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Ena izmed aktivnosti LAS-a Občine Kranjska Gora je tudi vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih. 

Še posebej želimo, da bi se v času poletnih počitnic odvijalo čim več aktivnosti, kamor bi se lahko vključili mladi iz vseh 

krajev naše Občine. Zato smo v sodelovanju z različnimi organizatorji pripravili program aktivnosti v času poletnih 

počitnicami. Vabimo vas, da se nam pridružite in preživite delček svojega prostega časa z nami….veselo bo! 

organizator program starost čas 
kraj 

kontakt 

Občinska knjižnica 

Jesenice-Kranjska Gora Poletne slikarije 

od 5 leta 

dalje 

od 11. do 15. julija, od 

11.30-13.30 

Knjižnica Kranjska Gora Gordana Lumpert,  

gordana@knjižnica-jesenice.si 

Katarina Plasin, 

katarina.plasin@knjiznica-jesenice.si 

 Ustvarjamo iz različnih materialov 

od 5 leta 

dalje 

od  22. do 26. avgusta 

od 11.30-13.30 

  

Občinska knjižnica Jesenice 

-Rateče Poletne slikarije 

od 5 leta 

dalje 

od 18. do 22. julija od 

11.30-13.30 

Knjižnica Rateče  

 Ustvarjamo iz različnih materialov 

od 5 leta 

dalje 

od  8. do 12. avgusta  

od 11.30-13.00 

  

 Naravi prijazna delavnica 

od 5 leta 

dalje 

od  16. do 19. avgusta 

od 11.30-13.30 

  

Občinska knjižnica 

Jesenice-Dovje-Mojstrana Poletne slikarije 

od 5 leta 

dalje 

od 25. do 29. julija od 

11.30-13.30  

Knjižnica Mojstrana  

 Ustvarjamo iz različnih materialov 

od 5 leta 

dalje 

od  1. do 5. avgusta od 

11.30-13.30 

  

Društvo Center za pomoč 

mladim, podružnica 

Kranjska Gora in Planinsko 

društvo Gozd Martuljk, 

Mladinski odsek Igrajmo se v Rutah 

od 5 do 

10 leta  

27.8.2016 

(od 10.-18. ure) 

Teniško igrišče v Gozd 

Martuljku, v primeru 

slabega vremena pa v 

Gasilskem domu 

Polona Petrovič Erlah,  

041 883 206 

 polona.petrovic-erlah@amis.net  

PD Dovje-Mojstrana 

 

9 dnevna kondicijska priprava na 

planinsko sezono 

od 6 do 

27 leta 

od 25. junija do  4. 

julija od 6.-16. ure in 

od 16.-20. ure 

Okoliški hribi… Vesna Lotrič 

031 613 427, 

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com 

 

Dvodnevni planinski tabor, Rjavina 

2016 

od 6 do 

27 leta od 3. do 4. julija  

Rjavina, Staničev dom 
 

 

Mednarodni planinski tabor Alpe Adria 

Alpin (Mojstrana) 

od 6 do 

21 leta  od 14. do 17.julija 

Mojstrana , okoliški hribi 
 

 

 
LAS-Lokalna akcijska skupina 

 za preprečevanje odvisnosti  

Občine Kranjska Gora 
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