


 Spomladi  leta 2016  je   Regijska  pisarna  Jesenice iz  

občine Kranjska  Gora   dobila  pobudo , da  se  vodja  

regijske  pisarne   sestane  s podžupanom Bogdanom  

Janšo. Tema  izgradnja parka  v Mojstrani. 

 Na   sestanku  je   g. Janša  predstavil  idejo  in že tudi  

idejno  zasnovo  parka. Izrazil  pa  je  željo, da  ŠZ 

Jesenice kot  nosilka   regijske  pisarne  sodeluje pri  

projektu .  

Sodelovanje Regijske  pisarne  

OKS-ZŠZ Jesenice  z občino 

Kranjska Gora



 Regijska  pisarna  Jesenice  naj  pridobi  mnenje 

OKS – ZŠZ  o možnosti  uporabe  olimpijskih  

simbolov , da  ne  bi prišlo  do  nepravilne  uporabe

 Pomaga  pripraviti  seznam  olimpijcev ,ki  so  bili  

bodisi  rojeni  v Mojstrani, na Dovjem  in Belci 

oziroma  so  se   v   to  krajevno  skupnost  preselili.

 Zaprošeni  smo bili  tudi  za  pomoč  pri  zbiranju  

foto  materiala oziroma  podatkov  o  olimpijcih

Pričakovanja  občine  



Projekt  je   vodil  podžupan 
Bogdan  Janša, ter  od  
prvega  sestanka dalje  tudi  
sproti  informiral  RP 
Jesenice  o poteku  
investicije . 



Regijska  pisarna  Jesenice  je  vzpostavila   

kontakt  s  strokovno službo OKS – ZŠZ in v zelo 

kratkem času  pridobila   mnenje  o uporabi  

olimpijskih  simbolov.

Takoj smo  tudi  pristopili  k  iskanju  slikovnega  

materiala ( predvsem  o  tistih  športnikih ,ki  so  se  

priselili  kasneje).Pomagali  smo  si  tudi  z arhivom 

športnega  uredništva   Dela  in  seveda  z 

osebnimi kontakti  s športniki .

Tik pred začetkom  gradnje  smo  bili  tudi  

povabljeni k oceni  projekta.



 V  šestih  mesecih  je  bil  projekt  končan in  

regijska  pisarna   Jesenice  je   dobila  prošnjo, da  

o  otvoritvi  obvesti  OKS – ZŠZ , da  predstavnik  

sodeluje  pri  otvoritvi .

 Zaprošeni  smo  bili  tudi, da  na  otvoritev  

povabimo  tudi  športno  javnost  od  Rodin  do  

Rateč . 



Pano ob  vstopu  v  park Mojstranških

olimpijcev



Pot s krogi  na  katerih  so imena  in 

priimki  olimpijcev



Pogled  na  ploščico 



Namen  je  bil  dosežen , poleg  

spominskega  parka  je  nastal  več  

namenski  prireditveni  prostor



Hvala  za  pozornost  


