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Dolina rešuje težave
s pitno vodo

Študije kažejo, da je količina zajete vode v občini Kranjska Gora dovolj
velika, problematične so povezave med vodovodi.

Kranjska Gora - Nekaj več kot 8 milijonov
evrov sredstev bi potrebovali v občini Kranjska
Gora, da bi temeljito in na dolgi rok rešili teža-
ve z zagotavljanjem čiste pitne vode tako za
svoje stalne prebivalce kot za številne obisko-
valce, ki tja prihajajo ob tako imenovanih koni-
cah - ob velikih prireditvah ter na vrhuncih po-
letne oziroma zimske turistične sezone, je poka-
zala študija, ki jo je za občino izdelalo podjetje,
ki se ukvarja z načrtovanjem sistemov za oskr-
bo z vodo. Vode je v Kranjski Gori dovolj, pra-
vijo strokovnjaki, le sistem bi morali povezati
tako, da bi zagotavljal pravilno prerazporeditev
količin ob najmanjši možni porabi energije. 

”Največji problem je trenutno verjetno ob-
časna kalnost vode, ki jo rešujemo z vodarno
na enem naših največjih zajetij, zajetju Jurež.
Vodarna je pravkar pričela s poskusnim obra-
tovanjem in bo vodo filtrirala tako, da bo do
porabnikov prišla v primerni kakovosti. Druga
težava pa je ekstremna poraba vode ob koni-
cah; kot kaže študija, jo lahko rešimo z vodo-
hrani ustreznih velikosti na primerni višini,” je
povedala Henrika Zupan, direktorica Komu-

nale Kranjska Gora. ”Zavedamo se, da je fi-
nančni zalogaj za celovito reševanje oskrbe z
vodo v občini velik, zato bomo sistem prena-
vljali postopno. Začenjamo z investicijami, za
katere so projekti že v izdelavi oziroma smo
zanje pridobili gradbeno dovoljenje.”

Tako naj bi v Martuljku še letos zgradili po-
vezovalni vod s sistemom Log; potrebe po vodi
se bodo namreč z odprtjem prenovljenega ho-
tela Špik bistveno povečale. Med prioritetne
naloge pa med drugim sodijo še povečanje vo-
dohrana Železnica nad Kranjsko Goro, ki bo
zadostil povečanim potrebam tudi ob načrtova-
ni gradnji novega doma za starejše, ter obnova
vodnih zajetij na Dovjem. 

Marjana Ahačič
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Henrika Zupan, direktorica javnega podjetja Komunala
Kranjska GoraKot je pokazala študija, Kranjska Gora

trenutno porabi 42 litrov vode na sekun-
do. Če bo poraba naraščala in ob polno
zasedenih kapacitetah, bi jo potrebovali
57 litrov, sedanjim vodni viri pa zagotav-
ljajo 70 litrov vode na sekundo. 

V obdobju od 15. marca do 15. aprila 2009 je bilo iz vodovodov, ki so v upravljanju Komu-
nale Kranjska Gora, d. o. o., v okviru internega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne
vode odvzetih

- 23 vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in
- 5 vzorcev za potrebe kemijskih analiz.
Mikrobiološke preiskave so zajemale morebitno izolacijo mikroorganizmov vrste Escheric-

hia coli in skupnih koliformnih bakterij, Clostridium perfringensa ter določitev števila mi-
kroorganizmov pri 22 in 37 stopinjah Celzija (v preiskanem vzorcu).

S kemijskimi analizami se je merila motnost ter vsebnost nitratov in amonija v pitni vodi.
Vsi vzorci (katerih preiskave so bile opravljene v laboratoriju ZZV Kranj) so ustrezali določi-

lom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19 in 35/04 ter 26 in 92/06) razen enega vzorca, odvze-
tega za potrebe mikrobiološke preiskave, v katerem je bilo ugotovljeno povečano število mikro-
organizmov pri 37 stopinjah Celzija.

Povečano število navedenih mikroorganizmov v preiskanem vzorcu (sploh, če gre za hišno
vodovodno napeljavo), največkrat kaže ne zastajanje vode v delu vodovodnega omrežja, lah-
ko na pojav bakterijskega biofilma na lumnu cevi, nakazuje mrtve rokave vode ipd.

Ponovno odvzeti vzorec na istem odvzemnem mestu (po izpiranju vode) je v vseh parame-
trih ustrezal določilom zgoraj navedenega Pravilnika.

Pokal Vitranc še najmanj 
štiri sezone

Kranjska Gora - Letošnji Pokal Vitranc
oziroma 48. Audi FIS svetovni pokal za mo-
ške v veleslalomu in slalomu v Kranjski
Gori, ki je bil uspešen, ostanek dohodka v vi-
šini 117.303 evrov pa bo namenjen za pripra-
ve naslednjega tekmovanja in za delo z mla-
dimi smučarji v okviru Alpskega smučarske-
ga kluba Kranjska Gora. To je glavna ugoto-
vitev zaključnega poročila, ki so ga prejšnji
teden sprejeli člani OK Pokala Vitranc ter so-
glasno potrdili tehnična in finančno poročilo.
Ob tem so poudarili, da imajo poseben po-
men tudi vlaganja, ki jih OK Pokal Vitranc
vsako leto nameni za razvoj in promocijo lo-
kalnega okolja. Letos sta bila s pomočjo ne-
povratnih sredstev Občine Kranjska Gora
kupljena dva nova topova za proizvodnjo
kompaktnega snega.

Organizacija tekmovanja je bila izvedena
na visokem nivoju, tako v tekmovalnem kot
organizacijskem smislu, kar potrjuje tudi
ocena vodilnih mož FIS, prisotnih na tekmo-
vanju. Da Pokal Vitranc sodi med najodmev-
nejša tekmovanja v svetovnem pokalu, doka-
zuje dejstvo, da so mu v Fisovem koledarju
zagotovljeni termini do tekmovalne sezone
2012/13 in da si tekmovanje ogleda vsako
leto več gostov. Naslednje tekmovanje za 49.
Pokal Vitranc je predvideno za soboto, 30.
januarja, in nedeljo, 31. januarja 2010. 

Vilma Stanovnik

Končno spet prek Vršiča
Vršič - Letošnja zima je bila po količini za-

padlega snega med najobilnejšimi v zadnjih
letih, kljub temu pa je ekipama kranjskega in
novogoriškega cestnega podjetja prejšnji
teden že uspelo očistiti sneg s cestišč. Tako je
cesta prek Vršiča z Gorenjskega proti Pri-
morski in obratno od minulega konca tedna
znova prevozna. V. S.
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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809 816, fax.: (04) 5809 824
http: www.kranjska-gora.si
e-pošta:pus@kranjska-gora.si

Št.: 430/7-13/2009-RP
Datum: 20. 4. 2009

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioni-
ranja obrestnih mer v občini Kranjska Gora (UVG št. 16/02 in 3/04) in
v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Ob-
čino Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora in ABANKO
VIPO, d. d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana objavljamo

RAZPIS ZA DODELJEVANJE 
KREDITOV NA PODLAGI 

SUBVENCIONIRANJA OBRESTNIH MER
V OBČINI KRANJSKA GORA 

za leto 2009

1. Posojila se dodelijo za naslednje namene:
1.1. Namen spodbujanja turizma, obrti in malega gospodarstva

- strošek nakupa zemljišč, zgradb in opreme za mala in srednja
podjetja,

- stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-
how ali nepatentnega tehničnega znanja),

- stroški svetovanja, razširjanja znanja in druge storitve,
- stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in raz-

stavah (samo za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi),
- strošek nakupa opreme za turistične sobe,
- strošek nakupa opreme za gostinsko dejavnost,
- strošek ureditve okolice turističnih in gostinskih objektov.

1.2. Občani
- strošek obnove fasad,
- strošek obnove kmečkih gospodarstev,
- strošek obnove kritine,
- strošek priključnine in priključka na kanalizacijski sistem.

2. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Gospodarske družbe morajo izpolnjevati merila za mikro,
majhne in srednje velike družbe iz Zakona o gospodarskih
družbah ZGD-1 (Ur.l. RS, št. 42/2006, s spremembami in do-
polnitvami). Do pomoči niso upravičene gospodarske družbe
v težavah,

- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristoj-
nem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse
predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,

- občani - posamezniki za določene namene.

Sedež prosilca in lokacija objekta mora biti na območju občine Kranj-
ska Gora. 

Sredstva iz javnega razpisa za namene pod točko 1.1. se prejem-
nikom dodeljujejo po pravilu ”de minimis”.

”De minimis” pomoč je pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku,
ki ne presega 100.000 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na
obliko ali namen pomoči.

Do pomoči po pravilu ”de minimis” niso upravičena podjetja in zasebniki
iz dejavnosti transporta, premogovništva, jeklarstva, kmetijstva in ribištva.

3. Posojilni potencial:
Za posojila je namenjen posojilni potencial v skupni višini 79.654,00
EUR in sicer:

- za dolgoročna posojila malemu gospodarstvu: 23.500,00 EUR,
- za posojila občanom do treh let: 23.474,00 EUR,
- za kratkoročna posojila občanom do enega leta: 32.680,00 EUR.

