je že na ogled razstava, v oktobru pa je muzej za člane planinskih društev in
druge goste pripravil v domu širšo predstavitev stolpa.

Zbirajo stara hišna imena
Gozd Martuljek - Občina Kranjska Gora se je skupaj z občinami

Bled, Gorje, Radovljica in Žirovnica lotila projekta, v katerem bodo
odkrivali in beležili stara hišna imena v vaseh. ”Imena so del naše kul-
turne dediščine, odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali kra-
ja. Oblikovala so se na osnovi določene značilnosti prednikov posa-
mezne hiše, z njimi pa se ohranja tudi ponos in pripadnost ljudi dolo-
čenemu kraju,” pojasnjuje Klemen Klinar iz Razvojne agencije RA-
GOR. ”Žal se stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se v veliko
primerih razlikujejo od priimka.”

Letos tako zbirajo hišna imena za območje naselij Gozd Martuljek in
Srednji Vrh. Nabor imen in zgodb, ki so povezane s hišnim imenom ali
domačijo nasploh, pa že poteka s pomočjo učencev OŠ J. Vandota
Kranjska Gora, ki se zahvaljujejo vsem domačinom za pomoč in pri-
jaznost ter Turističnemu društvu Kranjska Gora za nagrado za svoje
delo. ”Imena bomo ugotavljali tudi s pregledom starih župnijskih kn-
jig, možnost sporočanja hišnega imena pa imajo tudi vsi domačini. Ti-
sti, ki poznate svoje ali kakšno drugo hišno ime, nam ga sporočite na
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, kjer bomo imena zbirali,” do-
mačine pozivajo na agenciji. Pokličete jih lahko na telefonsko številko
04/581 34 16 ali jim pišete na naslov klemen.klinar@ragor.si.

Projekt z naslovom ”Kako se pri vas reče?” poteka v okviru Lokalne
akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evrop-
ske unije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko pro-
grama Leader ter občin Bled, Gorje, Kranjska Gora, Radovljica in Ži-
rovnica. M. A.

Delavnica o bio dinamičnem kmetovanju
Gozd Martuljek - RAGOR, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v

torek, 10. novembra, ob 15. uri vabi na brezplačno delavnico z naslovom
Biodinamično kmetovanje. Tema delavnice bo spoznavanje in širjenje
biološko-dinamične metode gospodarjenja na področju poljedelstva, vrt-
narjenja, sadjarstva, živinoreje, čebelarstva in drugega dela z naravo.
Spoznali boste, kako brez umetnih barvil in kemije pripraviti zemljo in
kompostne kupe. Skozi delavnico, ki jo bodo pripravili v prostorih Ga-
silskega doma Gozd Martuljek (Zgornje Rute 85, Gozd Martuljek), vas
bo vodila Mihaela Zalokar iz Društva Ajda. Prijave sprejemajo po tele-
fonu 04/581-34-19 ali po elektronski pošti: dina@ragor.si. M. A.

Center za pomoč žrtvam nasilja v Radovljici
Kranjska Gora - Krizni center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj so

v začetku oktobra z Jesenic preselili v Radovljico. Center je na Jese-
nicah deloval dobro desetletje, svetovalni delavki pa sta v njem poma-
gali tudi številnim uporabnikom iz občine Kranjska Gora. Pred krat-
kim se je ustanovitelj, zavod Papilot pisarno, v kateri žrtvam kaznivih
dejanj pomagata dve svetovalki - psihologinja Špela Reš in socialna
delavka Tanja Bergant - preselil Radovljico. Center deluje 24 ur na
dan vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Svetovalki žrtvam
pomagata pri zmanjševanju stiske in iskanju najustreznejše poti iz bo-
leče situacije. M. A.

Nabrana hišna imena bodo predstavili tudi na srečanju z vaš-
čani Rut in Srednjega Vrha, ki bo v četrtek, 5. novembra, ob
18. uri v dvorani nad Gasilnim domom v Gozd Martuljku. Vsi
domačini prisrčno vabljeni!

Načrtujejo tudi označitev domačij s tablicami.
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Prejšnji teden je Osnovno šolo 16. december v Mojstrani obiskala
delegacija predstavnikov Unescovih šol iz štirih južnoafriških držav:
Lesota, Svazilanda, Namibije in Zimbabveja. V Slovenijo so prišli v
okviru programa sodelovanja koordinatorjev Unescovih šol, med kater-
imi je kot edino središče Unesca na Gorenjskem tudi osnovna šola iz
Mojstrane. S slovenskimi kolegi so izmenjali izkušnje, iskali možnosti
sodelovanja ter si z navdušenjem ogledali šolo v Mojstrani, ki je po
afriških merilih odlično opremljena. ”Presenečeni smo nad majhnim
številom otrok v enem razredu, nad njihovim lepim obnašanjem ter
odličnim znanjem angleščine. Tudi predšolsko vzgojo pri nas šele
počasi uvajamo, v enem samem razredu pa je pri nas tudi po 45 otrok,”
je povedala Erica Van der Hoven, učiteljica iz Namibije. ”Tudi o
opremljenosti z računalniki, kakršno imate v Sloveniji, lahko pri nas
samo sanjamo.” Z njo se strinja tudi ravnatelj šole v Mojstrani Emil
Brezavšček, ki pravi, da se včasih premalo zavedamo dobrih strani do-
mačega šolstva. ”Zadovoljni smo z opremljenostjo šole in hvaležni
lokalni skupnosti, ki skrbi zanjo. Posebej zadovoljni smo, ker nam v
vrtcu, ki je del šole, letos v nasprotju z marsikatero slovensko občino ni
bilo treba zavrniti niti enega otroka.”

Kot je povedala Darja Pikon, koordinatorica Unesco središča v Mojs-
trani, so gostom iz Afrike predstavili delo in življenje na poli, pripravili
delavnico, na kateri so izmenjavali izkušnje in se predvsem veliko
družili in spoznavali kulturo drug drugega. ”Osnovna ideja Unescovih
šol je promocija Unescovih cilje in vrednot že na ravno najmlajših. Pro-

moviramo mir, toleranco, okoljsko vzgojo in kulturno raznolikost in
sodelovanje,” pa dodaja Gašper Hrastelj iz Slovenske nacionalne
komisije za Unesco.                                                                  M. A.

Obisk Unescovih šol iz Afrike
Navdušeni so bili nad znanjem otrok in opremljenosti šolskih prostorov.

Kranjska Gora, Mojstrana - Osnovno šolo Kranjska Gora v tem šol-
skem letu obiskujejo 203 učenci, ki se šolajo v enajstih oddelkih. V vrtcu,
ki deluje v okviru šole, pa je v šestih oddelkih 96 otrok. ”S sklepom mi-
nistrstva za šolstvo in šport smo bili izbrani, da v šolskem letu 2009/2010
v sedmem razredu poskusno izvajamo nemški jezik kot obvezen drugi tuji
jezik,” letošnje novosti pojasnjuje ravnateljica Cvetka Pavlovčič. Med
prednostnimi nalogami šole pa bo med drugim še sodelovanje v evrop-
skem projektu Progreens, v okviru katerega bodo spodbujali uživanje sad-
ja in zelenjave, nadaljevanje s projektom Tri roke, prek katerega se naj-
mlajši s pomočjo učiteljic iz Italije in Avstrije učijo jezikov sosednjih de-
žel ter sodelovanje v projektih Gregorjevo na podeželju, v okviru katere-
ga bodo opazovali ptice, ter Kako se pri vas reče?, kjer bodo raziskovali
domača imena na hišah v Gozdu Martuljku in Srednjem Vrhu. 

Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana letos v devetih oddelkih obis-
kuje 123 otrok, še 78 jih je v treh oddelkih vrtca. Prvošolčkov je letos

18; in kot je povedal ravnatelj Emil Brezavšček, njihovo število v zad-
njih letih narašča. V generaciji, rojeni leta 2007, naj bi bilo že trideset
otrok. ”Veseli smo, da smo v nasprotju z mnogimi slovenskimi občina-
mi, ki so imele težave z zagotavljanjem prostih mest v vrtcih, pri nas
lahko sprejeli prav vse malčke. Vrtec sicer dela v nekakšnih izrednih
razmerah, a so otroci zadovoljni in se imajo lepo,” je še povedal. 

