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Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.
Tudi letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne
morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta,
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti:
narocnine@g-glas.si.
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno
v nakladi 19.230 izvodov, prejemajo ga
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki
občine Kranjska Gora, priložen je tudi
izvodom Gorenjskega glasa.

Anže si želi
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Brezplačni prevozi za starostnike
Občina Kranjska Gora se je maja lani pridružila projektu Prostofer, brezplačnim
prevozom za starostnike, ki jih opravljajo prostovoljci. Lani so imeli 56 prevozov.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža, h kateremu je lani pristopila Občina
Kranjska Gora. Je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost
starejših. Namenjen je starejšim, ki
ne vozite sami, nimate sorodnikov in
imate nižje mesečne dohodke pa tudi
slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Prostofer vam omogoča lažjo
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovskih centrov ... Če se želite dogovoriti za prevoz, pokličite v klicni center
na brezplačno številko 080 10 10.
Za volanom so starejši aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Vozilo,
ki ga zagotavlja Občina Kranjska Gora,
je v njeni lasti. V ta namen ima električnega, torej so tudi "eko frajerji". Prvi
prevoz so njihovi prostoferji opravili 15.
maja 2019, skupaj v lanskem letu pa 56;
od tega 21 v bolnišnico, 26 v zdravstveni
dom in devet ostalo (trgovina ...). Letos
do 18. februarja so imeli skupaj 11 prevozov. Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki
ima veljavno vozniško dovoljenje in je
pripravljen pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo. Vsi vozniki, ki želite postati prostoferji v občini, pokličite Vlasto
Skumavc Rabič na telefon 04 5 809 809
ali pišite na e-naslov vlasta.skumavc@
kranjska-gora.si.

NA VOŽNJI NIKOLI NI DOLGČAS
"Nikoli mi ni bilo težko pomagati, če
je kdo pomoč potreboval. V Mojstrano
sem priseljena, želela sem tudi sama
imeti več stika z domačini. Tudi zato
sem se odločila, da postanem prostoferka. Starejše peljem iz Kranjske Gore
na Jesenice na pregled k zdravniku,
tudi na pošto. Če želijo, jih pospremim
tudi do ambulante. Potem jih počakam
in odpeljem nazaj. Nekateri med njimi
sicer imajo sorodnike, ampak so ti v
službah in zanje nimajo časa. Starejši

Prostoferji, od leve Franc Bakše, Izidor Podgornik, Zorana Teran (in njena psička Kara)
ter Jože Smolej. Vsi so povedali, da je biti prostofer preprosto "fajn" in vabijo še druge
aktivne starejše voznike, ki radi priskočijo na pomoč, da se jim pridružijo.
se radi pogovarjajo, so polni znanja in
izkušenj, vedno je zanimivo," je svojo
izkušnjo podelila Zorana Teran, ki ni
samo prostoferka, ampak se s starejšimi, ki jih vozi, druži še v prostem času.
Izidor Podgornik je povedal, da je daleč
največja potreba po prevozih do zdravnika. "Ampak tudi če bi se npr. tri stanovalke Doma Viharnik ali Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja zmenile,
da bi šle skupaj rade malce naokrog, naj
bo za dve uri v trgovino, bi jih prav tako
rade volje odpeljal." Podgornik že ima
izkušnjo s prostovoljstvom, leta 2013 je
bil prostovoljec na evropskem prvenstvu v košarki v Sloveniji, ker pa je tudi
predsednik Društva upokojencev Dovje
- Mojstrana, meni, da je prav, da je za
vzor, in je postal še prostofer. Do zdaj je
največkrat peljal starejše na zdravniški
pregled na Jesenice in v Ljubljano.
Franc Bakše je najdlje peljal v Izolo, Ankaran in Strunjan. Vedno do zdravnika.
"Počakam jih, da opravijo pregled, potem
me pokličejo in jih odpeljem domov," je
povedal. O tem, zakaj je postal prostofer,
je odgovoril kar z vprašanjem: "Zakaj ne
bi pomagal, če pa imam čas?"

Jože Smolej ima opravljen tečaj za
vodnika slepih. "Treba je narediti kaj
dobrega za druge in za svojo dušo," je
prepričan. Ko je zasledil, da v občini
vabijo prostoferje, se je odločil še za
to. Do zdaj je vozil izključno v zdravstvene namene, najdlje do Ljubljane, dogovarja se za en prevoz do Valdoltre. Kaj vse se ne pogovorijo med
vožnjo ... Za enega uporabnika storitve, včasih svetovnega popotnika, mu
je sploh žal, da se nista peljala dlje od
Kranja, toliko zanimivega mu je pripovedoval.

PROSTOVOLJCI: NAŠI SRČNI LJUDJE
"Prostofer je samo ena od storitev, ki
jih občina nudi starejšim občanom in
je lepo sprejeta. Občina Kranjska Gora
je sploh ena prvih v Sloveniji, še posebej pa na Gorenjskem, ki jo je uvedla. Prostovoljci, na katerih vse skupaj
sloni, so enkratni in vesel sem, da so
med nami še taki srčni ljudje, ki drugim želijo pomagati brezplačno. To so
naši heroji, ki dajejo svojo energijo in
čas, in res sem nanje ponosen," je povedal župan Janez Hrovat.
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Spoštovane občanke in občani

Uvedli kozarce za
večkratno uporabo
Občina Kranjska Gora se kot prejemnica
zlatega znaka Slovenia Green, ki ji ga je
Slovenska turistična organizacija podelila oktobra 2019, trudi hoditi po poti trajnostnega razvoja turizma in pisati »zeleno zgodbo Slovenije«. Tudi zato so se
odločili za uvedbo kozarcev za večkratno
uporabo na vseh večjih prireditvah, ki jih