4. Posojilni pogoji:
Znesek posojila: v odvisnosti od posojilne sposobnosti prosilca in 
možnosti zavarovanja posojila, vendar posojilo ne sme presegati 55 %
predračunske vrednosti investicije in je odvisno od razpoložljivega 
kreditnega potenciala.

-  odplačilna doba: 5 let za dolgoročna posojila malemu 
gospodarstvu,
3 leta za posojila občanom za obnovo 
fasad, kmečkih gospodarstev in strešnih 
kritin,
1 leto za posojila občanom za priključke 
in priključnine na kanalizacijski sistem.

- obrestna mera: za dolgoročna posojila malemu 
gospodarstvu: 1,5 %,
za posojila občanom: 1,5 %,
za posojila občanom za priključke in 
priključnine na kanalizacijski sistem: 1,5 %.

- način obračunavanja v skladu z veljavnim sklepom o obrestnih 
obresti: merah banke.

- način vračanja posojila: posojila malemu gospodarstvu se 
odplačujejo v enakih mesečnih obrokih s 
sprotnim mesečnim plačevanjem obresti, 
dolgoročna in kratkoročna posojila 
občanom pa se odplačujejo v mesečnih 
anuitetah.

- zavarovanje posojila: skladno s poslovno politiko banke. 

- stroški odobritve za gospodarske družbe in samostojne 
posojila: podjetnike posameznike: 0,3% od zneska 

posojila, minimalno 60 EUR
za odobritev dolgoročnih posojil občanom 
skladno z veljavno tarifo banke, ki trenutno 
velja: 1,5 % od zneska kredita, minimalno 
25 EUR, maksimalno 100 EUR, 
za odobritev kratkoročnih posojil občanom 
znaša nadomestilo skladno z veljavno tarifo 
banke, ki trenutno velja: 1 % od zneska 
kredita, minimalno 17 EUR, maksimalno 
65 EUR.

5. Poslovno sodelovanje z banko
Enaka obrestna mera za komitente in nekomitente ABANKE VIPE, d. d.
Poslovno sodelovanje z banko ni pogoj za pridobitev posojila.

Posojilojemalec predloži banki potrebno dokumentacijo za ugotovitev
njegove posojilne sposobnosti.

Posojilojemalec bo sklenil z banko individualno posojilno pogodbo, v
kateri bodo opredeljene pravice in obveznosti med banko in posamez-
nim posojilojemalcem, ki morajo biti v skladu s pogoji razpisa in pogod-
bo sklenjeno med občino in banko.

Sredstva, pridobljena na podlagi tega posojila se lahko porabijo samo
za namene, za katere so bila odobrena. V primeru, da je ugotovljena
nenamenska poraba sredstev posojila, mora posojilojemalec takoj vrni-
ti posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakonsko določeni
zamudni obrestni meri.

6. Ostali pogoji
Pogoj za koriščenje posojila je pozitivno mnenje Občine Kranjska Gora
za dodelitev posojila s subvencionirano obrestno mero.

Zbiranje ponudb je do porabe sredstev.

Prosilci lahko obrazce dvignejo v ABANKI VIPI, d. d., Ekspozitura
Jesenice, Cesta maršala Tita 39a, 4270 Jesenice in v sprejemni
pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora.

ŽUPAN 
Jure Žerjav, prof.



Občinske novice

ZGORNJESAV'C - 5

Več gostov kot lani
V Hit Alpinei zadovoljni z zimsko sezono, 

nadaljujejo z investiranjem. 

POSLOVANJE KRAJEVNEGA URADA 
V KRANJSKI GORI 

Obveščamo vas, da bo od 8. maja 2009 naprej do nadaljnjega
Krajevni urad v Kranjski Gori, Kolodvorska 1/b, 

posloval ob petkih med 8. in 13. uro. 

Hvala za razumevanje

Alenka Burnik,
načelnica

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA JESENICE
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice

Kranjska Gora - Družba Hit Alpinea je zadovoljna z iztekajočo se zim-
sko sezono v Kranjski Gori. Sezonska zasedenost v namestitvenih kapaci-
tetah družbe je bila devetdesetodstotna, kar je pet odstotkov več kot v pre-
teklem letu. Za devet odstotkov se je povečal tudi prihodek na gosta. Do-
bri zasedenosti namestitvenih kapacitet so botrovale tako dobre vremenske
razmere kot tudi širitev ponudbe in storitev, ki omogoča podaljševanje se-
zon in zmanjševanje odvisnosti od muhastih vremenskih razmer. 

”Zelo nehvaležno in težko je napovedovati trende in rezultate v turiz-
mu, sploh v časih, v katerih se nahajamo,” je o načrtih za prihodnost na
nedavni novinarski konferenci dejal direktor Hit Alpinea Aleš Topolšek.
”Glede na dobro zimsko sezono bi ocenil, da sem zmerni optimist. Za-
gotovo bo Kranjska Gora ostala privlačna turistična destinacija, vendar
moramo zavoljo tega poleg promocijskih aktivnosti na ključnih trgih, pri-
marne usmerjenosti k individualnim potrebam gostov, vlaganja v razvoj
naših sodelavcev ter investicijskega vlaganja tudi povečati pozornost do-
mačim gostom, predvsem družinam, ki si želijo aktivnih počitnic. Prepo-
znavnost Kranjske Gore ohranjamo tudi z raznovrstnimi zabavnimi pri-
reditvami, s katerimi v našo destinacijo privabimo tudi enodnevne goste,
ki pa se vračajo. In tudi v tem je naša priložnost.” 

Skupina Hit si je zastavila cilj, da bo Kranjska Gora postala prepoznav-
na kot celoletna turistična destinacija. Ključno vlogo pri tem igra družba
Hit Alpinea, ki je z nadgraditvijo hotelskih in wellness storitev poskrbe-
la za celoletno atraktivno ponudbo, ki jo dopolnjujejo tudi igralniško-
zabaviščne kapacitete igralniškega centra Korona in igralnega salona La-
rix, ki je najnovejši član skupine Hit. K povečevanju konkurenčnosti de-
stinacije, so prepričani v Hitu, bo zagotovo prispeval tudi popolnoma ob-
novljen hotel Špik, ki bo v mesecu juniju 2009 že sprejel prve goste.

Marjana Ahačič

O B Č I N A 
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Žirija za priznanja
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04/58 09 800, fax: 04/58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-pošta:obcina@kranjska-gora.si

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora
(UVG št. 10/2007) objavljamo

R A Z P I S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV

PRIZNANJOBČINE KRANJSKA GORA 
ZA LETO 2009 ZA

I. ČASTNI OBČAN - OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA 
se podeljuje:

Občanom - občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom -
državljankam Republike Slovenije in državljanom - državljankam tujih
držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne dosežke v daljšem časo-
vnem obdobju pomembnem za razvoj, uveljavljanje in ugled občine.

Podeli se največ eno priznanje častni občan - občanka Občine
Kranjska Gora.

II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:

Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo, dolgo-
letne uspehe ali dosežke trajnega pomena.

Podeli se največ eno priznanje zlati grb Občine Kranjska Gora.

III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:

Občanom - občankam, skupinam občanov - občank in pravnim ose-
bam na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije,
zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti
za njihove uspehe ter prizadevanja na posameznih področjih življe-
nja in dela.

Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Kranj-
ska Gora so lahko občani - občanke, podjetja, društva, skupine ob-
čanov - občank in druge pravne osebe.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

POMEMBNO:
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREB-
NIMI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke
predlaganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega 
priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter 
dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte v
zaprtih kuvertah na naslov: Žirija za priznanja Občine Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora s pripisom - PRIJA-
VA NA RAZPIS, ne odpiraj!
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih bo
prejela do 29. maja 2009. 

Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Kranjska
Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu http:
//obcina.kranjska-gora.si/ 

Št.: 032/8-21/2007-UG
Datum: 10. 04. 2009

Žirija za priznanja

FASADERSTVO
● izdelava fasad

● izdelava napuščev
● barvanje napuščev

Zlatko Anakiev .sp.
Alojza Rabiča 31, 4281 Mojstrana

Gsm: 031/818-920
E-pošta: fasaderstvozlatko@gmail.com
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Pričakujte, da boste 
odšli zadovoljni.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

4. maja 2009 bomo za vas prilagodili poslovni čas.

Poslovalnica Kranjska Gora, Borovška cesta 99a, 
tel.: (04) 588 20 06, (04) 587 96 08

Nov poslovni čas: od ponedeljka do petka 
od 8.30 do 12. ure in od 14. do 17. ure.

LAS Občine Kranjska Gora 

LAS - Lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Čas, v katerem bivamo, je dragocen, vedno manj je prostega časa -
tistega, s katerim lahko sami razpolagamo. Zato moramo biti z njim še
toliko bolj previdni, izkoristiti ga moramo za stvari, ki so nam zanimi-
ve, pomembne, koristne in nam dajejo moči za naše vsakdanje ob-
veznosti. Enako velja tudi za naše otroke, mladostnike. Še posebej
njim želimo omogočiti, da bi svoj prosti čas preživljali čim bolj kako-
vostno. V času poletnih počitnic je tega časa več. Zaradi tega vas že
deveto leto zapored vabimo k sodelovanju, z željo, da bi jim ponudili
čim več privlačnih in raznolikih programov, ki bodo pritegnili kar naj-
več udeležencev, tako osnovnošolcev in srednješolcev. 