V tem šolskem letu bodo nadaljevali s projektom eko šola, ki teče že
nekaj let, a v njegovem okviru vsako leto pripravijo cel kup novosti.
Ostajajo Unescova šola, letošnja novost pa je pedagoški projekt, ki nosi
naslov ”domače naloge” in prek katerega bodo ozaveščali učitelje, star-
še in otroke o tem, kako domače naloge vplivajo na učni uspeh. Tako
kot v šoli v Kranjski Gori bodo sodelovali v projektu Gregorjevo na po-
deželju ter kot že nekaj let doslej odhajali v šolo v naravi ter na tečaje,
otroci iz vrtca pa se bodo tudi letos za tri dni odpravili na kmetijo. 

Marjana Ahačič

Vsako leto več šolarjev
V obeh osnovnih šolah v občini je v šolskem letu 2009/2010 326 otrok, 174 jih je v vrtcih.

Šola niso samo učilnice ... takole so se drugošolci iz Mojstrane že kmalu po
začetku pouka odpravili na izlet po domačem kraju.

”Zdaj vemo, zakaj v Mojstrani igralnic nimate zunaj,” so med fotografiranjem pred
šolo v hladnem torkovem jutru ugotavljali učitelji iz Afrike.
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Kultura

V nedeljo, 25. oktobra, so se začeli 12. Lav-
tižarjevi dnevi, ki jih organizirajo člani in čla-
nice Kulturno prosvetnega društva Josip Lav-
tižar. Zbrane sta s komedijo Šef - Šefica že
navdušila Mojca Funkl in Jernej Kuntner.
Program se je včeraj nadaljeval s filmsko pro-
jekcijo komedije Vsega je kriva Nina. Režira-
la sta jo mladi domačin Miha Dulmin in Mar-
ko Gajič. Danes pa se bo dogajanje preselilo
v Rateče, kjer bo v cerkvi sv. Tomaža nasto-
pil Trio Quartet. 

Letošnji Lavtižarjevi dnevi so že dvanaj-
sti. Lahko že rečeva, da so res postali tradi-
cionalni?

”Ne vem, kolikokrat se mora nekaj ponovi-
ti, da postane tradicionalno. Mi smo že četrto
leto govorili, da so tradicionalni. Tako da
zdaj, pri dvanajstih, smo pa v to prepričali še
tiste največje dvomljivce.”

Odkod sploh ideja za kulturne Lavtižar-
jeve dneve?

”Na začetku smo skušali obuditi spomin na
kranjskogorskega rojaka Josipa Lavtižarja.
Skušali smo bolj utrditi njegovo ime v zavesti
Kranjskogorcev in celotne Doline. Ker so bile
prireditve, ki smo jih pripravili, dobro spreje-
te, smo tako prišli že do 12. Lavtižarjevih dni.
V jesenskem času tako skušamo v Kranjsko
Gori in Rateče pripeljati čim več kvalitetnih
kulturnih prireditev. Dogajanje je ponavadi
umeščeno v čas krompirjevih počitnic, letos
pa smo ga nekoliko prenesli še v november,
saj vsi nastopajoči, ki smo jih želeli pripeljati
v Dolino, niso imeli časa že v oktobru. Bilo bi
pa škoda, da ne bi prišli v našo sredo in pred-
stavili svojega dela.” 

Nekaj prireditev je letos že za nami. Kako
so uspele?

”Začeli smo v nedeljo, ko sta s komedijo Šef
- Šefica v Ljudskem domu nastopila Mojca
Funkl in Jernej Kuntner. Gledalci so bili zelo
zadovoljni, saj sta v dvorano prinesla veliko
smeha. Mojca Funkl je pri nas gostovala tudi
lani, tako da se je v Kranjski Gori dobro po-
čutila in se je rada vrnila med kranjskogorsko
občinstvo. Včeraj so med nas prišli ustvarjal-
ci filma Vsega je kriva Nina. Zelo smo vese-
li, da je to film domačega režiserja, našega ro-
jaka Mihe Dulmina. Res nas veseli, da smo
komedijo lahko zavrteli tudi pri nas.”

Že nocoj pa se bo dogajanje preselilo v
Rateče, v cerkev sv. Tomaža. Tam ponava-
di pripravite koncert. 

”Tako je. Drevi ob 19.30 bo v Ratečah kon-
cert tria Quartet. Gre za zasedbo štirih mladih
fantov. Vsi študirajo solo petje na Akademiji
za glasbo, na mednarodnih festivalih pa so
prejeli že veliko nagrad. Lahko bi jim rekli
tudi slovenski Il Divo, zato verjamem, da je
pred nami prijeten glasbeni večer.” 

Kot vedno tudi tokrat ne boste pozabili
na otroke. Kdo jih bo zabaval letos?

”Jutri bo v Ljudskem domu v Kranjski
Gori na ogled predstava Metke Frelih: Stara
dedkova harmonika. Poleg Frelihove v njej
igra še Marsel Gomboc. Zgodba je zelo po-
učna, seveda ima tudi srečen konec, otroci
pa bodo imeli priložnost spoznati številne
instrumente in izvedeti marsikaj zanimivega
o glasbi.” 

Zaščitni znak Lavtižarjevih dni so skozi
dvanajstletno zgodovino tudi predavanja.
Ponavadi so alpinistično obarvana. Kdo v
goste prihaja letos?

”Letos praznujemo 30. obletnico prvega
slovenskega vzpona na Mont Everest. Ker
smo jo želeli obeležiti tudi mi, 6. novembra v
goste prihajata zakonca, ki se lahko pohvalita,
da sta kot prva zakonca na svetu stala na t. i.
Strehi sveta. Vse skrivnosti Himalajizma bo-
sta zbranim razkrila Marija in Andrej Štrem-
felj.”

Kot vsak organizator, si seveda tudi vi
verjetno želite, da bi bilo na vseh predsta-
vah veliko gledalcev. 

”Seveda. Gledalci dajo smisel tem dnevom.
Verjamem, da se bodo z veseljem udeležili
vseh prireditev, ki so še pred nami, in da bodo
z njih odhajali zadovoljni. Lepo povabljeni na
12. Lavtižarjeve dneve.”   

Karmen Sluga

Dvanajsti 
Lavtižarjevi dnevi

O pripravah na Lavtižarjeve dni in programu, ki še sledi, smo se 
pogovarjali z vodjo organizacijskega odbora Janezom Mlinarjem. 

Jubilej Pihalnega orkestra 
Kranjska Gora - V dolgi zgodovini jese-

niških godb je bilo več pomembnih mejni-
kov. V novejši zgodovini so se leta 1997
godbeniki preimenovali v Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora in s podporo obeh
sosednjih občin spet beleži kvalitetni vzpon.
To dokazujejo priznanja na tekmovanjih in
aplavzi na številnih nastopih. Na letošnjem
oktobrskem jubilejnem koncertu ob 135-let-
nici jeseniških godb je članom orkestra če-
stitke izrekel župan občine Kranjska Gora
Jure Žerjav in jim zaželel še naprej uspešno
delovanje. Po jubilejnem koncertu so na-
slednji lep uspeh dosegli na tradicionalnem
prijateljskem srečanju godb iz Italije, Avstri-
je in Slovenije v Podkloštru. Sedaj se pod
vodstvom dirigenta Domna Jeraše že vneto
pripravljajo na novoletne koncerte. Eden bo
tudi v dvorani Vitranc v Kranjski Gori, 29.
decembra. Godbeniki obljubljajo nov svež
program.                                           J. R.