Tako kot je nežno zima letos prišla v
naše kraje, tako se tudi poslavlja. Razen visoko v gorah, kjer je v zimskih
mesecih zapadlo kar nekaj snega,
nas je v dolinah povsem obšla. Na
našo srečo so nam vsaj naši marljivi upravljavci žičnic in druge tekaške
in nordijske infrastrukture z izdelavo
umetnega snega v teh nekaj mrzlih
dneh decembra, januarja in v začetku
februarja rešili sezono in poskrbeli za
veselje turistov in naših otrok.
Pred nami sta dve veliki prireditvi. V
Planici bomo konec marca gostili svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, le en teden prej pa svetovni pokal
v alpskem smučanju. Samo želimo si
lahko na ugoden razvoj dogodkov glede grozečega koronavirusa, ki se kljub
veliki grožnji in odkritih primerih pri
naših sosedih vse do danes, to je v torek, tretjega marca, še ni pojavil v Sloveniji. Le kdo si upa napovedati razvoj
dogodkov? Jaz pa lahko rečem samo
eno: ostanimo optimisti in upajmo na
normalno ali vsaj dokaj normalno iz-

vedbo obeh prireditev. In seveda ostanimo mirni, naj nas ne zajame panika in držimo se navodil zdravstvenih
služb in seveda Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina s svojimi službami ostaja v stalnem stiku s
pristojnimi na ministrstvu za zdravje
in z Osnovnim zdravstvom Gorenjske,
katerih ustanovitelji smo, in se obvezuje obveščati in ukrepati ob primeru
večjih razsežnosti oziroma izbruhu
epidemije v naših krajih.
Naj za konec uvodnika pohvalim vsa
društva, ki imajo v teh dneh svoje občne zbore in kjer se v dobrem delovanju
kaže volja ljudi. Pa naj bo to le druženje
istomislečih, športno udejstvovanje,
kulturno delovanje, pomoč sočloveku
in še marsikaj. Najpomembnejše od
vsega tega pa so predvsem tovarištvo
in iskrena prijateljstva, ki se stkejo v
teh dolgih letih delovanja v prostovoljstvu in društvenem življenju. Hvala še enkrat vsem, ki vse to v naši občini držite pokonci.
Vaš župan Jani Hrovat

Volilni občni zbor
V petek, 6. marca, ob 19. uri bo v Aljažavem prosvetnem domu na Dovjem volilni občni
zbor Kulturno umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Na dnevnem redu so
pregled dela in finančno poročilo za 2019, volitve organov društva, program dela in
finančni načrt za letošnje leto. Podelili bodo priznanja in prisluhnili pobudam članov.

organizirajo, k uporabi pa so se zavezali
vsi ponudniki v Alpski vasici v Kranjski
Gori. Kot so sporočili iz Turizma Kranjska
Gora, so novi kozarci ekološki, izdelani iz
reciklirane plastike in okolju ter uporabniku prijazni (saj ne vsebujejo BPA) in pri
stiku s tekočino nimajo škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Z uvedbo kozarcev
za večkratno uporabo v splošnem želijo
spodbuditi gospodarstvo in lokalno prebivalstvo k zmanjšani uporabi plastike in
k varovanju okolja ter pripomoči k ozaveščanju o resnosti problematike čezmerne
uporabe plastičnih izdelkov za enkratno
uporabo. S. K.

Še naprej bo vodil
Turizem Kranjska Gora
Na februarski dopisni seji so občinski svetniki potrdili še en mandat Blažu Vebru,
dosedanjemu direktorju javnega zavoda
Turizem Kranjska Gora. Nov mandat je nastopil prvega marca za obdobje štirih let.
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Akcija pomoči po požaru se nadaljuje
Do konca februarja je bilo za pomoč družinam na Dovjem, ki jih je v začetku
januarja prizadel grozovit požar, zbranih 167.313,03 evra. Zbiranje sredstev
poteka še naprej.
SUZANA P. KOVAČIČ
Po hudem požaru na Dovjem 3. januarja letos se je že 5.
januarja izoblikovala skupina Vsi smo Dovje za pomoč pri
zbiranju pomoči prizadetim družinam v požaru. "Ustvarili smo Facebook skupino, preko katere podajamo glavne
informacije glede zbiranja pomoči in poteku akcij. Ves denar se zbira na transakcijskem računu Župnijske karitas
Dovje. Aktivirali smo tudi SMS-sporočila DOVJE5 na 1919. V
januarju so bile organizirane dobrodelne prireditve (predstava Nore babe in koncert Vsi smo Dovje), kjer so se zbirala sredstva za družine. V februarju smo poslali več prošenj
za pomoč pri zbiranju denarja podjetnikom in zasebnikom. Del sredstev so nakazala tudi društva. Zelo velik del
sredstev na računu pa je prispevala Občina Kranjska Gora,"
je povzela članica odbora Vsi smo Dovje Mateja Langus, ki
obenem skrbi za informiranje javnosti. V odboru so poleg
nje tudi Slavko Rabič, Bogdan Janša, Janči Tolar, Kristina
Zima, Nataša Jereb, Rok Čebulj in Andrej Skumavc.
Poleg vseh aktivnosti zbiranja sredstev so potekle akcije glede začasne nastanitve družin. Kot so povedali člani
odbora, je družina Rjavčevih začasno dobila stanovanje v
spodnjih prostorih hiše Pr' Katr na Dovjem. Pomagali so
jim s preurejanjem prostora, selitvijo in iskanjem pohi-

Prilivi na račun
Župnijske Karitas Dovje

Občina Kranjska Gora: 43%
Darovi fizične osebe: 30%
Društva: 10%
Podjetja in zasebniki: 9%
Prireditve: 7%
SMS sporočila na 1919: 1%