Veselilo nas bo, če se boste odločili in sodelovali v preventivnem pro-
jektu ”Vodeno preživljanje počitnic mladih”, in vas prosimo, da
nam vaše programe s predstavitvijo na obrazcu (naziv programa, kra-
tek opis, število udeležencev, kdo bo izvajal program, kraj in čas iz-
vedbe, predvidena finančna sredstva ...), ki ga lahko dobite na naših
spletnih straneh http:// obcina.kranjska-gora.si ali na sedežu Obči-
ne Kranjska Gora, pošljete na naš naslov: LAS Občine Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

Vaše predloge, ki jih pričakujemo do vključno 15. maja 2009, bo
obravnaval LAS Občine Kranjska Gora in glede na višino zagotovlje-
nih sredstev v proračunu, programu namenil tudi določena sredstva.
O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni do 31. maja 2009. 

LAS Občine Kranjska Gora

Kako ocenjujete pravkar končano zimsko
sezono?

”Zimska sezona je bila zelo bogata s snegom,
kar se najprej odraža na dobri zasedenosti me-
seca decembra, ko smo ustvarili kar za 32 od-
stotkov več nočitev kot leto prej. Prav tako so
bile kapacitete dobro zasedene vse tri prve me-
sece letošnjega leta; po uradnih podatkih smo
januarja ustvarili 10 odstotkov več nočitev, fe-
bruar in marec pa sta na enaki ravni kot v letu
pred tem. Letos je zaradi obnove zaprt hotel
Špik v Martuljku, kar pomeni, da so bile osta-
le kapacitete toliko bolj zasedene.”

Kakšna je bila struktura gostov?
”Število nočitev domačih gostov predstavlja

30 odstotkov in je v primerjavi s preteklim le-
tom bistveno večje, število nočitev tujih gostov
pa je na enakem nivoju kot v preteklem letu.
Največ tujih gostov v zimskih mesecih prihaja
iz Velike Britanije, Ruske Federacije, Srbije,
Hrvaške in Italije. V povprečju ostajajo doma-
či gostje 3,5 noči, tuji pa 5,2 noči.”

Kako se pripravljate na prihodnjo zimsko
sezono?

”Načrtujemo dodatne promocijske akcije v
sodelovanju z gospodarstvom, predvsem pa že-

limo nuditi podporo
našim gospodarskim
subjektom. Še naprej
bomo skrbeli za dobro
urejene tekaške poti, ki
so v naši pristojnosti,
in še bolj aktiven pri-
stop na angleškem trgu
ter trgu nekdanje Ju-
goslavije. V Angliji bo
glede na to, da je vred-
nost valute v primerja-

vi z evrom bistveno padla, potrebno vlagati
več napora predvsem v prepoznavnost in
vzpodbujanje interesa za počitnikovanje pri
nas. Povezujemo se tudi za večjimi agencijami,
pri katerih sodelujemo z oglaševanjem destina-
cije v katalogih.”

Kako zanimivi smo za goste iz sosednjih
Italije in Avstrije?

”Zanimivi smo za Italijane, ki prihajajo iz
predela okoli Bologne in Milana, pa tudi za
goste z juga Italije. Prav zato se predstavljamo
na borzi v Milanu, zelo aktivno pa tudi na sej-
mu ski pass Modena, ki je predvsem smučar-
ski sejem. Za Avstrijce, ki so zahtevni smučar-
ji z bistveno boljšimi naravnimi pogoji oziro-

ma večjimi smučarskimi centri, nismo tako za-
nimivi.” 

Kaj pripravljate za prihajajočo poletno
sezono? 

”Celo vrsto zanimivih prireditev; nekatere so
namenjene popestritvi dogajanja, nekatere pa
prav privabljanju določenih skupin gostov: na
primer Kekčevi dnevi konec junija, ki je name-
njen predvsem družinam z otroki. Tedenske
poletne prireditve bodo predvsem ob sobotah
prinesle kvalitetne koncerte različnih izvajal-
cev. Vse informacije o dogajanju v Kranjski
Gori in okolici si je moč ogledati na naši splet-
ni strani www.kranjska-gora.si”

Kakšna so vaša pričakovanja glede priha-
jajoče poletne sezone?

”Kažejo se sicer znaki umirjanja povpraševa-
nja, vendar upamo, da bomo uspeli kapacitete
napolniti vsaj v enakem obsegu kot v prete-
klem letu. Računamo predvsem na aktivne go-
ste, pohodnike in kolesarje, v glavnem iz Slo-
venije, in naših klasičnih trgov: Nemčije, Itali-
je, Velike Britanije, Hrvaške. Pospešeno izva-
jamo promocijo na vseh omenjenih trgih ter
ostalih trgih nekdanje Jugoslavije in jugovz-
hodne Evrope.”

Marjana Ahačič

Pred poletno sezono
O zaključeni zimski in prihajajoči poletni sezoni smo se pogovarjali z Mirjam Žerjav, 

direktorico LTO Kranjska Gora.

Mirjam Žerjav



Občinske novice

ZGORNJESAV'C - 7

Kranjska Gora - Društvo invalidov Kranjska Gora je prav gotovo eno
med bolj aktivnimi v občini. Šteje 300 rednih članov, pridruženih pa
imajo tudi 82 podpornih. Srečujejo se na različnih prireditvah - na po-
hodih, izletih in obdaritvah. ”To jesen smo pripravili akcijo, ki smo jo
poimenovali ”darilni paket” in v kateri smo skromno, s simbolično
ozimnico skušali olajšati življenje tistim, ki so ne le revni, temveč že kar
osiromašeni,” je povedal Jože Zupančič, že drugi mandat predsednik
društva.

”Kriza se je med invalidi napovedovala že kar nekaj let, standard na-
šim članom vztrajno pada, tako da je za marsikoga zares težko. Tu 
društvo ne more prav veliko pomagati, se pa trudimo na drugem podro-
čju: izpolnjujemo potrebo po druženju, sproščanju negativne energije,
ki se najraje nabere takrat, ko je človek sam in osamljen.” Zato bodo
tudi letos nadaljevali s politiko društva in vsak mesec organizirali pohod
in izlet, vmes pa opravljali tekoče dejavnosti - naj spomnimo, da se iz-
vršni odbor društva srečuje kar dvakrat mesečno. ”Sicer bi še pozabili,
da pripadamo društvu,” z nasmehom pove predsednik Zupančič. Ob
kulturnem prazniku so pripravili proslavo, spomnijo se tudi 3. decem-
bra, mednarodnega dneva invalidov, pa občinskega praznika, ki ga že
tradicionalno obeležijo s kolesarjenjem, avgusta pa se ponavadi dobijo
na pikniku pod skakalnico v Planici.

Veseli so, da so se lani dokončno opremili z informacijsko tehnologi-
jo, tako da vse poslovanje teče preko računalnikov. Redno se javljajo na
občinske razpise. ”Ne iščemo javnega priznanja - tega ponavadi pač ni,
se pa trudimo, da smo čim bolj pozitivno naravnani. Naši člani so v

glavnem starejši, večino časa preživijo doma in mnogim so naša sreča-
nja edino razvedrilo. Pogosto, kadar jih obiščem, v pogovorih izrazijo
skrb za prihodnost. Ne bi bili radi v breme svojcem, v dom za ostarele,
daleč od domačih krajev, pa se tudi bojijo oditi, zato vsi že zelo težko
pričakujemo, da bomo imeli svojega v domačem kraju.”  

Marjana Ahačič

Aktivno društvo invalidov
Tristo članov društva invalidov občine Kranjska Gora družijo tako skupne skrbi kot skupno veselje. 

Kriza se je med invalidi napovedovala že nekaj let, za mnoge je v tem
času zares hudo. Tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, je društvo jeseni
pomagalo s skromno ozimnico.

Jože Zupančič, predsednik Društva invalidov Kranjska Gora
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OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

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

Spet podjetniške
delavnice

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo
v maju pripravila 1. sklop delavnic Pod-
jetniške kavice, drugi sledi jeseni. Delav-
nice so terminsko umeščene v evropski
teden podjetništva. 

”Teden podjetništva spodbuja in podpira
podjetnike k razvoju vseh njihovih potenci-
alov. Prav tako predstavlja priložnost za
spodbujanje potencialnih podjetnikov, da
”zavihajo rokave” in začnejo uresničevati
svoje cilje,” pojasnjuje določitev Eldina Čo-
satović z agencije Ragor. Delavnic naj se
udeležijo tisti, ki imajo poznavanje osnov-
nih funkcij operacijskega sistema (Linux,
Windows ali Mac OS) in dela z računalni-
kom. Prav posebej pa bomo veseli tistih, ki
bi se radi poglobili v pripravljene teme:
Grafično oblikovanje s pomočjo programa
Inkscape, Kako sam ustvarim spletno stran
in Kako spletno stran spremenim v promo-
cijsko in prodajno orodje?”