Abonma tudi letos
Kranjska Gora - Člani in članice Kul-

turno-prosvetnega društva Josip Lavtižar
Kranjska Gora so tudi letos v Ljudskem
domu pripravili abonma. Ljubitelji gledališča
bodo v abonmaju PETEK letos lahko videli
štiri predstave. Novembra bo na ogled kome-
dija Poroka Štefa Vampiča, saj v goste priha-
ja Kulturno društvo Bohinjska Bela. Sledile
bodo še komično tragična drama Vera, dra-
ma Obisk in komedija Odlikovanje. Abonma
SOBOTA obsega pet predstav. Prvi - Ni res
... pa le verjamem - so se gledalci lahko na-
smejali že v oktobru. 14. novembra bodo v
Ljudskem domu gostovali sosedje z Dovjega
z dramo absurda Slastni mrlič. Nato bodo
sledile še tri komedije: Mož, ki si ne upa; Kaj
bodo rekli ljudje in Razglašeni zbor. K. S.

Pester november v knjižnicah 
Kranjska Gora - V obeh knjižnicah v ob-

čini za november pripravljajo še posebej pes-
tro dogajanje. 20. november je namreč dan
splošnih knjižnic, zato bodo v Kranjski
Gori prav na ta dan pripravili Brihtin dan.
”Ta dan je namenjen tistim, ki redno zahaja-
jo v njene prostore, kot tudi tistim, ki jim
knjige ne dišijo preveč,” je povedala Petra
Divjak iz kranjskogorske knjižnice. Tako
bodo za otroke iz vrtca že v dopoldanskih
urah pripravili naravoslovno delavnico, na
katero so povabili biologinjo dr. Stašo Tome
iz Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, ki bo
otrokom povedala marsikaj zanimivega o Di-
nozavrih. Ob 17. uri v pride v goste Gledališ-
če iz desnega žepka z lutkovno predstavo Po-
klic čarovnice Mice. Otroke bosta zabavala
Boštjan Štorman in Lucija Ćirović, ki se bo
ob 19.30 odraslim predstavila tudi v vlogi
stand up komedijantke. V knjižnici Dovje-
Mojstrana bo Brihtin dan, v sredo, 18. no-
vembra. Dopoldan bodo pripravili zabaven
program za šolo, ob 17. uri pa so na obisk
povabili Muco Copatarico. Vabijo tudi na
potopisno predavanje za naslovom Popoto-
vanje s Transibirsko železnico, 29. oktobra
ob 19.30 bo v Knjižnici Kranjska.      M. A.

Dr. Janez Mlinar
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Člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora so na
rednem letnem občnem zboru izvolili novo vodstvo ter pregledali delo
v preteklem letu. Za novega predsednika kluba so izvolili nekdaj us-
pešnega smučarja 47-letnega Grega Benedika, njegov protikandidat pa
je bil prav tako uspešni nekdanji smučar Jure Košir. Benedik po
izvolitvi ni skrival zagona in načrtov: ”Zavedam se, da je nova naloga,
ki sem jo prevzel, velika odgovornost. Prvič v zgodovini se je zgodilo,
da sta bila za predsednika kluba dva kandidata in oba iz smučarskih
vrst. To pomeni, da nam ni vseeno za prihodnost društva. Je pa treba
poudariti, da klub deluje dobro, je odlično organiziran, tako da večjih
sprememb ne bo treba uvesti. Poskušal bom svež veter vnesti predvsem
v alpsko sekcijo.” Dosedanjemu predsedniku Antonu Albrehtu so se za-
hvalili za zelo uspešno vodenje kluba v zadnjih osmih letih in mu v
spomin podarili sliko. Izvolili so tudi člane novega upravnega odbora.
To so Srečko Medven, Simon Oblak, Boris Pesjak, Jure Žerjav, Mojca
Kanalec, Romana Oman, Stane Razingar in Aleš Vidic. Izvoljeni člani
nadzornega odbora so Neda Kovačič, Marjeta Maučec in Jaka Šporn.
Disciplinsko komisijo pa sestavljajo Janez Grohar, Breda Kržič in
Nataša Vidic. Vsi mandati trajajo štiri leta. Eno najbolje organiziranih
in uspešnih slovenskih športnih društev, ki je tudi organizator tekem za
svetovni pokal v alpskem smučanju Pokal Vitranc, je na občnem zboru

pregledalo tudi dosedanje delovanje treh sekcij: alpske sekcije, Pokala
Vitranc in šole smučanja. Predstavili pa so še načrte za prihajajočo se-
zono, saj se bliža Pokal Vitranc, ki bo 30. in 31. januarja 2010. 

Karmen Sluga 

Novi predsednik ASK je Grega Benedik

Grega Benedik, novi predsednik kluba, in dosedanji predsednik Anton Albreht

Bliža se zimska sezona
Septembra je v švicarskem Zürichu potekala vrsta zasedanj in srečanj

pred začetkom svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na zasedanju
Komiteja za svetovni pokal v alpskem smučanju sta Gunther Hujara in
Atle Skaardal predstavila poročila o pretekli sezoni svetovnega pokala,
ki kažejo, da je bila uspešna. Predstavila sta tudi koledar za naslednjih
petih sezon. Pokal Vitranc v Kranjski Gori je trdno zasidran v koledar-
ju svetovnega pokala kot eno klasičnih tekmovanj. Prihodnje leto bo 30.
in 31. januarja. Potrdili so tudi koledar za tekmovanje za Evropski pokal
v sezoni 2009/10. V Kranjski Gori in Trbižu bo od 8. do 13. marca 2010
na sporedu finale. Kranjska Gora bo gostila tehnični disciplini - slalom
in veleslalom, Trbiž pa hitri disciplini - smuk in superveleslalom, so za-
pisali v sporočilu za javnost. 

Na rednem jesenskem zasedanju so se sestali tudi predstavniki 13 or-
ganizacijskih komitejev klasičnih tekmovanj za svetovni pokal, ki so
združeni v Club 5+. Pregledali so dosedanje delo, potrdili finančno
poslovanje in ustanovili delovno skupino za pripravo aktivnosti za dvig
prepoznavnosti Cluba 5+. Izvolili so novo vodstvo, ki bo vajeti prevze-
lo 1. maja 2010. Za predsednika je bil izvoljen generalni sekretar Orga-
nizacijskega komiteja Pokal Vitranc Srečko Medven. 

Na 4. golf turnirju, ki je potekal na Bledu, se je zbralo 59 tekmoval-
cev iz Slovenije, Italije in Avstrije. Med njimi so bili nekdanji tek-
movalci svetovnega pokala, ki so tekmovali na Pokalu Vitranc,
poslovni partnerji in člani organizacijske ekipe Pokala Vitranc. Zmago-
valci posameznih kategorij so bili Zdravko Košir, Aleksander Šanca in
Matjaž Šarabon. Najdaljši udarec je imel Igor Oman, najbližje zastavi-
ci pa je žogico udaril Vito Šmit. Skupni zmagovalec v moški
konkurenci je bil Srečko Medven, v ženski pa Suzana Tratenšek.
Posebno nagrado je prejela Irena Jakopič.                    Karmen Sluga

Martuljški varpisti v slovenskem vrhu
Gozd Martuljek - V Gozdu Martuljku so letos uspešno izpeljali

državno prvenstvo v metanju varpe. Posamično je slavil Anton Požar iz
Lukovice, drugi je bil Alojz Mertelj iz Gozda Martuljka, na tretje mesto
pa se je uvrstil Franc Potočnik, prav tako iz Gozda Martuljka. Ekipno
je letos slavilo moštvo Športnega društva Varpa Gozd Martuljek 1, dru-
ga je bila ekipa Lukovice, tretja pa ekipa Blejske Dobrave. Vodja tek-
movanja je bil Bogdan Oman, organizatorjem pa gre tudi letos vsa po-
hvala. Ker je bil letos odziv tekmovalcev zelo dober in ker so bili z or-
ganizacijo zelo zadovoljni, se je za prihodnje leto napovedalo še več
varpistov, ki se bodo udeležili državnega prvenstva na stadionu pod
martuljškim Špikom. Člani in članice Športnega društva Varpa iz Goz-
da Martuljka so se letos odpravili tudi na jesenski izlet v Prekmurje.