Diagram s prikazom, kolikšen odstotek sredstev je do konca
februarja prišel iz posameznega naslova
štva. Za družino Ražnovih se trenutno zaključujejo dela
v spodnjih prostorih stare šole na Dovjem. Predvidevajo,
da bo v marcu dostavljena še oprema, pohištvo in se bo
družina lahko vselila. Za začasna stanovanja je poskrbela
Občina Kranjska Gora.
Skupina Vsi smo Dovje se redno dobiva na sestankih, kjer
potekajo pogovori glede zbiranja pomoči, razdelitve sredstev in dajejo poročila o dosedanjem delu in poteku akcij. V
stiku so z oškodovanimi, ki jih obveščajo, kako poteka obnova oziroma gradnja hiš, ki sta bili v požaru popolnoma
uničeni. Veseli jih, da je družina Pehtut že nekaj dni po požaru dobila novo streho na hlevu, ki jo je tudi uničil požar.

SMS-sporočila so še aktivirana in jih z vsebino
DOVJE5 do 1. aprila 2020 še lahko pošiljate na
1919. Sredstva se še vedno zbirajo tudi na TRR
Župnijska karitas Dovje. Številka TRR:
SI56 6100 0001 2031 451, referenca/sklic:
SI00 2020.

Že nekaj dni po požaru nova streha na hlevu Pehtutovih

Glede na zadnje informacije Marka (Rjavčevi) in Mitja
(Ražnevi), kot še poročajo člani odbora, trenutno poteka izoblikovanje projektov. Ko bodo projektanti predložili
projekte, bodo lahko določili točen znesek za pomoč pri zagotovitvi strehe nad glavo družinam. Do konca februarja je
bilo zbranih 167.313,03 evra, akcija zbiranja sredstev poteka
naprej. Veliko ljudi je že prispevalo, za kar se vsem iz srca
zahvaljujejo. Člani odbora Vsi smo Dovje pa se bodo še naprej trudili, da družine, ki so izgubile streho nad glavo v
požaru, dobijo nazaj svoj dom.
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Mladi viharili možgane
s konkretnimi predlogi
Že dobrega pol leta prek različnih
delavnic, anket in pogovorov nastaja
nov razvojni program občine Kranjska
Gora 2030. Dosedanji program se letos
izteka, zato je občina pristopila k
pripravi novega. Konec februarja je bila
delavnica za mlade.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL
"Proces smo začeli lani poleti s široko spletno anketo med
občani Kranjske Gore, ki so dali jasne usmeritve, kakšnih
sprememb si želijo. Predvsem želijo, da se še bolj kot doslej usmerimo k občanom, še posebej mladim in ranljivim skupinam, varovanju narave in kmetijskih zemljišč,
prometni politiki, ohranjanju nadstandarda v javnih storitvah ter uresničevanju trajnostnega turizma. Turizem
je in bo še naprej glavna gospodarska dejavnost Kranjske
Gore, stremeti pa moramo k dvigovanju kakovosti in izkoriščanju priložnosti, ki jih turizem nudi tudi v drugih panogah, kot so digitalizacija, kmetijstvo, storitve, predelava
lesa, šport in zdravstvene dejavnosti, trajnostna arhitektura. To so tudi priložnosti za zaposlovanje mladih, zato
smo v okviru strateške skupine za pripravo strategije in
nedavne delavnice z mladimi predlagali vzpostavitev posebnega večletnega programa za druženje in podporo idejam mlade generacije," je povzela Slavka Zupan iz podjetja
K&Z, Svetovanje za razvoj iz Radovljice, ki vodi nastajanje
nove strategije.
Ena od aktivnosti, delavnica za mlade, je bila v petek, 28.
februarja, v kranjskogorski knjižnici; na temo projektov, ki
bi povezovali mlade od Mojstrane do Rateč, od najstnikov
do zagonskih podjetij. Z željo, da bi mladi v občini ostali. Sodelovali so Luka Podlipnik, Matic Benet, Lea Svrzikapa, Lea

Javna predstavitev usmeritev nove strategije
za občane bo v sredo, 1. aprila, ob 18. uri v
Ljudskem domu v Kranjski Gori.
Cencelj, Julija Benet in Luka Vidic. Pogovor je bil živahen,
in če povzamemo, so poudarili problematiko stanovanj –
novogradenj je veliko, a so stanovanja njim nedostopna
in predraga, potem pomanjkanje mentorjev – vodnikov za
startup aktivnosti in spodbud mladim pri samozaposlovanju (ne samo v turizmu), pomanjkanje skupnega prostora
za mlade za izvajanje prostočasnih dejavnosti oz. druženje
pa tudi trgovine, v kateri bi prodajali samo lokalne pro-

Nedavna delavnica Viharimo možgane je bila namenjena mladim
v občini. / Foto: Tina Dokl
dukte. Matic Benet je opozoril na omejitve pri obnavljanju
nepremičnin zaradi zahtev spomeniškega varstva (ko bi
kdo rad kaj naredil s hišo, pa ne more, četudi se ta že podira) in na kvalitetnejše urbanistično/arhitekturno načrtovanje. Luka Podlipnik meni, da se pozablja na kulturo
v smislu kreativnosti: "Glede na to, da živimo v dobi digitalizacije, bi se pridružil dejavnostim, ki podpirajo IT-računalništvo, podjetništvo ... Potrebna je tudi neka skupna info
točka." Lea Cencelj pogreša možnosti za učenje tujih jezikov
v domačem kraju, že zaradi turizma. Luka Vidic je opozoril,
da ni t. i. lahke povezave med smučiščem Kranjska Gora in
Veliko dolino, kar ni prijazno do družin z otroki. Alternativa
zelenim zimam je kolesarski in adrenalinski park. In kaj
sodelujočim na delavnici v slovenskem prevodu pomeni beseda 'liveable' (dobro za živeti, op. a.) Kranjska Gora? "Sožitje,
narava + človek, prijetno, pozitivno, brez odpadkov, medsebojna pomoč, brez 'foušarije'."
Nedavna spletna anketa (155 sodelujočih v povprečni starosti 22,7 leta) je pokazala, da bi mladi v občini želeli imeti
več možnosti za sodelovanje pri razpravah in odločanju o
zadevah, pomembnih zanje; 69 odstotkov jih je temu pritrdilo.

