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Spoštovani ! 

Mojstrana, 13.10.2020 
 
 

Zadeva:  Prošnja za donacijo na projektu »Ohranitev smučišča v Mojstrani« 
 
 
Namen Fundacije ALJAŽEV KRAJ je splošno koristen in dobrodelen. Ustanovljena je bila z namenom, da bi lahko 
na različne načine pripomogla k ohranitvi kulturne in naravne dediščine ter razvoju čudovitih krajev pod 
Triglavom. Fundacija podpira projekte, ki okolju prinašajo dodano vrednost in mu vdihujejo  življenje. 
 
Naš prvi projekt je ohranitev smučišča v Mojstrani, ki obratuje že več kot 50 let. V kraju smo lahko ponosni na 
generacije sokrajanov, ki so v mojstranški strmini videle smučarsko priložnost, skozi vsa ta leta skrbele za 
smučišče in s svojo zagnanostjo in trudom pripomogle k njegovemu neprekinjenemu  obratovanju. Mojstranško 
smučišče nudi s svojim delovanjem možnost zimsko športne sprostitve tako domačinom kot tudi ostalim 
obiskovalcem. Poleg alpskega smučanja pa omogoča najmlajšim tudi uživanje v sankanju. Smučišče tako že dolga 
leta  skrbi za živahen zimski utrip in  prepoznavnost Mojstrane. Na domačem bregu so svoje prve zavoje zapeljali 
znani domači alpski smučarji in smučarke, ki so dosegli številne uspehe tudi na največjih svetovnih tekmovanjih 
(http://www.mojstrana.com/sl/kulturne-znamenitosti/mojstrana/olimpijci/) 
 
Tekom zadnjih nekaj let so se zimske razmere spremenile, brez umetnega zasneževanja ne gre, kar bistveno 
vpliva tudi na rentabilnost smučišča. Za nadaljnjo ohranitev koncesije in s tem zagotovitev nadaljnjega 
obratovanja,  je pred zimsko sezono 2020/21 potrebno izvesti tehnični pregled vlečnice in v ta namen opraviti 
potrebna obnovitvena dela.  
 
V fundaciji smo se, skladno z njenim poslanstvom, odločili pripomoči k nadaljnji ohranitvi delovanja 
mojstranškega smučišča. Pričeli smo z zbiranjem donacij, prostovoljnih prispevkov, sponzorstev ter 
informiranjem in ozaveščanjem javnosti o obstoječi problematiki. Ustanovitelji fundacije ALJAŽEV KRAJ delamo 
po načelu Aljaževih besed:  »Pa ljubša mi je kot prazna čast, če kdo k dobri stvari kaj dejansko pripomore.« 
 
Ustanova ALJAŽEV KRAJ, je institucija, ki v ta namen zbira donacije, prostovoljne in sponzorske prispevke. Njena 
naloga je poskrbeti, da gredo zbrana sredstva izključno za pokrivanje stroškov izvajalcem, ki bodo opravljali na 
smučišču potrebna dela ali na drug naslov izključno vezan na stroške delovanje smučišča, ne glede na to, kdo 
trenutno ali bo v bodoče upravljal samo smučišče. 
 
Upamo, da nam bo tudi z Vašo pomočjo, uspelo ohraniti smučišče. 
 
Podatki za nakazilo donacije: 

IBAN: SI 56 1910 0001 1557 604 odprt pri Deželni banki Slovenije, BIC koda: SZKBSI2X 
Koda namena: CHAR  Namen: Donacija    Referenca: SI 00  2020-01 

 
 
S spoštovanjem!  
 

 
 
 
UO Fundacije Aljažev kraj 