Tam so si ogledali Babičev mlin in ostale kulturne ter zgodovinske zna-
menitosti prekmurske regije, kdor je želel, pa je dan lahko izkoristil za
kopanje v Moravskih Toplicah. Prijetno celodnevno druženje so nadal-
jevali na kmečkem turizmu, kjer je bilo poskrbljeno za prijetno vzduš-
je in ples. Uspešno športno sezono pa so končali s kostanjevim
piknikom, ki je bilo pri balinišču v Gozdu Martuljku. Zbralo se je okoli
30 balinark in balinarjev, ki so izmenjali izkušnje o letošnjem dogajan-
ju na športnih prizoriščih, razšli pa so se z obljubo, da spomladi - takoj
ko bo skopnel sneg - znova stopijo na balinarsko igrišče.

Karmen Sluga

Učenci nastopili na medobčinskem krosu 
Kranjska Gora - Učenci obeh osnovnih šol iz občine Kranjska Gora

so nastopili na medobčinskem jesenskem krosu v športnem parku
Podmežakla na Jesenicah. Iz Osnovne šole 16. decembra Mojstrana so
kolajne za osvojena prva, druga in tretja mesta prejeli: Vida Ravnikar,
Enja Praprotnik, Emma Dušanič, Maj Brun, Jan Nemaček, Trina
Praprotnik in Nejc Sintič. Iz Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska
Gora pa Andraž Marelj, Jan Oblak, Anja Jan in Hana Gasar. Ekipno je
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana zasedla peto, Osnovna šola Josi-
pa Vandota pa šesto mesto. Janko Rabič

Floorball v dvorani Vitranc
Kranjska Gora - Znan je spored tekem v floorballu, ki jih bo ekipa

Športnega društva Zelenci Kranjska Gora odigrala v domači dvorani
Vitranc. Spodbude s tribun bodo veseli 14. novembra (ob 14.30), 5. de-
cembra (ob 18. uri), 9. januarja (ob 14.30), 13. februarja (ob 18. uri), 20.
februarja (ob 14.30) in 6. marca (ob 14.30). K. S.

Novi uspehi igralcev TOP TEN Mojstrana 
Mojstrana - Pri Teniškem klubu TOP TEN Mojstrana se ob za-

ključku letne tekmovalne sezone spet lahko pohvalijo z lepimi dosežki.
Na šestih zaključnih Masters turnirjih z udeležbo le 12 najboljših tek-
movalcev v Sloveniji so imeli svoje predstavnike v treh kategorijah. Pri
dekletih do 11 let je Nina Kozar osvojila drugo mesto. Luka Janša se je
izkazal v dveh kategorijah. Pri fantih do 16 let je osvojil drugo, pri fan-
tih do 18 let pa peto mesto. Lukov uspeh je še toliko večji, ker je igral
s poškodovanim gležnjem. Urbanu Janši je za nastop na Masters turnir-
ju do 14 let zmanjkalo le nekaj mest. Vsi tekmovalci so varovanci tre-
nerja Bogdana Janše, ki s svojim strokovnim znanjem in trenerskimi
izkušnjami že vrsto let igralcem Teniškega kluba TOP TEN pomaga na
poti do odličnih rezultatov v Sloveniji in tujini.               Janko Rabič
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Razpis

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. PREDMET RAZPISA
Občina Kranjska Gora oddaja v najem neprofitno enosobno stano-
vanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Triglavska cesta 58 v Moj-
strani, v velikosti 44,46 m2.

1.2. UPRAVIČENCI RAZPISA
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju leta 2008 ne presegajo
gornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi,
ki je v letu 2008 znašala 900,5 EUR mesečno:

Število članov 
gospodinjstva Dovoljeni dohodek v % Dovoljeni skupni 

dohodek 
1 200 % 1.801,00
2 250 % 2.251,25
3 315 % 2.836,58
4 370 % 3.331,85
5 425 % 3.827,13
6 470 % 4.232,35

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

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

Trenutni izračun polne mesečne neprofitne najemnine, za to stano-
vanje, znaša 118,94 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 stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali 
stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas,
z neprofitno najemnino;

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

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

2.2. POSEBNI POGOJI
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v
stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upraviče-
nost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/2004) v nadalje-
vanju Pravilnik.

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

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

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

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

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

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

Število članov gospodinjstva             površina

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

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

3. KRITERIJI IN MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE

3.1. STANOVANJSKE IN SOCIALNE RAZMERE
Kriteriji in merila za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem so določena v Pravilniku o dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/2004) in Obrazcu za ocenje-
vanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednost-
nih kategorij prosilcev, ki je priloga 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
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OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona 
(Ur. l. RS št. 69/2003), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/2004) in Zakona o splošnem 

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

J A V N I  R A Z P I S
ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
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3.3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
V skladu s 6. členom Pravilnika, je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na svoji 16. seji dne 28. 5. 2008, sprejel prednostne katego-
rije prosilcev:

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

Invalidi in družine z invalidnim članom za katere ni 
zagotovljeno institucionalno varstvo: 
Družina, ki živi z družinskim članom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, zaradi katere 
je nesposoben za samostojno življenje in delo in je 
ugotovljena po pristojnem organu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 točk
za vsakega nadaljnjega to vrstnega invalidnega člana  . . . . . .30 točk

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

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

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

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

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na 
oceno stanovanjskih 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 zagotovljeno institucionalno varstvo,
družine z večjim številom otrok, družine z nevzdržnimi razmerami v
družini, prosilec, ki doseže najnižji dohodek na družinskega člana in
izobrazba prosilca.

4. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ 
V NAJEM

4.1. VLOGA
Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnega sta-
novanja v najem, lahko na internetni strani Občine Kranjska Gora,
http://obcina.kranjska-gora.si, ali v sprejemni pisarni Občine Kranj-
ska Gora, dvignejo obrazec - vlogo. Na razpis se lahko prijavijo do
vključno 28. 2. 2009. Izpolnjeni obrazec vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami, prosilci lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Kranjska
Gora, v času uradnih ur, ali s priporočeno pošiljko pošljejo na 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 vlogo 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 nadaljeva-
nju: ZUT), kar skupaj znaša 17,73 EUR. Vlagatelji plačajo upravno
takso v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora.

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

4.3. DOKAZILA O STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMERAH
PROSILCA
Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo udeležen-
ci razpisa priložiti naslednje listine:

1. Obvezne priloge:
● fotokopije osebnih dokumentov prosilcev in oseb, ki skupaj s pro-

silcem naprošajo za neprofitno stanovanje;
● dokazila o skupnem neto dohodku prosilca in članov gospo-

dinjstva v letu 2008 (vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni 
dohodek, pokojnina, preživnina, 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 2008.

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

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

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

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

potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju
preživnine iz preživninskega sklada;

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

● Nevzdržne razmere v družini: ženske in ženske z otroki, žrtve 
družinskega nasilja; mnenje poda Center za socialno delo Jeseni-
ce skupaj s poročilom 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 glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali 
odločbo o podaljšanju roditeljske 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 slabimi stanovanjskimi razmerami;

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

5. Ostali obrazci, ki jih prosilec in njegovi družinski člani  
priložijo vlogi:
● izjava prosilca in njegovih polnoletnih družinskih članov, s katero

organu občinske uprave dovoljujejo, da pridobi podatke iz uradnih
evidenc;

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

● zadnje šolsko spričevalo prosilca.

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

4.4. DOPOLNITEV VLOGE
Prosilci, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-
UPB2, Ur. list RS 24/2006) pozvani k dopolnitvi vloge v določenem
roku. Vloge prosilcev, ki bodo oddane po zaključku razpisnega roka,
kot tudi vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, bo pristoj-
ni organ zavrgel s sklepom, prav tako bodo zavržene tudi vloge, ki jih
bodo oddali prosilci, ki ne izpolnjujejo posebnih pogojev.
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5. KONČNE DOLOČBE

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

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

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

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

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

5.3. PREDNOSTNA LISTA
Ko bo pristojna komisija ugotovila vse okoliščine in ocenila stano-
vanjske in socialne razmere prosilcev, bo upravičence uvrstila na
prednostno listo po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki
bodo uvrščeni na prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj,
bo javno objavljen na oglasni deski Občine Kranjska Gora in 
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 župana Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, Kranjska Gora, v
15 dneh od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži v sprejemni pisar-
ni Občine Kranjska Gora, pošlje priporočeno po pošti ali da ustno na
zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Ob vložitvi pritožbe morajo pro-
silci plačati upravno takso v višini 200 točk po tarifni št. 2 taksne tarife
ZUT, kar skupaj znaša 14,18 EUR. Prosilci plačajo upravno takso na
blagajni sprejemne pisarne Občine Kranjska Gora. O pritožbi odloči
župan Občine Kranjska Gora. Odločitev župana je dokončna.