ŽUPAN: PRISLUHNEMO ŽELJAM VSEH GENERACIJ
Javna predstavitev usmeritev nove strategije za občane bo
v sredo, 1. aprila, ob 18. uri v Ljudskem domu v Kranjski
Gori. "Ta strateški, krovni dokument prinaša neko osnovno usmeritev občine v grobem. Strategija je sestavljena iz
želja in vizij vseh generacij, segmentov občanov; vsaj želimo si tega. Gre pa seveda za dolgoročno strategijo in bo
treba sproti marsikaj prilagajati," je povedal župan Janez
Hrovat, v zvezi z mladimi pa dodal: "Naši mladi so zaradi pritiska gradbenih lobijev po eni strani prikrajšani, saj
so cene novih stanovanj visoke. Velike možnosti za mlade
vidim v potencialu trga, ki je usmerjen bolj v turizem in
z njim povezanimi terciarnimi dejavnostmi. Če se mlad
človek pravilno usmeri, so v Kranjski Gori možnosti neizmerne, veliko boljše kot drugje."
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Previdnost je potrebna, panika ne
Če sumite na koronavirus, najprej pokličite svojega izbranega zdravnika.
Pojav novega virusa v svetu vpliva tudi na turizem v Kranjski Gori.
SUZANA P. KOVAČIČ
Gorenjski zdravstveni domovi imajo navodila, kako naj
ukrepajo ob sumu na novi koronavirus Covid-19. Direktor Zdravstvenega doma Jesenice, pod katerega sodi tudi
zdravstvena postaja Kranjska Gora, prim. Saša Letonja, dr.
med., je povedal, da naj bolniki s sumom na koronavirus
(povišana temperatura, kašelj in oteženo dihanje) najprej
telefonirajo svojemu izbranemu zdravniku, ki bo po pogovoru z bolnikom in posvetu z lokalnim epidemiologom
ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum
upravičen, bo bolniku sporočil, na katero od šestnajstih
točk za odvzem brisa naj gre. Vstopna točka bolnikov s sumom na koronavirus za ta konec Gorenjske je v posebnem
zabojniku, ki so ga postavili pred Urgentni center Splošne
bolnišnice Jesenice. »Bolnike bo najprej pogledal triažni
zdravnik v zabojniku. Pred vstopom morajo poklicati na
številko 051 668 851 ali pozvoniti in počakati," so sporočili
z jeseniške bolnišnice. Do zaključka časopisne redakcije v
Sloveniji še nismo imeli potrjenega primera koronavirusa.

Spremenite hobije v poslovne
priložnosti
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi vse, ki radi ustvarjate,
k sodelovanju v projektu Ustvarjalni podjetnik. Z izdelovanjem
nakita, slikanjem, šivanjem, pletenjem, oblikovanjem z glino,
brušenjem stekla in drugimi ustvarjalnimi tehnikami lahko tudi
zaslužite. Osnovni namen projekta je namreč pomagati ustvarjalcem na pot podjetništva in hobije spreminjati v poslovne priložnosti. V sklopu projekta jim pomagajo pri ureditvi ustreznih
statusov za prodajo, zanje organizirajo različne izobraževalne
delavnice, jim omogočajo prodajo v okviru različnih dogodkov,
pripravijo promocijski katalog in vzpostavljajo povezovanje z
drugimi ustvarjalci ter s tem spodbujajo izmenjavo izkušenj. Za
vsakogar se najde kakšna zanimiva, poučna in tudi donosna aktivnost. Letos bodo v projekt povezovali ustvarjalce iz Kranjske
Gore, Gorij in Jesenic – ustvarjalce iz občin, ki bodo s sofinanciranjem v letu 2020 projekt podprle. Uvodni predstavitvi projekta, v okviru katerih boste lahko izrazili tudi svoje želje, potrebe
in pričakovanja, bosta v torek, 10. marca, ob 17. uri na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske na Jesenicah in v sredo, 11. marca, ob
17. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana. Udeležba v projektu je brezplačna. Za vse dodatne informacije in prijavo
k sodelovanju lahko pišete na e-naslov urska.luks@ragor.si ali
pokličete na telefonsko številko 04 581 34 17 (Urška Luks). S. K.