Pred vsako izmed navedenih delavnic
bodo udeleženci lahko pridobili informacije
o postopku registracije s.p.-ja ali d.o.o.-ja
ter o splošnih aktivnostih VEM točke Raz-
vojne agencije Zgornje Gorenjske. Delavni-
ce se bodo začele ob 15. in končale predvi-
doma ob 19. uri. Udeležba je brezplačna, saj
delavnice sofinancirajo občine Kranjska
Gora, Jesenice, Žirovnica ter delno Javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije,
Ministrstvo za gospodarstvo ter Evropski
socialni sklad. Svojo prijavo potrdite na te-
lefonski številki 04/581-34-19 ali po elek-
tronski pošti: dina@ragor.si. Prijave spreje-
mamo do zapolnitve prostih mest.                

Marjana Ahačič

Jubilejno leto planinskega društva
Konec februarja so se na rednem letnem občnem zboru zbrali člani Planinskega društva

Gozd Martuljek. Sklenili so, da na mestu predsednika Antona Omana zamenja Oti Mertelj in
se dogovorili za aktivnosti v letošnjem letu, ko društvo praznuje 60 let delovanja. V preteklem
letu so organizirali in se udeležili treh predavanj, člani vodniki so organizirali petnajst izletov,
izvedli so Slavkov memorial - tekmovanje v smučanju pod Špikom, organizirali in se udeležili
maše ob spominskem obeležju ponesrečenim v gorah v Jasenjah. Redno so vzdrževali vse štiri
planinske poti, prav tako pa tudi bivak pod Špikom. Uredili so okolico plezalne stene in se s
HIT Alpineo dogovarjali o lastništvu. Želijo si tudi, da bi s pomočjo občine Kranjska Gora na
novo postavili večnamensko igrišče. Zemljišče, kjer je prej stalo tenis igrišče, je z dena-
cionalizacijskim postopkom občina vrnila lastnikom. Člani Mladinskega odseka so se med
počitnicami in v prostem času večkrat preizkusili na umetni plezalni steni. Organizirali in
udeležili so se treh pohodov. S Centrom za pomoč mladim Kranjska Gora so organizirali že
tradicionalni dan Igrajmo se v Rutah. Članica Sara Mertelj je opravila tečaj in si pridobila
naziv varuhinje gorske narave. Kristijan Robič pa je za svoje življenjsko delo v planinstvu pre-
jel častni znak, najvišje odlikovanje Planinske zveze Slovenije. Letošnje leto bodo posvetili
praznovanju 60 letnice delovanja društva: osrednjo slovesnost bodo pripravili julija, načrtuje-
jo pa tudi vzpon na Olimp. M. A.

Belca - Krajani Belce so drugo soboto v
aprilu na območju Belce in Podkuž pripravili
prvo čistilno akcijo. ”Akcijo, o kateri so bila z
letaki obveščena vsa gospodinjstva, so orga-
nizirali mlajši vaščani, uradno pa smo jo spel-
jali prek krajevne skupnosti Dovje Mojstrana,”
je v imenu organizatorjev povedal Uroš Peter-
nel. Očistili so zarasle brežine Save, kjer je že
nekaj desetletij ležalo več zavrženih gospodin-
jskih strojev, veliko nesnage pa je naplavila
reka. Očistili so tudi dve večji divji odlagališči
in veliko piknik kotičkov. Vreče z odpadki so
odlagali vzdolž nove kolesarske steze, nato pa
organizirali skupini, ki sta jih z avtomobilski-
mi prikolicami odvažali na zbirno mesto.
Zbrane odpadke so razporedili po kategorijah,
Komunala Kranjska Gora, ki je priskrbela
plastične vreče, pa je poskrbela za odvoz.
”Zelo veliko odpadkov pustijo poletni obisko-
valci, ker ob reki ni javnih košev za smeti. Bo-
jimo se, da bo zdaj, ko bo dokončana kolesars-
ka steza, odvrženih smeti spet več. Ker pa naša
vas ni ravno turistična točka, si marsikdo na
brežine dovoli pripeljati odpadni gradbeni ma-
terial in podobno. Zato javno pozivamo obči-
no, da postavi znake za prepoved odlaganja
odpadkov, na bolj izpostavljene točke pa javne

koše za smeti,” je še dejal Peternel in dodal, da
se vaščanom zdi smiselno, da s podobnimi ak-
cijami nadaljujejo tudi v prihodnje. M. A.

Prva čistilna akcija 

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Kultura

Pestra in bogata razstava
Dovje - V bogati vsakoletni dejavnosti KUD Jaka Rabič Dovje-

Mojstrana pomembno mesto zavzemajo članice skupine za ročna
dela. Že več kot 30 let marljivo ustvarjajo najrazličnejše izdelke, ki
jih redno predstavljajo na razstavah. Letošnja, ki je bila na ogled od
17. do 19. aprila v dvorani Kulturnega na Dovjem, je spet navdušila
obiskovalce. Zagotovo je bila ena najbolj pestrih in vsebinsko boga-
tih. Pri vezenih izdelkih so tokrat dali poudarek gorenjskemu nagelj-
nu, marljive roke članic pa so ustvarile še veliko drugih motivov. Vsi
so občudovali klekljane izdelke, kjer sta bila posebne pozornosti de-
ležna izdelka idrijske čipke: podoba Jakoba Aljaža in stolp na vrhu
Triglava. Razstavo ročnih del so bogatili z izdelki oblikovalke Andre-
je Mavc in izdelki iz gline, ki so pod njenim vodstvom nastali na lan-
skih ustvarjalnih delavnicah. J. R.

Dovje - Mojstrana - Zametki kulturne dejavnosti v krajih pod Triglavom
segajo v čas dovškega župnika Jakoba Aljaža, ki je takrat ustanovil Ka-
toliško izobraževalno društvo. Po drugi svetovni vojni svojo ljubezen do
vseh oblik kulturnega in umetniškega ustvarjanja krajani nadaljujejo v Kul-
turno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje-Mojstrana. Po vzponih in
padcih društvo v samostojni Sloveniji beleži nov in nov razcvet. Dvorana
kulturnega doma na Dovjem je kraj, kjer se skoraj vsakodnevno srečujejo
krajani, željni novih in novih izzivov. Težko je našteti vse dejavnosti, ki si
kar podajajo roko. Dramske predstave, najrazličnejše prireditve, predavan-
ja, literarni večeri, ročna dela, foto in kino sekcija, ustvarjalne delavnice in
različna srečanja. Poleg lastnih dejavnosti društvo vedno prijazno odpre
vrata drugim društvom za prireditve, na odru gostujejo priznani umetniki. 

Da je bilo leto 2008 še eno iz niza uspešnih, ni potrebno posebej poudar-
jati. To so z velikim zadovoljstvom ugotavljali člani na nedavnem občnem
zboru. Predvsem so bili ponosni na nekaj velikih dogodkov, ki so domači
ustvarjalni kulturi dali širšo prepoznavnost v občini Kranjska Gora in v vsej
Sloveniji. To je bilo srečanje pevskih zborov Zvonarida in srečanje malih

vokalnih pevskih skupin. Veliko truda so v izvedbo vložili člani pevske
skupine Triglavski zvonovi. Spet so izjemno uspeli Aljaževi dnevi skupaj z
drugimi društvi v kraju. Ti so spet krepko presegli krajevne okvire, bogat
program pa je navdušil domačine in goste. Predsednik organizacijskega
odbora Franci Koražija ima novo težko nalogo, kako sploh še dogodek dvi-
gniti na višjo raven. 

Pri društvu spet več poudarka dajejo ohranjanju različnega ljudskega
izročila. Pevci so obudili koledovanje, v sekciji za ročna dela nadaljujejo
tradicijo vezenja in drugih ročnih spretnosti. Izredno uspešno je sodelovan-
je z Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana, kjer se vsa dejavnost prenaša
na mlajše rodove. Skratka, kulturno društvo je vrtiljak dogodkov kulturnih
zanesenjakov, ki svoj prosti čas zase in za druge bogatijo skozi paleto ra-
zličnih dejavnosti. Predsednica Metka Kern Trček je ponosna na dosežke
in ustvarjalne člane: ”Vsi zares zaslužijo pohvalo. Tudi tisti požrtvovalni
prostovoljci, ki včasih ostanejo kar malo v ozadju velikih in odmevnih do-
godkov. Vsi smo veseli izdatne pomoči, ki nam jo nudi Občina Kranjska
Gora pri obnovi našega kulturnega doma na Dovjem.”           

Janko Rabič

Vrtiljak dogodkov 
kulturnih zanesenjakov

Ustvarjalna in vedno živa amaterska kulturna dejavnost v krajih pod Triglavom letos beleži 95-letnico. 
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www.panalp.net

»ALPE – kot jih vidijo ptice« je mednarodni projekt, s katerim 

predstavljamo celotno verigo Alp, kot izjemen in enkraten 

geološki, geografski, biotski, kulturni ter gospodarski prostor. 