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

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

Številka: 3522/27-1/2009-AJ
Kranjska Gora, 20. 10. 2009

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.

Čista stekla in dober profil 
za večjo varnost pozimi

Policijska postaja Kranjska Gora in Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občine Kranjska Gora bosta 3. in 5. novembra
izvedla preventivni projekt ”Čista stekla in dober profil za večjo
varnost pozimi”. 
V torek, 3. novembra bo med 14. in 20. uro na bencinskem 
servisu Petrol v Kranjski Gori brezplačni pregled pnevmatik, 
motornega olja, hladilne tekočine, svetlobnih teles, brisalcev in
akumulatorjev. Vsak, ki bo z motornim vozilom sodeloval pri 
pregledu, bo prejel strgalo za čiščenje stekla vozila in merilec
profila pnevmatik.
V četrtek, 5. novembra bo ob 14. uri v prostorih Policijske 
pisarne Mojstrana, predavanje o varni vožnji z motornimi vozili
v zimskem času. Vsak udeleženec predavanja bo prejel strgalo za
čiščenje stekla vozila in merilec profila pnevmatik. Še posebej
vabimo predstavnike lokalne skupnosti, javnih zavodov, pravnih
oseb, društev, turističnih subjektov v občini, skratka vse, ki se 
tudi poslovno ukvarjate s prevozi oseb v cestnem prometu. Vsi, ki
se boste projekta udeležili, boste prispevali k lastni varnosti in 
varnosti drugih v cestnem prometu. 
Ne pozabite: motorna vozila morajo biti opremljena z zimsko
opremo med 15. novembrom in 15. marcem. 

Vinko Otovič, komadir PP Kranjska Gora

PRIJAVI SE NA  

www.2010mastersgames.com
SI SPORT d.o.o.
Poslovna cona A 37, SI-4208 Šenœur, Slovenija
tel: +386 4 279 19 00, faks: +386 4 279 19 05
info@2010mastersgames.com

astersgames com
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Dovje - Mojstrana - V neposredni bližini
vasi Dovje in Mojstrana že več kot dve desetlet-
ji goste iz vseh koncev sveta privablja manjši
družinski Kamp Kamne. Poleg klasičnega
kampiranja v šotorih, prikolicah in avtodomih
ima še nekaj preprosto opremljenih bungalovov
in apartmajskih hišic ter manjši bazen. Iz
skromnih začetkov se je z urejenostjo, vedno
novimi izboljšavami in investicijami v prijazno
in čisto okolje pridobil lep ugled med podobni-
mi kampi v Evropi. S tremi zvezdicami sodi v
srednjo kvalitetno kategorijo. V Sloveniji je le-
tos znova prejemnik priznanja Turistične zveze
Slovenije za najlepše urejen manjši kamp. 

Na težkem poklicnem razpotju se je pred 22
leti znašel prvi lastnik kampa, domačin France
Voga: ”Zaposlen sem bil v takratni Železarni in
po ukinitvi plavžev sem se znašel pred veliko
dilemo. Sklenil sem se, da na svojem zemljišču
uredim kamp. Nekaj let je bilo izjemno težko.
Časi niso bili prijazni za samostojne podjetnike,
z razpadom Jugoslavije je šlo s turizmom poš-
teno navzdol. Vztrajal sem, iz leta v leto vlagal
v razvoj. Z vstopom Slovenije v Evropsko skup-
nost se je vse res spremenilo na bolje.” France
se je leta 2007 upokojil, vodenje kampa pa pre-

pustil hčerki Ani. Že prej si je pri njem nekaj let
nabirala izkušnje, tako da je korajžno stopila na
utečeno očetovo pot. Med našim obiskom o le-
tošnji sezoni in načrtih pove ”Goste smo spet
imeli z vseh koncev Evrope. K nam radi prihaja-
jo planinci, ki se potem odpravljajo na ture na
Triglav in druge vrhove. Veliko je kolesarjev in
družin z majhnimi otroki. Letošnja sezona je ne-
koliko slabša kot lani. Ob znani krizi je takšna
oblika dopusta za mnoge cenovno zelo sprejem-
ljiva. Letos smo zabeležili porast slovenskih go-
stov. Poleg stalne skrbi za prijetno nastanitev
vsem postrežemo z informacijami o planinskih
poteh, plezalnih vzponih in izletih. Vedno mora-
mo v korak s sodobnimi tokovi počitnikarjev.
Letos so se mnogi razveselili možnosti uporabe
interneta. V prihodnje bomo še vlagali v nadalj-
nji razvoj kampa. Glavni cilji bodo še naprej
usmerjeni k prijetnemu bivanju gostov. Pred-
vsem so to kvalitetne in dobre usluge.”

V kampu so lani dogradili sanitarni blok z
novimi tuši in obnovili bungalove. Letos imajo
v načrtu obnovo recepcije in postavitev sonč-
nih kolektorjev za gretje sanitarne vode. Kamp
je doslej s strani Turistične zveze Slovenije in
drugih prejel že vrsto priznanj. Janko Rabič

Kamp Kamne 
spet najbolje ocenjen 

Tudi letos prejemnik priznanja Turistične zveze Slovenije 
za najlepše urejen manjši kamp. 

Kranjska Gora 
v nemškem katalogu

Kranjska Gora - Eden izmed vodilnih
organizatorjev potovanj v Nemčiji FTI To-
uristik je izdal nov katalog ponudbe zim-
skih počitnic 2010 - Avstrija, Italija, Slove-
nija. Vanj je letos vključena razširjena po-
nudba zimskih počitnic v Sloveniji, pred-
stavlja pa se tudi Kranjska Gora. Uvrstitev
Slovenije v katalog ob prepoznavnih smu-
čarskih destinacijah, kot sta Avstrija in Ita-
lija, je ključnega pomena za pozicionira-
nje Slovenije kot zimske smučarske desti-
nacije na nemškem trgu, je Slovenska turi-
stična organizacija poudarila v sporočilu
za javnost. Ostajajo tudi optimistični, da
se Nemci zimskim počitnicam ne bodo
povsem odpovedali in da bo ponudba 
Slovenije konkurenčna. K. S.

Novembra več 
o osteoporozi

Kranjska Gora, Jesenice - Društvo bol-
nikov z osteoporozo v novembru priprav-
lja kar dva dogodka. Prvi bo v sredo, 4.
novembra, ob 18. uri v Splošni bolnišnici
Jesenice, ko bo magistra farmacije Tanja
Hrastnik predavala o varovanju imunskega
sistema. V četrtek, 12. novembra, pa bo v
prostorih društva Doma dr. Franceta Ber-
glja na Jesenicah ob 9. uri delavnica roč-
nih del - oblikovanje okrasnih predmetov
iz FIBO mase. Društvo pokriva kraje od
Rateč do Radovljice, sedež pa imajo v
Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah,
kjer imajo uradne ure vsak četrtek od 8.
do 11. ure ali vsako prvo sredo v mesecu
15.30 do 16.30. M. A.

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

sporočamo vam, da bo v okviru projekta 
uvajanja premičnih pošt po vsej Sloveniji  
od 2. novembra 2009 pošta 4283 Rateče - 
Planica organizirana kot premična pošta. 

Vse poštne storitve boste lahko urejali pri  
vašem pismonoši enako, kot ste jih na 
dosedanji pošti.

Pismonošo premične pošte lahko vsak 
delovni dan najkasneje do 10. ure  
zjutraj pokličete na telefonsko številko 
031/216 761 ter se dogovorite za obisk pri 
vas doma.    