Urad vlade za komuniciranje in Nacionalni inštitut (NIJZ)
sta pripravila tudi več priporočil in napotkov. Prebivalce
ozaveščajo o tem, kaj je koronavirus, kako preventivno zaščititi sebe in otroke, kako ravnati, če potujete na območja,
kjer se pojavlja virus, ali se vračate s teh območij, v katerih primerih se zdravniki odločijo za testiranje in kako
to poteka ... Vlada javnost obvešča o razvoju dogodkov na
spletnem mestu o koronavirusu (https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/). Iz Turizma Kranjska Gora so sporočili, da so skupaj z občino glede navodil,
kako ravnati v zvezi z novim koronavirusom, stopili v stik
s pristojnimi institucijami (ministrstvom za zdravje, NIJZ,
Slovensko turistično organizacijo).
Pojav koronavirusa pri naših zahodnih sosedih vpliva
tudi na turizem v Kranjski Gori. Kot je poudarila predstavnica Turizma Kranjska Gora Mojca Mežek, po sicer še
neuradnih podatkih beležijo v februarju približno 15-odstoten upad gostov, predvsem italijanskih v tednu, ko je v
Italiji izbruhnil koronavirus. "Zaradi odpovedi rezervacije
večje skupine italijanskih gostov v hotelu Ramada Hotel
& Suites Kranjska Gora je Hit Alpinea zaradi racionalizacije stroškov začasno zaprl hotel. Hrvaški gostje pa v glavnem prestavljajo termine na kasnejši čas," je pojasnila
Mežkova in dodala, da je k upadu nočitev v februarju v
primerjavi z lanskim februarjem svoje dodala tudi mila
zima s pomanjkanjem naravnega snega. "Januarja smo
imeli približno enak odstotek gostov kot lansko leto v istem času, medtem ko so bile nastanitve med božično-novoletni prazniki praktično zasedene," je še povedala Mojca
Mežek. V splošnem pa je letošnja zimska sezona nekaj
slabša kot lanska.
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Za enakomeren razvoj vseh naselij v občini
Marko Kopač je bil za občinskega svetnika v aktualnem mandatu izvoljen na
Alpski listi. Je tudi podžupan Občine Kranjska Gora.
SUZANA P. KOVAČIČ
Marko Kopač je po rodu Žirovec, vendar že dvajset let živi
v Gozdu - Martuljku. Z ženo sta imela v Žireh trgovino z
mešanim blagom, sedaj je upokojen.
• Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto v občinskem svetu?
S politiko se profesionalno nisem ukvarjal in nisem član
nobene stranke, sem jo pa spremljal preko medijev in socialnih omrežij. Zagovarjam stališča Alpske liste, ker so
usmerjena v razvoj občine, zato sem se ji pridružil.
• Katere cilje boste skušali v teh štirih letih uresničiti
kot občinski svetnik in podžupan?
V teh štirih letih bomo delali na enakomernem razvoju
vseh naselij v občini Kranjska Gora; od infrastrukture,
dokončanja vseh priklopov na kanalizacijo, kjer smo ugotovili, da več hotelov in večjih stavb ni bilo priklopljenih
na kanalizacijski sistem in so bili speljani kar v Pišnico.
Trudili se bomo tudi za dokončni sprejem Občinskega prostorskega načrta, ker se ta vleče kot jara kača.
• Kateri je po vašem mnenju ta čas največji problem v
občini?
Problem občine je prometni režim v dolini Vrata in čez prelaz
Vršič. Ostale probleme pa kolikor toliko rešujemo sprotno.
• Kaj je tisto, kar je trenutno v občini dobro urejeno?
Predvsem sem zadovoljen z ureditvijo Jasne, saj je bila ta
pred nastopom novega občinskega vodstva zelo zanemar-

Vršilka dolžnosti direktorice
muzeja
Irena Lačen Benedičič, dosedanja direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice, od 1. marca muzej vodi kot vršilka dolžnosti
direktorice. To funkcijo bo opravljala do izbire novega direktorja oziroma največ leto dni. Čeprav se je na razpis za mesto
direktorja prijavila kot edina kandidatka in jo je podprl svet
zavoda, soglasje k imenovanju pa je dobila na Jesenicah, pa
so v drugi občini ustanoviteljici, Kranjski Gori, soglasje zavrnili. Kot je dejal kranjskogorski župan Janez Hrovat, se občinski svetniki očitno ne strinjajo z načinom vodenja muzeja. Ob
tem je Hrovat tudi povedal, da so stekli pogovori o tem, da bi
Slovenski planinski muzej, ki zdaj deluje pod okriljem Gornjesavskega muzeja Jesenice, organizirali na drugačen način, kot
samostojno ustanovo oziroma enoto. Razpis za izbiro direktorja bodo zdaj morali ponoviti. U. P.

Marko Kopač / Foto: Gorazd Kavčič
jena in zapuščena, ter z ureditvijo vseh vaških središč v
občini.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Prostega časa nimam veliko, ker sem tudi predsednik Planinskega društva Kranjska Gora in imamo v lasti tri koče,
ki jih že štiri leta intenzivno obnavljamo, in s tem ni tako
malo dela. Drugače pa prosti čas izkoristim za pohodništvo in planinarjenje.
• Življenjsko vodilo?
Vsak problem je rešljiv, odgovor pa pozna veter (Blowing In
The Wind - B. Dylan).

OBČINA KRANJSKA GORA

NAJAVA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
OBNOVE FASAD NA OBJEKTIH V OBČINI
KRANJSKA GORA V LETU 2020
Občina Kranjska Gora bo v torek, 10. marca 2020, na spletni
strani Občine Kranjska Gora, zavihek – Javni razpisi in objave,
objavila razpis za financiranje obnove fasad na objektih v
občini Kranjska Gora v skupni vrednosti 30.000,00 EUR.
Ob objavi razpisa bo dosegljiva tudi vsa razpisna dokumentacija.
Št. dok.: 3511-5/2020-2
Datum: 26. 2. 2020
ŽUPAN
Janez Hrovat
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OBČINA KRANJSKA GORA