Projekt pokriva celotne Alpe in zajema države: Monako, Francijo, 

Italijo, Švico, Liechtenstein, Nemčijo,

Avstrijo in Slovenijo.

• Format:
 27 x 37 cm
• Št. strani: 512
• Matevž  Lenarč ič  je v treh letih 

posnel 100 000 novih fotografij
 Alp iz zraka
• Besedilo so napisali Janez Bizjak
 in 15 vrhunskih strokovnjakov
• Monografija je izšla v slovenskem
 in angleškem jeziku in si jo lahko 

ogledate v našem uredništvu.

Redna cena knjige: 49,90 EUR

Cena za naročnike Gorenjskega 
Glasa (-10 %): 44,91 EUR + 

poštnina

Poklič ite: 04/201 42 41
(vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure)

Pišite: narocnine@g-glas.si ali na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
Kranj.

MONOGRAFIJA

flE IZŠLA!
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Zanimivosti

Prepričala s Čudeži smehljaja 
Neža Witwicky z Dovjega je na Prvem 

glasu Gorenjske 2009 osvojila prvo mesto po
izboru strokovne žirije.

S pesmijo Čudeži smehljaja je Neža Witwicky z Dovjega
prepričala strokovno žirijo na nedavni prireditvi Prvi glas Gorenjske
2009 na Jesenicah. Tako je postala Prvi glas Gorenjske 2009 v
starostni kategoriji od trinajst do sedemnajst let po izboru strokovne
žirije. Mlada, nadarjena pevka je učenka mojstranske osnovne šole,
solo petja pa se zadnje leto uči pri Sandiju Vovku v glasbenem
studiu Osminka v Mojstrani. Kot je povedala, že od nekdaj rada poje,
nenazadnje je zmagala na Prvem glasku Gorenjske, ko je imela samo
šest let. Takrat je zapela pesmico Bila je huda mravljica. Tudi na
Prvem glasu Gorenjske je že tekmovala, nazadnje lani s pesmijo Ne,
ni res. Letos je izbrala skladbo Eve Černe Čudeži smehljaja. ”Rada

izbiram bolj zahtevne pesmi, poslušam pa angleške, slovenski pop
...,” je povedala. Kot je priznala, ima na odru običajno nekaj treme,
uspeha na Prvem glasu Gorenjske pa ni pričakovala. In kako naprej?
Vsekakor je odločena, da bo nadaljevala s petjem, sicer pa bi rada
nadaljevala šolanje na srednji vzgojiteljski šoli. Učitelj solo petja
Sandi Vovk je o Neži dejal, da je nedvomno talentirana in tudi
pripravljena veliko vaditi in če bo uspešna tudi v srednji šoli, so ji
vrata do uspeha na stežaj odprta.

Urša Peternel, foto: Anka Bulovec

Neža poje tudi v šolskem zboru in pri Triglavskih zvonovih. Poleg petja, ki je
njen najljubši hobi, trenira tudi odbojko.

Na predzadnji torek v mesecu aprilu so na osnovni šoli v Mojstrani za
ljubitelje glasbe priredili koncert, kjer so se na odru predstavili mladi
talentirani glasbeniki. Za prijetno druženje je poskrbelo trinajst pevk in
pevec ter štirje pianisti in pianistka, vsi učenci glasbenega studia Os-
minka iz Mojstrane. Prireditev, ki jo je povezoval Marsel Gomboc, je
pogumno odprla Anja Konič z Jesenic, sicer gorenjskemu občinstvu
znana predvsem kot zmagovalka Prvega glasa Gorenjske v letu 2004 in
2007. Tokrat je javnosti predstavila avtorsko skladbo z naslovom Kolo
sreče. Nastopila je tudi letošnja zmagovalka že omenjenega pevskega
tekmovanja po mnenju strokovne žirije v starostni kategoriji od 13 do 17
let Neža Witwicky z Dovjega, ki je v solo izvedbi prepevala dve sklad-
bi - Čudeži smehljaja, katero sicer prepeva Eva Černe, in tujo skladbo
No one popularne pevke Alicie Keys. Direktor glasbenega studia Os-
minka, ki hkrati poučuje klaviature, Sandi Vovk ter učiteljica petja Bar-
bara Kos sta bila nad dogodkom zelo navdušena, saj so s koncertom
mladim omogočili predvsem možnost javnega nastopanja in možnost, da
na ta način dozorijo v glasbenem smislu. Vovk je še dodal, da si zelo
želijo dogodek večkrat ponoviti, želijo pa si tudi večjega števila podob-
nih prireditev po celotni Gorenjski in Sloveniji.                    Anka Bulovec

‘’Osminka’’ je navdušila
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Kranjska Gora - ”Šola je med manjšimi, kar
je prednost, ker se vsi med seboj dobro poz-
namo, več je možnosti za oseben stik in za to, da
spodbujamo drug drugega,” je, zadovoljna s
svojimi učenci, povedala ravnateljica kranjsko-
gorske osnovne šole Cvetka Pavlovčič in pose-
bej predstavila nekatere od najboljših: Saro
Mežik, Ano Marijo Zorč in Matica Rogarja iz
devetega ter Benjamina Črva iz sedmega razre-
da. ”Zelo so motivirani za delo, ne le pri rednem
pouku, temveč tudi pri dodatnih urah, veliko pa
delajo tudi doma. So bistri in nadarjeni, a tudi
osebnostno zreli in odgovorni, ambiciozni, a
ne egoistični”, dodaja njihova mentorica.

Sedmošolec Benjamin Črv je odličen na tek-
movanjih iz matematike in fizike, kljub temu da
ga v šoli najbolj zanimata slovenščina in telo-
vadba. Časa, pravi, je dovolj z vse, kljub temu
da že šest let trenira tek. Njegov ključ za uspeh?
”Ne mečem časa proč, vztrajam pri tem, kar
hočem doseči. Kje se vidim čez dvajset let? Na
uspešni športni poti ali kot športni novinar.”

Saro Mežik je najboljša v tujih jezikih, v
prostem času jo zanimajo filmi, v šoli pa
zgodovina in slovenščina. ”Časa je dovolj. De-
lam, kolikor mislim, da moram, tako da mi čas
še ostaja. Ko odrastem, bi rada raziskovala ra-
zlične kulture. Ana Marija Zorč piše odlične
literarne prispevke, zanimajo pa jo tudi jeziki,
zgodovina, slovenščina in telovadba. Rada bi
potovala, njena sanjska dežela je Skandinavija.
Matic Rogar je izvrsten matematik in fizik, pa
ima kljub temu dva do trikrat na teden čas še za trening košarke. Zanimajo ga tehnični pok-

lici, ko odraste, bo morda pilot.
V šoli, v sklopu katere deluje tudi vrtec, ob

rednem pouku poteka veliko drugi aktivnosti.
V tem času pa se intenzivno pripravljajo na
temeljito prenovo, ki jo bodo pričeli marca pri-
hodnje leto. V prvi fazi bodo popolnoma pren-
ovili telovadnico in kuhinjo, v drugi pa učilnice,

pridobili dve novi igralnici, multimedijsko učil-
nico in knjižnico. Zadovoljni smo, da ima obči-
na ima posluh za nas tudi tako, da subvencioni-
ra tečaje, tabore in šole v naravi, tako da imajo
vsi učenci enakovredne možnosti, da se jih
udeležijo,” je še povedala ravnateljica šole, v
katero se bo septembra vpisalo za dva razreda
prvošolcev.                          Marjana Ahačič

Dovolj časa za učenje in prosti čas
Izjemni uspehi učencev osnovne šole Kranjska Gora na vseh področjih. 

V leta 1970 zgrajeno stavbo OŠ Kranjska Gora
hodi 200 šolarjev in 88 malčkov. V prihodnjem
šolskem letu bodo imeli za dva razreda 
prvošolcev. 

Mojstrana - Osnovna šola Mojstrana letos beleži že enajst let, kar
nosi ime ekošola. V teh letih so pripravili številne projekte, se udeležili
veliko natečajev in organizirali odmevne akcije, katerih namen je
varovanje in polepšanje okolja. Vsako leto so za svoje delo prejeli
ekozastavo, mednarodni certifikat. Tako je tudi v tem šolskem letu:
skrbijo za okolje in so pozorni na zdrav način življenja, kamor sodi
tudi zdrava prehrana. Posebno delavni so bili v preteklem tednu, ko je
na šoli potekal Ekoteden. Izpeljali so več akcij, 20. aprila pa je na šoli
potekal naravoslovni dan v počastitev dneva Zemlje. ”Na ta dan smo
na šoli gostili multimedijsko opremljen avtobus zavoda Moja soseska,
katerega člani so pripravili ustvarjalne delavnice za učence, izpeljali
papirno akcijo in zbrali 27416 kilogramov papirja, to je 213 kilo-
gramov papirja na učenca, organizirali cvetlični trg, v avli šole pa
ripravili razstavo Ekoprojektov otrok iz vrtca in učencev od 1. do 9.
razreda,” je povedala Špela Telalovič. V aktivnostih Ekošole sodeluje-
jo vsi otroci in vzgojiteljice iz vrtca, učenci, učitelji in vsi delavci šole.
V številnih akcijah se jim pridružijo tudi krajani Dovjega in Mojstrane,
zadovoljni pa so tudi s sodelovanjem občine. M. A.