Za dodatne informacije lahko pokličete  
vsak delovni dan med 8. in 15. uro na 
brezplačno telefonsko številko 080 1446.

Poštne storitve od 
2. novembra na 
vašem domu 

Ana in France Voga
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Mojstrana - Franjo Potočnik iz Aljaževe ulice
v Mojstrani, rekorder v številu vzponov na
Triglav, je v začetku avgusta spet poskrbel za
svojevrsten dogodek. Na Triglav se je povzpel
888-ič, pisal se je datum 8. 8., Franja je sprem-
ljalo osem moških in osem žensk iz osmih
občin, skupna starost vseh skupaj pa je bila
natanko - 888 let. In za nameček ima še Franjev
priimek - osem črk. Triglav je bil torej povsem
v znamenju osmic. Od kod ideja za ta podvig?
”Lani sem si zamislil, da bi 8. 8. 2008 z mano
na Triglav šlo 88 takih, ki so rojeni 8. 8. A ak-
cija takrat ni uspela, zato sem prišel na zamisel,
da bi letos 8. 8. opravil 888. vzpon skupaj s pri-
jatelji,” je povedal Franjo. Na vzpon v znamen-
ju osmic so krenili iz Krme, malo čez sedem so
bili že na Kredarici, nato pa so se povzpeli še na
vrh. Kot je povedal Franjo, so prav vsi v skupi-
ni dobro hodili, dan pa je čudovit. Franja je na
vzponu spremljal tudi televizijski snemalec
Samo Finžgar, ki pripravlja film o tem mojs-
transkem ljubitelju Triglava. Pa Franjo razmišlja
o številki tisoč? ”Nikoli nič ne planiram, zato -
kaj vem ... A vsaj enkrat na teden človek mora
nekam iti, da se utrjuje. In če bo številka tisoč,
bomo naredili en lep, prijeten večer z mojimi
pesmimi in recitacijami,” je napovedal Franjo,
ki je tudi ljubiteljski pisec pesmi, črtic, aforiz-
mov, ljubiteljski fotograf, slikar, rezbar ... Prav v
teh dneh doma v Mojstrani ureja poseben
kotiček, v katerem bo zbral svoje raznovrstne
umetnine in jih tudi pokazal obiskovalcem.  

Urša Peternel

Triglav v znamenju osmic
Franjo Potočnik iz Mojstrane je 8. 8. opravil svoj 888. vzpon na Triglav, spremljalo ga je osem moških in

osem žensk iz osmih občin, skupna starost vseh skupaj pa je bila natanko - 888 let!

Franjo vsako leto opravi kakih petdeset
vzponov na Triglav, poleti približno po
dva na teden, pozimi pa enega.

V spomin sodelavcu Janiju
Jeseniški zdravstveni delavci so se tudi letos

odpravili na spominski pohod na Okrešelj, na
kraj, kjer se je zgodila velika tragedija. Med
rednim letnim usposabljanjem zdravnikov in
reševalcev letalcev Gorske reševalne službe
se je 10. junija 1999 smrtno ponesrečilo pet
gorskih reševalcev - inštruktorjev. Med po-
nesrečenimi je bil tudi kranjskogorski zdrav-
nik Jani Kokalj. Njegovi stanovski kolegi in
kolegice iz jeseniškega zdravstvenega doma
so se letos že desetič odpravili peš k spomin-
skemu obeležju na Okrešelj. Zbralo se jih je
skoraj za poln avtobus, je povedal vodja poho-
da Samo Cuznar. Pot jih je vodila do Luč, od-
koder so se podali do vznožja slapu Rinka,
nato pa so se povzpeli po dokaj strmi poti do
cilja. Ker je bil dan sončen in idealen za izlet,
so se med gorami lahko naužili miru in tišine,
ki ju je zelo cenil tudi njihov kolega Jani. Prav
v gorah je snoval misli, ki jih je nato z bralci
delil v dveh knjigah: Trenutki in Šerpe umira-
jo počasi. Ena najbolj znanih in vredna raz-
misleka je: ”Kadar sta ljubezen in mir v meni,
ju lahko najdem povsod.” K. S.

Zdravstveni delavci  
na Fajdigovih dnevih 

Kranjska Gora - Kranjska Gora je oktobra
gostila Fajdigove dneve. Srečanje je namenje-
no zdravnikom, medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom v osnovnem zdrav-
stvu ter študentom pri predmetu družinska
medicina, sekundarijem, specializantom dru-
žinske medicine in upokojenim zdravnikom.

Med prizadevnimi organizatorji je že vrsto let
tudi domači zdravnik, doc. dr. Janko Kersnik,
dr. med. Letošnje teme srečanja so bile narav-
na zdravila in prehranska dopolnila v ambu-
lanti družinskega zdravnika, zapleti ateroskle-
roze, obravnava dermatološkega bolnika v
ambulanti družinske medicine, depresija in
pogoste spremljajoče bolezni, bolečina in
motnje razpoloženja, acetilsalicilna kislina,
zmanjševanje resnih zapletov sladkorne bo-
lezni ter vpliv kronične obstruktivne pljučne
bolezni na kakovost življenja bolnikov. K. S.

Tri ekipe gasilcev na državo
prvenstvo 

Kranjska Gora - Člani Prostovoljnih gasil-
skih društev v občini Kranjska Gora si
pomembne izkušnje za posredovanje ob
požarih in drugih elementarnih nesrečah
nabirajo na različnih tekmovanjih. Na okto-
brskem regijskem tekmovanju za pokal Ma-
tevža Haceta na Hrušici je iz občine sodelo-
valo petnajst ekip. Dosegle so lepe rezultate v
obvladovanju različnih gasilskih veščin. Pose-
bej so se tokrat izkazali veterani iz dveh
društev. Pri starejših članih je moška ekipa
PGD Mojstrana zmagala, ženska pa je zased-
la drugo mesto. Ekipa starejših članov PGD
Gozd Martuljek je zasedla tretje mesto. Vse
tri so se uvrstile na državno prvenstvo, ki bo
prihodnje leto. Med boljšimi uvrstitvami je
treba omeniti četrto mesto ekipe PGD Mojs-
trana pri starejših članih, šesto mesto PGD
Dovje pri članicah B in osmo mesto ekipe
PGD Mojstrana pri članicah B. J. R.
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Franjo Potočnik v družbi prijateljev na vrhu Triglava ob 888. vzponu 
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OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

Okul is t i čna  ambulant a  Ber ce
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Veselo v Kranjsko Goro
Po uspešni poletni sezoni je Kranjska Gora živahna tudi jeseni, mrzli dnevi pa že napovedujejo začetek zime. 

Nedavno je Kranjsko Goro najprej obiskala
legendarna zasedba Bajaga & Instruktori,
dan kasneje je Dvorana Vitranc gostila Vese-
lo v Kranjsko Goro 2009, festival narodnoza-
bavne glasbe, kjer ste lahko prisluhnili gos-
titelju Alpskemu kvintetu, Vasovalcem, an-
samblu Dori, Karavankam, Katermanu, Kra-
škemu kvintetu  z Bracom Korenom, mladim
harmonikarjem Veseli Strahinjci in Sulmta-
ler Dirndrl’n mit Hernn Karl iz avstrijske
Štajerske. Da je srečanje potekalo tekoče so
skrbeli Klemen Košir, Alenka Resman Lan-
gus in Sepp Raich. 

Po uspešni poletni sezoni se v Kranjski že
intenzivno pripravljajo na zimo, ko bodo
gostom na voljo številne ugodnosti, tudi
prenovljena zimska plaža z obširnejšo in ži-
vahnejšo ‘apres-ski’ ponudbo ter dodelanim
in povečanim snežnim ‘fun parkom’, kar bo
razveselilo predvsem tiste, ki prisegajo na
adrenalinske načine smučanja in deskanja
na snegu.