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN,
107/2010, 11/2011-UPB4), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Uradni list RS št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora (potrjen na 5. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23. 4. 2015) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči (št. priglasitve: M001-5874327-2015, 441-50/2015 z dne 20. 4. 2015) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2020
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine
Kranjska Gora.
V letu 2020 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:	Spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep 3:	Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja
Ukrep 4:	Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
na področju podjetništva
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
Ukrep 9:	Subvencioniranje stroškov najema poslovnih
prostorov in obratov
Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki
bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu
konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine
Kranjska Gora.
2. VIŠINA SREDSTEV
Okvirna skupna višina sredstev: 35.000 €
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2:	Spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj – 12.500 €
Ukrep 3:	Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja – 10.500 €
Ukrep 4:	Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na
področju podjetništva – 1.000 €
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise 500 €
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva – 8.000 €
Ukrep 9:	Subvencioniranje stroškov najema poslovnih
prostorov in obratov 2.500€
V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih pomoči,
ki se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za navedene
ukrepe zagotovljena sredstva na proračunski postavki 140210 v
skupni vrednosti 35.000 €.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de
minimis«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku, na podlagi
pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolož
ljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena
v okviru posameznih ukrepov.
3. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter
mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.
Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki,
fizične osebe, društva …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
Po tem javnem razpisu so zgoraj omenjeni upravičenci omejeni
glede na dolžino obstoja. Omejitve so navedene v okviru posameznega ukrepa.
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi
enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z
Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008.
-	Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letne vrednosti aktive, ki ne presega 2 milijonov evrov.
-	Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letne vrednosti aktive, ki ne presega 10 milijonov evrov.
-	Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter
letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letne
vrednosti aktive, ki ne presega 43 milijonov evrov.
4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI
Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep,
opredeljen v tem javnem razpisu, so naslednja:
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-	do pomoči so upravičeni le udeleženci, opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa,
-	
upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe,
upravičene po tem javnem razpisu, ki jo lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,
-	pomoč se dodeli na podlagi vloge, opredeljene v razpisni
dokumentaciji,
-	naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali
ostati v lasti upravičenca (na območju občine) vsaj 2 leti od
dokončanja naložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa
določeno drugače,
-	naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
-	upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z
javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev
ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zadnjem izplačilu,
-	upravičenec mora imeti sedež ali poslovno enoto v občini
Kranjska Gora, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v
občini Kranjska Gora. V kolikor je upravičenec fizična oseba,
mora le-ta imeti prijavljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora.
Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena
podjetja oziroma fizične osebe:
-	ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,
-	ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč
po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
-	ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe
oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
-	ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki
jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
-	ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih
obveznosti do Občine Kranjska Gora iz predhodnih javnih
razpisov, če so na njih sodelovali,
-	ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti
do delavcev,
-	podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
-	podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002,
-	
podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
-	podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v nasled
njih primerih:
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Državna pomoč ne sme biti:
-	
namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno

povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
-	
uvoženega,
-	
dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
5. UKREPI
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj
Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in investicij
v razširjanje in razvoj
Vrsta finančne spodbude:
dotacije
Upravičenci:
-	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1) vendar ne starejši od 3 let (datum registracije ne pred 1. 1. 2017)
Pogoji:
-	naložba se mora izvesti na območju občine Kranjska Gora in
se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku,
-	za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, stroški gradnje),
-	za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena osnovna sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja,
-	naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo
za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bis
tvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v
predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti,
-	v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa želi
povrnitev sredstev za nakup rabljene opreme/strojev, le-ta
ne sme biti starejša od letnika 2015 ter mora brezhibno služiti svoji namembnosti.
Upravičeni stroški:
-	strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema, kot so pametni telefoni in tablice, so upravičeni stroški le za podjetnike,
katerih osnovna dejavnost je s področja računalništva ali
grafične dejavnosti)
- strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
- strošek licence
- strošek programske opreme
- strošek nakupa patenta
Višina sofinanciranja:
-	pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja
pomoči omeji:
-	dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne
investicije
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Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30 %
upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ 6.000 € na upravičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV). Minimalni znesek
sofinanciranja je 200 EUR.
Okvirna višina sredstev: 10.500 €
Realizacija projekta:
-	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.
Omejitve:
-	prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 1 vlogo, bodisi za nabavo opreme/strojev ali gradnjo.
Dokazila:
-	dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabav
ljenih investicijskih sredstev …)
-	izpis iz registra osnovnih sredstev, iz katerega je razvidna
številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in aktiviranja ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo
več računov, se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti
za to osnovno sredstvo.
- računi in dokazila o plačilu računov
Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja
Predmet pomoči:
- sofinanciranje samozaposlovanja
- sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev
Vrsta finančne spodbude:
- dotacije
Upravičenci:
-	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1)
- potencialni podjetniki
Pogoji:
-	delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se
mora ohraniti vsaj 18 mesecev
-	nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila
zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih
-	prijavitelj mora z novim zaposlenim delavcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za določen čas
vsaj 18 mesecev
-	realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine Kranjska Gora
-	do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli
in ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 18 mesecev. Samozaposlitev se dokazuje s potrdilom o registraciji
podjetja ter kopijo obrazca M1

-	v kolikor je prijavitelj (fizična oseba) že prejel sredstva za samozaposlitev, na ta ukrep ne more kandidirati 5 let od prejetja sredstev
-	za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s
stalnim bivališčem na območju občine Kranjska Gora, ki še
ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve; zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter
obrazcem M1/M2
-	v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz
kateregakoli razloga pred potekom 18 mesecev, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v Pravilniku opredeljenim
pogojem; v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti
-	za vsakega na novo zaposlenega je treba predložiti svojo
vlogo
Upravičeni stroški:
-	stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih
mesečnih plač
-	stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3
minimalnih mesečnih plač
Višina sofinanciranja:
-	upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih
mesečnih plač na vlogo.
-	okvirna višina sredstev: 10.500 €
Realizacija projekta
-	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020
Omejitve:
-	prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge
-	prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil sofinanciranje z drugega vira (npr. ZRSZ), po tem javnem razpisu ni upravičen do sofinanciranja
Dokazila:
-	
Samozaposlitev: – dokazilo o registraciji podjetja, kopija
obrazca M1, potrdilo ZRSZ, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja
- Odpiranje novega delovnega mesta: – kopija Pogodbe o zaposlitvi, kopija obrazca M1