Benjamin Črv, Matic Rogar, Ana Marija Zorč in Sara Mežik

Ekoteden na OŠ Mojstrana

Na šoli v Mojstrani so gostili multimedijsko opremljen avtobus zavoda Moja soseska. 
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Kranjska Gora - Kot v pretekli letih bodo
tudi letos policisti Policijske postaje Kranjska
Gora izvedli preventivni projekt z naslovom
”Motoristi, vozite previdno”. Projekt je name-
njen opozarjanju motoristov na nevarni odsek
ceste, kjer se je na našem območju v preteklo-
sti zgodilo največ prometnih nesreč. V okviru
projekta bodo na regionalni cesti med naselje-
ma Gozd Martuljek in Belca postavili opozo-
rilne table, ki bodo motoriste opozarjali na ne-
varen odsek. Maja in junija bodo tudi opravlja-
li poostrene nadzore nad vozniki enoslednih
vozil, predvsem z namenom zagotavljanja spo-
štovanja cestno prometnih predpisov in prepre-
čevanja agresivne vožnje, s katero vozniki eno-
slednih vozil ogrožajo ne le sebe, temveč tudi
ostale udeležence v cestnem prometu. 

”Kolesarjenje je zelo popularen in priljubljen
način rekreacije, kar nenazadnje kaže tudi šte-
vilo kolesarjev, ki iz leta v leto strmo narašča.
A ker pogosto pozabljamo na lastno varnost in
uporabo zaščitne opreme in sredstev, iz leta v
leto narašča tudi število prometnih nesreč, v
katerih so udeleženi kolesarji. Ti so pogosto
brez zaščitne čelade, ki sicer ni obvezna, ven-
dar je že marsikaterega kolesarja obvarovala
hudih poškodb glave,” opozarja Damjan Lepo-
ša, pomočnik komandirja policijske postaje
Kranjska Gora, in dodaja.

”Preden se odpravite na prvo vožnjo, se
spomnite vsaj nekaterih poglavij iz kolesarske
etike, s spoštovanjem katere bomo vplivali
tako na lastno varnost kot na varnost drugih
udeležencev v cestnem prometu: 

- kadar srečamo pešca ali kadar se nam pri-
bližuje skupina izletnikov, povsem zmanjšaj-
mo hitrost ali se ustavimo; če je pot preozka,
sestopimo s kolesa in se umaknemo s poti, to
še posebej velja na poteh po hribih; 

- če se skupini približujemo od zadaj, zmanj-
šajmo hitrost; ko pa se ljudem približamo, jih
poprosimo, naj nas spustijo mimo. Počakajmo,
potem pa se počasi odpeljemo naprej; nikakor
pa ne smemo pozabiti na zahvalo; 

- upoštevajmo živalski svet, na katerega pre-
delih smo le gostje; ne povzročajmo hrupa in
ne plašimo živali; 

- ne vozimo po travnikih in poljih; 
- zapirajmo za seboj zapornice, lese in druge

vrste premičnih ograd; 
- ob vikendih in praznikih se izogibajmo bolj

obiskanih poti; 
- za vaje v dirkalnih spretnostih pojdimo na

tisti teren, kjer ni izletnikov ali drugih udele-
žencev v prometu in možnosti, da bi uničevali
naravo; 

- ne divjajmo po poteh in stezah, ki so pri-
ljubljene izletniške smeri; 

- ne naredimo drugim nič takega, kar ne bi
želeli, da bi drugi naredili nam!

Ker je vedno več ljubiteljev oziroma pravih
motorističnih entuziastov, velja izpostaviti tudi
nekatera dejstva glede teh udeležencev v cest-
nem prometu, še dodaja Lepoša. ”Vsako leto v
prometnih nesrečah na območju Policijske

uprave Kranj umreta povprečno dva voznika
motornih enoslednih vozil, kar 16 je hudo tele-
sno poškodovanih, 42 pa je lahko telesno po-
škodovanih. Večina umrlih motoristov je mlaj-
ših, z le nekajletnim vozniškim stažem in po-
manjkljivimi vozniškimi izkušnjami. Najpogo-
steje je razlog prometnih nesreč neprilagojena
hitrost ter nepravilna stran vožnje. Skupni cilj
tako policije kot tudi vseh udeležencev v cest-
nem prometu je, da bi bile ceste bolj varne in
da bi se število nesreč, predvsem tistih najbolj
tragičnih, zmanjšalo. Zato policisti svetujemo:

- Vozite previdno, upoštevajte omejitve hitro-
sti in hitrosti prilagodite stanju ter lastnostim
ceste, prometnim razmeram, predvsem pa svo-
jemu znanju in izkušnjam. Hitrost in način
vožnje motornih koles še posebej prilagodite v
prvih minutah deževja.

- Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila,
psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni. 

- Reakcijski čas v idealnih razmerah je 0,6 -
0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1
sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku
pa že 2 sekundi ali več. Na vožnjo se torej od-
pravite zbrani in spočiti. Poskušajte predvide-
vati dogodke na cesti in se na ta način izogniti
nenadnim situacijam, ki bi lahko vodile v pro-
metno nesrečo.

- Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevma-
tikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno
ogrejte.

- Dosledno uporabljajte zaščitno čelado. Če-
lado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogo-
ča potrebno vidljivost. Uporabljajte oblačila s
ščitniki.

- Pri vožnji skozi levi ovinek ne vozite ob črti
na sredini vozišča, da vaša glava ne bo v ob-
močju vozišča za nasprotni promet.

- Če vaše motorno kolo nima zavornega si-
stema ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne
zavirajte na talnih označbah.

- Izogibajte se asfaltnim površinam, na kate-
rih je posut pesek, razlito olje ali podobno
(predvsem v ovinku).

- Upoštevajte, da na cesti niste sami in da je
od vašega ravnanja odvisna tudi varnost dru-
gih.

Tako kolesarje kot tudi voznike koles z mo-
torji in voznike motornih koles pa policisti še
posebej opozarjajo na previdnost v času, ko
prometne površine še niso povsem očiščene
peska, ki so ga vzdrževalci cest posuli v času
zimske sezone; prav ta predstavlja največjo ne-
varnost v prvih dneh vožnje. 

Marjana Ahačič, foto: Vilma Stanovnik

Predvidno s kolesi in motorji
Policisti opozarjajo na varnost ter uporabo zaščitne opreme in sredstev.

Plaketi Brojanu in Ažmanu
Na letnem zboru Gorske reševalne zveze

Slovenije, 20. aprila na Ljubelju, so članom
podelili več plaket za življenjsko delo v tem
humanem poslanstvu pri reševanju ljudi na
planinskih poteh in v previsnih stenah.
Letošnja prejemnika pomembnega priznanja
sta tudi Janez Brojan in Janko Ažman iz
Društva GRS Mojstrana. Janez je gorski reše-
valec 46, Janko pa 43 let. Oba se vedno odzi-
vata klicu na pomoč, ki v vsakem času, pod-
nevi in ponoči, pride z gora. Poleg reševanja
sta v tem obdobju oba opravljala pomembne
naloge in zadolžitve v prejšnji postaji GRS
Mojstrana ter tudi širše v okviru slovenske
zveze reševalcev. Janez je bil vrsto let načel-
nik postaje GRS Mojstrana. Plaketi za živ-
ljenjske delo jima je na letnem zboru podelil
in jima izrekel čestitke za humano delo
predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije
Miro Pogačar. J. R.

Policisti svetujejo posebno previdnost predvsem v 
prvih vožnjah v sezoni. 



Šport

ZGORNJESAV'C - 13

Kranjska Gora, Škofja Loka - V začetku
aprila se je z dvema odličnima predstavama
najboljših slovenskih ekip v dvoranskem hoke-
ju, tako imenovanem floorballu, odločil boj za
letošnjega prvaka. Ekipa ŠD Zelenci Kranjska
Gora, ki je po rednem delu vodila na prven-
stveni lestvici, si je obetala, da bo vendarle
prišla do želenega naslova, toda precej upanja
so izgubili že na prvi domači tekmi v Kranjski
Gori, ko so jih Ločani premagali 3:5. Kljub
temu se Zelenci na povratni tekmi v dvorani
Poden v Škofji Loki niso vdali, saj so jo - ob
številni in glasni podpori zvestih navijačev -
začeli odlično, na koncu pa so vendarle z 8:4
slavili bolj razigrani člani ekipe InSporta, ki so
že osmič postali državni prvaki. 

”Za nas je bila vsa sezona, do finalnih tekem,
res izjemna. V zadnjih dveh tekmah pa smo
nerazumljivo popustili. Ločani so se očitno na
finale dobro pripravili, tako da njihovem tem-
pu nismo mogli slediti. Zato jim čestitam za
naslov prvakov,” je po odločilni tekmi v Škofji
Loki povedal najboljši strelec in najkoristnejši
igralec lige Primož Berden iz ekipe Zelencev,
ki je za to prejel tudi poseben pokal, skupaj z
ostalimi soigralci v ekipi pa si je zaslužil sre-
brno kolajno in pokal za drugo mesto.

Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Zelencem naslov podprvakov
Ekipa ŠD Zelenci Kranjska Gora je v velikem finalu državnega prvenstva v dvoranskem hokeju morala 

priznati premoč InSportu Škofja Loka.

Ekipa ŠD Zelencev Kranjska Gora je v finalu morala priznati premoč ekipi InSporta, kljub temu pa so se po
zadnji tekmi v dvorani Poden v Škofji Loki veselili drugega mesta.
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Vabimo vas
v lep ambient, kjer lahko naročite
slastne torte tudi za domov. 
Po predhodnem naročilu 
sprejemamo naročila za torte 
za razne priložnosti, kot so rojstni
dnevi, poroke, obletnice ...

Kavarna - slaščičarna
Arif Čehajić s.p., Koroška ulica 13 B, 4280 Kranjska Gora, Tel. 04/588 55 44

Košarkarice v polfinalu državnega prvenstva 
Kranjska Gora - Ženski košarkarski klub HIT Kranjska Gora tret-

jo sezono od ustanovitve ostaja med vodilnimi v Sloveniji. Sledi za-
črtanim ciljem in se veseli novih uspehov. Igralke pod vodstvom tre-
nerja Gorana Jovanoviča so najprej lep uspeh dosegle na tekmovanju
za pokal Košarkarske zveze Slovenije. Zasedle so tretje mesto in
osvojile bronasto kolajno. V državnem prvenstvu so se najprej med
šestimi ekipami borile za čim boljši izhodiščni položaj v končnici,
kjer se za naslov prvakinj pomerijo štiri najboljše ekipe. Konkuren-
ca je bila tokrat posebej močna, saj je bilo kar pet ekip izredno ize-
načenih. V rednem delu so zasedle tretje mesto in se v polfinalu
pomerile z Mariborčankami. Na obeh tekmah so slavile prepričljivo
zmago, v začetku maja pa jih čakajo odločilni boji za naslov
državnih prvakinj.  J. R.

Kegljači dosegli zgodovinski uspeh 
Rateče - Tekmovalci sekcije za kegljanje na ledu pri Nordijskem

društvu Rateče Planica so se ob zaključku letošnje sezone razveselili
največjega uspeha v vsej zgodovini, odkar se v kraju ukvarjajo s tem
zimskim športom. Ekipe in posamezniki so na letošnjih državnih pr-
venstvih skupaj osvojili kar 32 medalj. Matjaž Kocjan, Miran Sluga
in Jože Špolad so se v sestavi državne reprezentance udeležili evrop-
skega prvenstva v Nemčiji in dosegli velik uspeh. Ekipno je sloven-
ska reprezentanca med 21 državami zasedla šesto mesto, v zbijanju in
bližanju pa peto mesto. Med posamezniki je Miran Sluga zasedel tri-
najsto mesto. Poleg tega so Ratečani uspešno nastopali na mednarod-
nih turnirjih v Sloveniji ter v Nemčiji, Avstriji in Švici. V marcu so na
jeseniški ledeni ploskvi organizirali tradicionalni turnir, na katerem je
nastopilo 26 ekip, med njimi največ iz sosednje Avstrije.  J. R.

V 2. številki Zgornjesavca je bila kot avtori-
ca prispevka z naslovom Nasmejana oskrbni-
ca Erjavčeve koče po pomoti napisana M.
Ahačič, za kar se pravemu avtorju Janku Ra-
biču in bralcem opravičujemo. 



Odprto pismo AS Rateče 
Pred nedavnim sem imel prilož-

nost seznaniti se s poslovnim poro-
čilom AS Rateče z dne 9. septem-
bra 2008, večinsko sprejetim tudi
na občnem zboru AS Rateče 6. fe-
bruarja 2009, pod katerim sta se
podpisala tajnik Franc Kajžar in
predsednik Jože Brudar. Ker so me
nekatere trditve iz poslovnega po-
ročila resnično prizadele in so do
mene pa tudi do OS Občine Kranj-
ska Gora skrajno žaljive, sem se
odločil, da članom AS Rateče, ki
so poslovno poročilo z veliko ve-
čino sprejeli, napišem nekaj svojih
stališč do tega poročila in njego-
vih ustvarjalcev. Najprej pa prepis
18. tč. poslovnega poročila:

18. tč. poslovnega poročila:
”Kritično smo ocenili tudi pred-
log svetnika DeSUS-a Andreja
Žemve, ki je na seji občinskega
sveta pod točko razno izsilil od
občinskega sveta ukinitev odloka
o zapori ceste v Tamar. S tako od-
ločitvijo je aktualni občinski svet
povzročil občutno škodo na pre-
moženju AS. Od zakonodajalca,
kar občinski svet nedvomno je, bi
pričakovali razumne odločitve v
kritičnih ali nekritičnih situacijah.
Zato je nesprejemljivo, da je ob-
činski svet spregledal namen
predlagatelja in podlegel emoci-
jam tragičnega dogodka ter poni-
glavo sprejel sklep o ukinitvi odlo-
ka o zapori ceste v Tamar, brez
strokovne ocene in utemeljitve ter
brez mnenj soglasjedajalcev in
prizadete javnosti! Agrarna skup-
nost je podala pozitivno mnenje k
predmetnemu odloku 28. aprila
1999. Prepričani smo, da so bili s
to enoumno odločitvijo prizadeti
naši interesi in s tem kršena te-
meljna načela zaupanja v pravo in
demokracijo, kar je še posebej za-
skrbljujoče.”

Normalno razmišljujoč človek,
seveda brez zlobnih namenov, se
pod kaj takega ne bi mogel podpi-
sati, še posebej, če bi vedel, pod
kakšnimi okoliščinami je bil spo-
rni odlok razveljavljen. Vsem ne-
prizadetim naj obrazložim, da gre
za dogajanja v zvezi s tragičnim
dogodkom, ki se je zgodil na ob-
činski lokalni cesti Planica - Ta-
mar, kjer je v nesreči dne 27. juli-
ja 2008 z naletom na odprto zapor-
nico izgubil življenje 17-letni kole-
sar. 

Obema podpisanima pod po-
slovno poročilo in vsem, ki so na-
sedli njunim provokacijam in ma-
nipulacijam, priporočam, da si
preberejo podrobno obrazloženo
pismeno pobudo za sprejem odlo-
ka o prenehanju veljavnosti spo-
rnih odlokov, ki so urejali zaporo

ceste v Tamar. Občinskemu svetu
sem jo v obravnavo vložil dne 25.
avgusta 2008, torej en mesec po
tragičnem dogodku, ko sem zgro-
žen na kraju nesreče ugotovil, da
je zapornica v popolnoma enakem
stanju in položaju, kot je bila pred
nesrečo, in da nihče od odgovor-
nih ni v zvezi s tem ničesar ukre-
nil. OS je predlog obravnaval na
18. seji dne 27. avgusta 2009 (za-
pisnik seje OS z vsemi prilogami
je v gradivu 19. seje OS z dne 8.
oktobra 2008 in si ga lahko ogle-
date na spletni strani Občine
Kranjska Gora - seje občinskega
sveta). Odločitev OS o mojem
predlogu je bila soglasna - od pri-
sotnih 12 svetnikov nihče ni glaso-
val proti. Kar pa je bilo glede na
tragične posledice ”delovanja”
sporne zapornice povsem normal-
no in edino logično.

Od tu naprej pa je pismo name-
njeno predvsem vodstvu AS, oz.
avtorju 18. č. poslovnega poročila
ter komentarju njegove vsebine.

Gospodje, mar res mislite, da
sem eden tistih svetnikov, ki bi
lahko izsilil od občinskega sveta
tako odločitev. Glede na moj po-
ložaj v OS, ki ga dobro poznate,
moram povedati, da moji predlogi
morajo imeti vsaj trikratno moč
argumentov, da se jih sploh obra-
vnava, kaj šele, da so sprejeti.
Očitno pa sem v tem primeru z
njimi uspel prepričati tudi župa-
na, ki je takoj (kar je bilo logično
in razumno, čeprav en mesec pre-
pozno) predlagal sklep o razvelja-
vitvi odlokov, kateri je dobil sto-
odstotno podporo svetnikov. Po
vaše je bilo to poniglavo in ne-
sprejemljivo, ker je OS spregledal
namen predlagatelja in podlegel
emocijam tragičnega dogodka. Se
sploh zavedate, kakšne bizarne
ocene in trditve izrekate in jih tro-
site med svoje člane. In to Vi, g.
predsednik, ki ste dobršen del
časa veljavnosti spornih Odlokov
o zapori ceste v Tamar sedeli na
Občini kot najodgovornejši za nji-
hovo dosledno izvajanje. Natanč-
no si preberite mojo pobudo OS
(ali samo določila odlokov), pa
boste lahko v njej prepoznali mar-
sikaj, kar bi lahko storili tudi Vi v
času Vaše ”vladavine” na Občini,
pa tega niste storili, ali preproste-
je, zato niste bili sposobni. To pa
je tisto, kar jaz prepoznavam kot
enoumno ravnanje, mimo vseh na-
čel zaupanja v pravo in kar je oz.
je bilo posebej zaskrbljujoče. 