Nov in prenovljeni hotel Špik v Gozd Mar-
tuljku pa je tudi že pripravil promocijski vi-
kend in gostil udeležence športno aktivnega
paketa Pripravimo se na smučanje - Fit for ski
z Juretom Koširjem. Program je namenjen
vsem, ki si želijo še pred aktivno smučarsko
sezono nabrati potrebno smučarsko kondicijo,
nastal pa je na podlagi sodelovanja s profesor-
jem športne vzgoje ter trenerjem smučanja
Alešem Vidicem iz Alpskega smučarskega
kluba Kranjska Gora.

Se pa Zgornjesavcem že sedaj obeta pester
december, saj bo dvorana Vitranc gostila mo-
nokomedijo Matjaža Javšnika Optimist ter
ljubljenca ženskih src, pevca Jana Plestenja-
ka, ki bo nastopil ob zvokih simfoničnega or-
kestra. Letošnji vrhunec zime, 49. Pokal Vi-
tranc, pa bo zaradi olimpijskih iger že 30. in
31. januarja, seveda ob tradicionalni Xploziji
zabave.

Alenka Brun 

Ingo in Barbara v ‘svoji’ kuhinji pri koči. Iz loncev je slastno dišalo. 

Seveda so mediji in povabljeni slovenski estradniki doživeli bolj milo obliko priprav na smučanje. Sprehodili
so se od hotela Špik, do koče pri Ingotu, okušali gobovo juho in joto iz njihove zunanje kuhinje, ter si
ogledali lepoto Martuljških slapov, kolikor se je pač dalo, saj je zaradi obilnega deževja na določenih 
predelih najbolj znane poti do Slapov ta skorajda neprehodna, ker je bila povzročena škoda na mostovih. 

Nasmejani udeleženci športno-aktivne sobote so bili navdušeni nad naravo.

Veselo v Kranjsko Goro 2009, festival narodnozabavne glasbe, je bil dobro obiskan.

Fo
to

: a
rh

iv 
J. 

An
to

ni
č



14 - ZGORNJESAV'C

Prireditve, mnenje

23. oktobra 2009 - 31. oktobra 2009 
12. Lavtižarjevi dnevi

petek, 30. oktobra 2009, ob 19.30 v cerkvi sv. Tomaža v Ratečah
koncert TRIO QUARTET
Ljubezen do petja je zlila štiri moške glasove v eno harmonijo pravijo o sebi pev-
ci vokalno-instrumentalne zasedbe, ki prihaja iz okolice Škofje Loke. Svojo
kakovost in resen pristop k petju so dokazali z več nagradami in nastopi pred
izbranim občinstvom. Vstop prost.

sobota, 31. oktobra 2009, ob 17. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori
Metka Frelih, STARA DEDKOVA HARMONIKA
Teater za vse Jesenice, igrata Marcel GOMBOC, Metka FRELIH
Stric Karlo je strasten zbiralec starih inštrumentov, a dokler ne bo našel izgubljene
dedkove harmonike, ne bo srečen. S pomočjo prijateljice Nežke mu jo le uspe naj-
ti in takrat ni ne konca ne kraja njegovemu veselju. Prisrčna zgodba tako za
otroke po letih kot po srcu. Vstopnina 2 evra

petek, 6. novembra 2009, ob 19.30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori
OB 30. OBLETNICI PRVEGA SLOVENSKEGA VZPONA NA EVEREST
alpinistično predavanje Andreja in Marije Štremfelj
Zakoncev Štremfelj verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Spadata v ge-
neracijo plezalcev, ki so v sedemdesetih letih začeli pisati zgodovino slovenskega
himalaizma. Andrej je bil skupaj z Nejcem Zaplotnikom prvi Slovenec na strehi sve-
ta, Marija prva Slovenka. V zgodovino alpinizma sta se zapisala kot prvi zakonski
par, ki je stopil na najvišjo goro sveta! Ob trideseti obletnici prvega slovenskega
vzpona na Mont Everest je njuna izkušnja še toliko zanimivejša. Vstopnina 2 evra.

Informacije: KPD Josip Lavtižar (Janez Mlinar, 040/728 260)
Kje: Kranjska Gora, Rateče
Kdaj: 30. oktobra - 6. novembra 2009

27. oktobra 2009 - 30. oktobra 2009 
Jesenske ustvarjalne delavnice 
27. oktobra PAJKI IZ BUČ 
28. oktobra JESENSKO LISTJE 
29. oktobra GOZDNE VILE 
30. oktobra PTIČJA STRAŠILA  
Informacije: Zaželene prijave po telefonu: 041/344 016 (Vesna), 5 879 148
(Kajžnkova hiša)
Kdaj: 13:00-15:00
Kje: Kajžnikova hiša, Rateče

31. oktobra 2009
Noč čarovnic
Kdo si upa z nami pod zemljo v bivališče same coprnice? 
Gospa je na tak pomemben vsečarovniški praznik strašno zaposlena. Zato se
bomo prikradli v njeno luknjo in rajali! 
Ustvarjalna delavnica je namenjena otrokom (za otroke do 3 leta obvezno sprem-
stvo staršev), poslikava obrazov in tematska zabava s plesom. 
Cena: Brezplačno
Informacije: info@kranjska-gora.si
Kdaj: 17:00
Kje: Disco Kompas, Kranjska Gora

Prireditve v občini Kranjska Gora

Petacov most
V septembrski številki Zgornje-

savca ste g. Franc Žerjav, znova,
vsaj po mojem mnenju, izrabili lo-
kalno glasilo, tokrat za diskredita-
cijo mojega imena in tudi imena
stranke, ki jo zastopam v občinskem
svetu. Čestitam, ker ste vsaj tokrat
imeli toliko poguma in ste zapisali
ime in priimek tistega, ki ga napa-
date. Vaše ‘izbrane resnice’, ‘izbra-
ne modrosti’, ‘izbrani aforizmi’ in
‘zanimivosti iz knjige Med svobodo
in rdečo zvezdo’, ki so bili objavlje-
ni v občinskem glasilu, imajo ne-
dvomno ‘bogato’ sporočilo bral-
cem glasila. Pogrešal sem mogoče
razlago konceptualnih razlogov ob-
javljanja teh, ponavljajočih rubrik
glasila. In če gre pri Vašem priim-
ku in imenu za tistega Franca Žer-
java (v Sloveniji jih je z enakim pri-
imkom in imenom namreč več kot
deset), ki je v najtesnejši sorodstve-
ni zvezi z županom in predsednico
ter članico uredniškega odbora ob-
činskega glasila Zgornjesav’c, mis-
lim, da gre, vsaj po moji oceni, lah-
ko tudi za dokaj nevaren medijski
protekcionizem, nad čimer pa bi se
morali zamisliti organi glasila.

Naj se osredotočim na vaš zadnji
prispevek. Vaše trditve, g. Žerjav, o
moji ‘vehementni razlagi’ svetni-
cam in svetnikom OS glede višine
stroškov rekonstrukcije mostu čez
reko Pišnico nikakor ne zanikam,
čeprav je oznaka vehementna raz-
laga mogoče bolj lastna vašemu

načinu izražanja (moje dosedanje
izkušnje pri sodelovanju z vami, ki
jih ni bilo malo). Naj pa razložim,
predvsem tistim, ki so nasedli vašim
trditvam, kako je prišlo do moje
ocene, da naj bi stroški obnove mo-
stu čez Pišnico znašali 1.200.000
evrov. 

Na 15. seji občinskega sveta smo
sprejemali rebalans proračuna, v
katerem je župan predlagal pod
kontno postavko štev. 049007 raz-
poreditev sredstev za potrebe re-
konstrukcije mostu čez reko Pišnico
v višini 512.000 evrov. Mimogrede
se je takrat na seji OS vnela precej
burna razprava o tem, ali je ta re-
konstrukcija zares tako zelo nujno
potrebna. Poleg tega rekonstrukci-
ja ni bila vključena v tekoči prora-
čun za leto 2008. Moje mnenje,
podprto tudi s strani KS Rute-Sred-
nji Vrh, ki sem ga predstavil v obli-
ki amandmaja, je bilo, da je veliko
bolj potrebna sanacija brežin in ce-
ste v Srednji Vrh kot nujen in takoj-
šen varnostni ukrep, za kar obstaja-
ta na Občini kar dve strokovni oce-
ni. Ta sanacija je bila vključena
tudi v tekoči proračun, vendar s
sredstvi, ki nikakor ne bi zadoščala.
Toda sedaj to ni pomembno, kaj in
kdo je bil vzrok, da ta moj predlog
ni bil sprejet, če ste si ogledali gla-
sovanje o tem, pa vam je lahko pov-
sem jasno.