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
kadrov za nove dejavnosti
Predmet:
-	sofinanciranje stroškov izobraževanja
-	sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri delu
in izjava z oceno tveganja)
Upravičenci:
-	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah
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 pravičeni stroški, nastali od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020:
U
-	stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
-	stroški usposabljanja

-	v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu

Pogoji:
-	predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi)
-	za vsakega zaposlenega/sodelujočega je treba predložiti
svojo vlogo

Višina sofinanciranja:
sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer
-	
maksimalna višina ne more presegati 500 € na posamezno
vlogo; pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez
vključenega DDV)
-	minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR

Neupravičeni stroški:
-	stroški dnevnic
-	potni stroški, stroški kilometrin
-	stroški nočitev in prehrane
Višina:
-	sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, vendar največ do 500 € na upravičenca na leto
-	minimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR
Omejitve:
-	prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge
Dokazila:
-	računi in dokazila o plačilu računov
-	potrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem izobraževanju
Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €
Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise
Predmet pomoči:
-	sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni
Upravičenci:
-	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter društva
Vrsta finančne spodbude:
-	dotacije
Pogoji:
-	prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni
-	prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti
administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca
Upravičeni stroški:
-	stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja
-	stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na
razpis; kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo
izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/
zaposlitvi

Okvirna višina sredstev: 500 €
Realizacija projekta
-	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.
Omejitve:
-	prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi
Dokazila:
-	potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogojem
in je administrativno ustrezna
-	račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri čemer
je jasno razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na razpis, ter
potrdilo o plačilu računa
-	pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega je
razvidno, da je delavec razporejen oziroma zadolžen za specifično prijavo na razpis ter obseg dela na prijavi; potrdilo o
izplačilu plače
-	v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji – finančna
razmejitev po partnerjih
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
Predmet pomoči:
-	sofinanciranje nakupa notranje opreme – inventarja za
ureditev sob pri sobodajalcih
Vrsta finančne spodbude:
-	dotacije
Upravičenci:
-	fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajalstva (sobodajalci so fizične osebe, za katere velja omejitev, da oprav
ljajo dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v
koledarskem letu in gostom lahko nudijo največ do 15 ležišč)
Pogoji:
-	dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem razpisu, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji
Upravičeni stroški:
-	nakup notranje opreme za standardno ureditev sob (nadstandard: vodne postelje, prenosniki, tablice, parne pečice ipd.)
Neupravičeni stroški:
-	posteljnina, brisače, tekači, okraski, slike, WC-metlice in
podobno
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Višina sofinanciranja:
-	sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na
upravičenca; pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV)
-	minimalni znesek sofinanciranja je 200 EUR
-	sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vrednos
tjo 50 € za kos oz. artikel
Okvirna višina sredstev: 8.000 €
Realizacija projekta
-	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.
Omejitve:
-	prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo
Dokazila:
-	računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov, ki
se glasijo na upravičenca (sobodajalca); v primeru, da so računi
v tujem jeziku, naj bodo artikli prevedeni v slovenski jezik
-	dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev
sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES)
-	dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TIC-a oz. fotokopijo pogodbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora
Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih
prostorov in obratov
Predmet pomoči:
-	subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in
obratov za upravičence, ki opravljajo dejavnosti
Vrsta finančne spodbude:
-	dotacije
Upravičenci:
-	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost
Pogoji:
-	strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi
cenami in običajnim poslovanjem podjetja
-	za prostore, ki jih daje v najem Občina Kranjska Gora, se NE
dodeljuje subvencije
-	stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta
si najemnik in najemodajalec kot fizični osebi v razmerju
zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik do vštetega
2. dednega reda oziroma da je lastnik pravne osebe fizična
oseba, ki je z najemodajalcem ali najemnikom v razmerju
zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik do vštetega
2. dednega reda
-	stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta
najemnik in najemodajalec povezani osebi
-	strošek najemnine se ne subvencionira tudi v primeru, da
sta najemnik in najemodajalec pravni osebi, katerih lastniki

so si med seboj v razmerju zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik do vštetega 2. dednega reda
Upravičeni stroški:
-	strošek najema poslovnih prostorov ali obratov, ki se nahajajo na območju občine Kranjska Gora
Višina sofinanciranja:
-	sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na
upravičenca; pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV)
-	minimalni znesek sofinanciranja 200 €
Okvirna višina sredstev: 2.500 €
Realizacija projekta
-	upravičeni so stroški, ki nastanejo in so tudi plačani v obdobju od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.
Omejitve:
-	prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo
Dokazila:
-	najemna pogodba
-	računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov
6. MERILA
Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu,
vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge,
ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih
mestih podpisana in žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa,
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za
vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik,
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine
Kranjska Gora – http://obcina.kranjska-gora.si.
Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu, so
opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o
točnosti navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravičene
stroške niso pridobili ali niso v postopku pridobivanja dodatnih
sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se predlagateljem vloge ne vračajo.
8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s
predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Kranjska
Gora ali jih pošljejo po pošti na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.
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Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2020
Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti
ovojnici ter ustrezno označena. V kolikor oddajate več vlog v
okviru enega ukrepa, so le-te lahko posredovane v 1 ovojnici,
vendar morajo biti vloge spete. Če oddajate več vlog v okviru
več ukrepov, morajo biti vloge predložene v različnih ovojnicah
(1 ovojnica – 1 ukrep). Na sprednji strani posamezne ovojnice
mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2020 –
______ (številka ukrepa)«.
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji
strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek
ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za
pravno osebo).
Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom
zavržene.
9. OBRAVNAVA VLOG
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Kranjska Gora v letu 2020 (v nadaljevanju Komisija), ki jo
imenuje župan.
Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene
vloge za razpisne namene.
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku deset dni od roka za oddajo
vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo
pravočasne (oddane po 1. 9. 2020 ), bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na
podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bodo s strani
občine v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme
biti daljši od 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa zavrnjene.
Pred ocenjevanjem vlog bo Komisija preverila, če je prijava v
skladu s splošnimi določili in pogoji tega javnega razpisa. V primeru, da prijava ne bo ustrezala splošnim pogojem in določi-