In še o povzročitvi občutne ško-
de na premoženju AS, ki naj bi jo
s tako odločitvijo povzročil aktu-
alni občinski svet. Ne vem, o kakš-
ni škodi govorite, materialni, mo-
ralni ali kakšni drugi, vam lastni

škodi. To boste morali pač obra-
zložiti vsem svetnikom OS, da bo-
ste prišli do zadovoljivega odgo-
vora ali celo do povrnitve povzro-
čene škode. Toda, če ste sposobni
vsaj malo oddaljiti se od svojega
ega, boste naleteli na dejansko
škodo, ki je bila povzročena v zve-
zi z zapornico. Ta pa ni material-
na, kot jo omenjate v poročilu, in
je povsem neprimerljiva s tisto, ki
jo edino prepoznavate in razume-
te. To je škoda, ki se je ne da po-
vrniti ne z denarjem ne z opraviči-
li, pač pa delno samo z moralno
dolžnostjo in zadoščenjem družbe
do prizadetih v obliki obsodbe ti-
stih, ki so odgovorni zanjo. 

Osebno še vedno verjamem v
pravno državo (v nasprotju z
vami), zato sem prepričan, da bo
pristojnim organom uspelo odkri-
ti tiste, ki so s svojimi ravnanji ali
opustitvenimi dejanji pripomogli k
tragičnemu dogodku, zaradi pov-
zročitve splošne nevarnosti, ogro-
žanja javnega prometa z nevarnim
dejanjem ali sredstvom in opustit-
ve nadzora v javnem prometu.
Mogoče bo prav ta obravnava
spodbudila odpiranje skrivnostne
Pandorine skrinjice z izvirnimi
grehi (ali grešniki), ki so botrova-
li ne samo tej, ampak tudi marsi-
kateri drugi nedoslednost v naši
občini. 

Kar zadeva podleganje emocijam
tragičnemu dogodku, ki ga očitate
občinskemu svetu, pa vas prosim,
da tega izraza v takih besednih
zvezah ne uporabljate več, vsaj vi
ne, saj so emocije v psihološkem
smislu mišljene kot neki normalen
človekov odziv na neko dejanje ali
dogodek, česar pa pri vas, glede
na vaš odziv vsaj z vezi s tem do-
godkom, ne bi mogel trditi.

Občinski svetnik DeSUS
Andrej ŽEMVA

Kotiček za jezikovne
telebane*

Bosonogi avguštinec oče Marko
Pohlin je že konec 18. stoletja v
uvodu svoje slovenske slovnice za-
pisal: ‘’Ne se sramovati svojega
jezika, vedite, da je naš materni
jezik tako imeniten kot katerikoli
drug.’’ Zdi se, da je Pohlinova mi-
sel še dandanašnji vredna razmis-
leka, ker se nekateri očitno ‘sra-
mujejo svojega jezika’ ter ga zato
po nemarnem zapostavljajo. 

Temeljno slovenistično pravilo o
rabi tujih izrazov pravi: ‘’Tuje be-
sede prevzemamo, kadar za po-
imenovano nimamo domače be-
sede. Sicer pa raje uporabljamo
domače besede ali besedne zveze,

ki so doživljajsko pristnejše in
dostikrat tudi pomensko jasnej-
še.’’ Načelno strokovno stališče je
torej popolnoma nedvoumno, pa
vendar ...

Mojstrana Open (Zgornjesav’c,
2008, št. 7 - 8). Angleški pridevnik
open v slovenščini pomeni odprt,
svoboden, javen, dostopen. Na an-
glo-ameriškem jezikovnem podro-
čju športno prireditev, ki je dostop-
na, javna, vsem odprta, imenujejo
‘open’. Znano ameriško tekmova-
nje v tenisu se imenuje US Open,
kar pomeni, da se tekmovanja lah-
ko udeležijo tudi tekmovalci zunaj
ZDA. In kakovostna slovenska
športna občila govorijo in pišejo o
odprtem prvenstvu Amerike. Po-
dobno lahko v športnih glasilih sli-
šimo ali preberemo o odprtem pr-
venstvu Ljubljane, odprtem pr-
venstvu Šiške, odprtem prvenstvu
Moskve in tako naprej. ‘Mojstrana
Open’ je torej odprto teniško pr-
venstvo Mojstrane, kar pomeni, da
ni zaprto tekmovanje zgolj za pre-
bivalce Mojstrane, ampak je vsem
dostopno, odprto. Postavlja se se-
veda vprašanje, zakaj se v Moj-
strani afnajo s tujimi izrazi.

Z jezikovno ekologijo pa so skre-
gani tudi nekateri prodajalci
športnih uslug iz južnejših krajev.
Zasebna športna agencija, ki je
pred leti onesnažila Slovenijo s tu-
jim izrazom ‘beach volley’ (odboj-
ka na mivki), je po Sloveniji in
tudi v Kranjski Gori tržila otroško
smučarsko tekmovanje s tujim
imenom ‘ski open’. Šlo je seveda
za odprto (vsem dostopno) otro-
ško smučarsko tekmovanje. Star-
še, ki so pripeljali otroke na tek-
movanje, sem slišal govoriti, da
peljejo otroke na ski open, čeprav
vsi niso vedeli, kaj tuji izraz pome-
ni. Preverjeno! Enega od staršev
sem vprašal, kaj je to ‘open’, in je
odgovoril: ‘tekmovanje pač’. In
ker se prireditev nadaljuje v raz-
ličnih krajih Slovenije, se jezikov-
no onesnaževanje učinkovito širi.
Očitno zasebnega podjetnika ne
moti, če javno razprodaja sloven-
ščino in že otroke posiljuje s tuji-
mi izrazi. 

* Slovar slovenskega knjižnega
jezika: teleban, neroden, neugla-
jen človek; jezikovni teleban, jezi-
kovno neuglajen človek.

Silvo Kristan
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Prireditve v občini Kranjska Gora
2. maja 2009 
2. Srečanje konjenikov brez meja
Mednarodno srečanje ljubiteljev konj in konjskih vpreg iz Slovenije, avstrijske Ko-
roške in Furlanije Julijske krajine, prireditev je popestrena s kulturnim, etnološkim
in zabavnim programom. 
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 13.00
Kje: Pred Oštarijo in Šotor Arena, Kranjska Gora

2. maja 2009 
Voli - gledališka predstava
Predstava Voli je prvenec in je v dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori dožive-
la krstno uprizoritev v Sloveniji.
Komedija Voli na zelo humoren način s sočnim besediščem in številnimi preobra-
ti odslikava volilni dan v Združenih državah Amerike. 
Splet okoliščin in dinamika dogodkov gledalca ne puščajo ravnodušnega oziroma
mu na trenutke jemljejo sapo. 
Temperament in tragikomičnost igralskih likov se skozi vso predstavo zelo načrt-
no in premišljeno stopnjuje in spreminja. 

Režiserju je uspelo v ekipi vzpostaviti izvrstno dinamiko in simbiozo. 
Vse to pa daje predstavi strast in energijo. 
Ta bol´ teater je gledališka skupina, ki deluje v okviru Kulturno prosvetnega druš-
tva Josip Lavtižar Kranjska Gora. Uprizorili so več dramskih del, s katerimi so go-
stovali po celi Sloveniji in v zamejstvu ter sodelovali na različnih festivalih amater-
skih gledaliških skupin. Njihov repertoar je pester in raznolik. 
Kdaj: 20.00
Kje: Ljudski dom, Kranjska Gora

9. maja 2009 
Aktivna pomlad - dan odprtih vrat OŠC Planica
Olimpijski športni center Planica odpira vrata vrhunskim in rekreativnim športni-
kom 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 otro-
ke pa bodo organizirane tudi delavnice nordijske hoje, skika in plezanja. 
Več: www.osc-planica.si
Informacije: planica@csod.si
Kje: Olimpijski športni center

31. maja 2009 
Ubrane misli
13. srečanje ljudskih piscev članov DU iz očin Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora 
Informacije: DU Dovje-Mojstrana (mirko.rabic@telemach.com)
Kje: Kulturni dom, Dovje

Srečanje motoristov 
in žegnanje motorjev

Dovje - Moto klub IPA - RK Gorenjska bo drugo majsko soboto,
9. maja, pripravil sedaj že tradicionalno 5. srečanje članov IPA MK
Slovenije in drugih motoristov, ob tem pa bo na Dovjem tudi žeg-
nanje motorjev. Prireditev se bo začela ob 9. uri, ko se bodo mo-
toristi začeli zbirati pri spomeniku Jakoba Aljaža na Dovjem, ob 12.
uri pa bo žegnanje. Kot je v imenu organizatorjev povedal Boštjan
Knific, bo sledila panoramska vožnja, ki se bo končala v Kranjski
Gori, kjer bo zaključek srečanja s piknikom. V. S.
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