V obrazložitvi omenjene postavke
rebalansa za rekonstrukcijo mostu
čez reko Pišnico je bilo omenjeno

tudi, da se bodo za iste namene
uporabila tudi sredstva dodeljena s
strani države, ki sofinancira tovrst-
ne naložbe. Višina sicer ni bila
omenjena, šlo pa naj bi za sredstva
v višini okoli 200.000 evrov. Torej
smo že pri sredstvih v višini
712.000 evrov. 

Na dvajseti seji OS pa je župan v
predlogu proračuna ponovno pred-
lagal (kontna postavka štev.
420402) sredstva za rekonstrukcijo
in adaptacijo mostov in brvi v viši-
ni 403.000 evrov. V obrazložitvi po-
stavke k predlogu proračuna pa je
bilo obrazloženo, da gre za sred-
stva, ki so namenjena rekonstrukci-
ji mostu čez reko Pišnico, navedena
višina sredstev pa bila pri obrazlo-
žitvi 420.065 evrov, kar dokazuje
izpis obrazložitve : ,,sredstva v viši-
ni 420.065 evrov so namenjena za
dokončanje obnove Petacovega
mostu,,. Torej s seštevanjem vseh
treh postavk smo blizu omenjene
vsote 1.200.000 evrov. Moram po-
vedati, da nisem bil edini, ki sem
vsote namenjene rekonstrukciji se-
štel in te stvari razumel tako, kot so
bile napisane. Seveda mi je župan
pri razlagi mojega amandmaja, ob-
razložil, da gre pri tej postavki de-
jansko le za prenos sredstev iz re-
balansa proračuna, ki do sedaj
niso bila porabljena, kar pa v obra-
zložitvi ni bilo navedeno. Oba z žu-
panom in tudi ves OS smo se stri-
njali z mojo pripombo in županovo
oceno, da je potrebno v prihodnje

obrazložitvam nameniti več vsebi-
ne, da ne bi prihajalo do napačnih
interpretacij (glej zapisnik 20. seje
str. 4, tretji, četrti, peti in šesti od-
stavek). S tem je tudi sam župan
priznal, da je bila obrazložitev v
predlogu proračuna slaba in nepo-
polna. Če bi, g. Žerjav, kakšno mi-
nuto ali dve več namenili posluša-
nju zvočnega zapisa 20. seje, bi to
lahko tudi sami ugotovili. Toda to
očitno ni bilo več v kontekstu tega
kar ste hoteli, to pa je z namernim
zavajanjem deskreditirati moje ime
in ime stranke, ki jo zastopam v OS.
To je pač vaš način in glede na vaš
prispevek v drugi letošnji štev.
Zgornjesavca, bi rekel, da v to do-
bro spoznate.

Za konec še moje mnenje glede
vaše cinične pripombe, kdo bi bil
ovaden v primeru, če bi zaradi sla-
bega stanja prišlo do nesreče na
mostu, ki ga omenjate. Prepričan
sem, če bi sledili zakonskim določ-
bam KZ RS, da nikakor ne tisti, ki
bi si npr., s kolesom zaradi dvomlji-
vega kolesarskega znanja, razbil
glavo pri prečkanju mosta, kot se je
to v precej hujšem primeru zgodilo
mlademu kolesarju pri naletu v za-
pornico na občinski cesti v Tamar,
ki so ga obdolžili, da je nesrečo
povzročil zaradi prehitre vožnje.

Toda, ni problema, most je zgra-
jen!?

Andrej Žemva
svetnik DeSUS v 

OS Občine Kranjska Gora
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Aktivnosti v preventivnem mesecu
novembru 2009

LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

AKTIVNOST ZA KOGA   KRAJ ČAS IZVEDBE KONTAKT

Predavanje Marko Juhant (Čmrlj): učitelji in starši otrok OŠ Josipa Vandota Ponedeljek, Tina Kralj
”Ko mi uhaja z vajeti” iz vrtca in osnovne šole Kranjska Gora 2. novembra, ob 17. uri tel.: 04 5 884 857

e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net 

Predavanje Jerneja Dimec učitelji in starši otrok OŠ Josipa Vandota Torek, Tina Kralj
(Društvo Bližina): ”Vzgojni stili” iz vrtca in osnovne šole Kranjska Gora 24. novembra, ob 17.30 tel.: 04 5 884 857

e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net

Cirkokrog (pedagoški cirkus) predšolski otroci Kranjska Gora Torek, Tina Kralj
(Kekci, Sončki) Dvorana Vitranc 17. novembra, ob 10. uri tel.: 04 5 884 857
učenci 1., 2. in 3.r. Petek, e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net

20. novembra, ob 10. uri

Delavnice - Društvo za boljši svet učenci 4., 5. in 6.r. OŠ Josipa Vandota Četrtek, Tina Kralj
Kranjska Gora 12. novembra, tel.: 04 5 884 857

od 8.25 do 11.10 e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net

Delavnice - Center za pomoč, terapijo učenci 7., 8. in 9. r. OŠ Josipa Vandota sreda, Tina Kralj
in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj Kranjska Gora 25. novembra. tel.: 04 5 884 857

od 11.15 do 11.10 e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net

Izlet za družine v Krnico družine zbor je pri jezeru Jasna sobota, Tina Kralj
(vodji Branko Trstenjak in Grega Miklič) v Kranjski Gori 28. novembra. ob 10. uri tel.: 04 5 884 857

(v primeru slabega vremena e-mail:osjvkg.svetovalka@siol.net
sobota, 5. decembra)

Predavanje za starše starši učencev OŠ 16. decembra četrtek, Nives Košir
(Slavica Marič, univ. dipl. psihologinja): Mojstrana 12. novembra, ob 17. uri tel: 04 5 809 903
”Zasvojenost - kako tanka je meja?” e-mail:nives.kosir@guest.arnes.si

Tematsko srečanje za starše: starši učencev OŠ 16. decembra četrtek, Nives Košir
”Starši se pogovarjajo”, Mojstrana 26. novembra, ob 17. uri tel: 04 5 809 903

e-mail:nives.kosir@guest.arnes.si

Socialno ustvarjalne delavnice društva učenci 1., 2. in 3.r. OŠ 16. decembra november Nives Košir
Vzgon (društva za psihološko ravnovesje, Mojstrana tel: 04 5 809 903
kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in e-mail:nives.kosir@guest.arnes.si

ustvarjalnost): ”Z darilom izrazimo ljubezen”, 
”Jaz sem jaz! - Kdo si pa ti?”

Delavnice Društva za boljši svet: učenci 4., 5. in 6.r. OŠ 16. decembra november Nives Košir
”Zaupajmo vase”, ”Čudež narave” Mojstrana tel: 04 5 809 903

e-mail:nives.kosir@guest.arnes.si

Preventivne delavnice Centra za pomoč, učenci 7., 8. in 9. r. OŠ 16. decembra november Nives Košir
terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih: Mojstrana tel: 04 5 809 903
”Zasvojenosti in odnos do psihoaktivnih snovi”, e-mail:nives.kosir@guest.arnes.si
”Motnje hranjenja in odnos do svojega telesa” 
ter ”Medvrstniško nasilje”

Brezplačno kopanje v bazenu starši z otroci, občani Hotel Larix Kranjska Gora sobota, 14. novembra, Vlasta S.Rabič
Občine Kranjska Gora od 9. ure dalje tel: 04 5 809 809

e-mail:skumavc@kranjska-gora.si

Zabava brez alkohola učenci 8. in 9. r. Hotel Kompas petek, 27. novembra, Vlasta S.Rabič
obeh osnovnih šol Kranjska Gora od 17. do 20. ure tel: 04 5 809 809

e-mail:skumavc@kranjska-gora.si
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