lom, vloga ne bo dana v ocenjevanje in bo s sklepom zavrnjena.
Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, ki ga bo
predložila pristojnemu organu občine – direktorici občinske
uprave. Direktorica občinske uprave bo po sprejeti odločitvi izdala odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Pritožbo na sklep oziroma odločbo, izdano v okviru tega razpisa, lahko prejemnik sklepa/odločbe poda v roku 15 dni od prejema sklepa/odločbe na župana Občine Kranjska Gora. Župan
bo o pritožbi odločil v roku 30 dni. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Če se
prejemnik pozitivne odločbe v roku 15 dni ne odzove na poziv
za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog,
kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, kontaktna oseba ga. Vida Černe – telefon: 04 580 98 12, elektronski
naslov – vida.cerne@kranjska-gora.si.
Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji
Plavž 24e, 4270 Jesenice, kontaktna oseba ga. Eldina Čosatović
– telefon: 04 581 34 19, elektronski naslov – dina@ragor.si.
Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore
na morebitna vprašanja. Delavnica bo v sredo, 25. 3. 2020, ob
13. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora in jo bo vodila Eldina
Čosatović.

Datum: 19.2.2020
Številka: 305-1/2020-4/0232
		
		

Župan
Janez Hrovat

Splača se biti naročnik
www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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OBČINA KRANJSKA GORA

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr.) in Pravilnika za vrednotenje preventivnih
projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG,
štev. 11/01), objavlja

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV PREVENTIVNIH PROJEKTOV
IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI JIH BO
V LETU 2020 SOFINANCIRALA OBČINA KRANJSKA GORA
1.	
Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
2.  Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-	dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno
dejavnost izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk
in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov
izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke, ter
preventivnih programov za učence, dijake in mladostnike,
drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. Vrednost sredstev razpisa:
- 	10.000,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z
mladimi in
-	9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih
organizacij
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
4.	
Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe humanitarnih organizacij mora za izvajanje projekta oz.
programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz
drugih virov. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarna
in invalidska društva ter organizacije, društva, zavodi, skladi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih programov, in posamezni samostojni izvajalci, ki s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora,
-	da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz.
humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
-	da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
-	društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o druš
tvih, in so registrirana vsaj eno leto,

-	društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako
leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
-	humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska
Gora in delujejo na področju več občin, regije ali države, da
imajo članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora.
5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh
www.kranjska-gora.si.
6.	
Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska
Gora, najkasneje do 9. 4. 2020. Na ovojnici mora biti napisan
naslovnik, naslov prosilca in pripis "ne odpiraj – Javni razpis
– socialno varstvo 2020". Vloge, ki bodo oddane po roku za
prijavo, ne bodo obravnavane.
7.	
Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave
bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje
preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Ponudniki bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi.
Z izvajalci preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij bo župan občine Kranjska
Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8.	
Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc - Rabič, tel.:
04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov:
vlasta.kumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 26. 2. 2020
Številka: 122-15/2020-4
		
		

Župan
Janez Hrovat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, PODUTIŠKA CESTA 146, LJUBLJANA
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Poslovil se je Pavel Krznarič
V 93. letu starosti se je zaključila življenjska pot Pavla Krznariča. V svojem nagovoru se ga
spominja Sonja Mirtič, predsednica Združenja borcev (ZB) za
vrednote NOB Dovje Mojstrana.
Rodil se je 18. avgusta 1927 v
družini Krznarič v Mojstrani. Osnovno šolo je končal na
Dovjem, leta 1942 se je vpisal v
kovinarsko šolo na Jesenicah. Že s sedmim letom se
je vpisal v društvo Sokol, kjer je vadil na orodju, gimnastiko in atletiko. Kot osnovnošolec je sodeloval pri
ustanovitvi smučarske skakalne šole. Vadil je skoke,
tek, smuk in slalom. Dvakrat je osvojil naslov državnega prvaka v solo skokih in v kombinaciji. V tekih je
večkrat osvojil drugo mesto.
Leta 1943 se je vključil v partizanske vrste. Med prvimi
je postal skojevec v kraju in sodeloval na terenu kot
ilegalni kurir in obveščevalec, izvajal akcije po Mežak
lji in v Karavankah vse do osvoboditve. Spomladi 1944
je bil med ustanovitelji skojevske skupine, sodeloval
je pri sabotažah in akcijah. Pogumno je opravil vse
naloge. Deloval je tudi na kurirski postaji nad Peričnikom.
Po vojni je nadaljeval šolanje in postal učitelj praktičnega pouka na poklicni šoli na Jesenicah, kjer je delal
vse do upokojitve. Vključeval se je v športne dejavnosti, v ZB v Krajevni skupnosti (KS) Dovje - Mojstrana.
Dvajset let je bil predsednik ali podpredsednik KS Dovje
- Mojstrana in pobudnik organiziranja samoprispevka za asfaltiranje vaških cest. Bil je pobudnik ureditve
spominskih obeležij, spomenikov, kurirske poti v KS.
Nekatera obeležja in spomenike v KS je sam oblikoval
in izdelal. Vsa leta je bil član ZB, dejaven na vseh področjih. S prostovoljnim delom je pomagal pri gradnji
koče "Mlakarjevi bratje" v Vratih. Več kot 15 let je delal
na področju komunalne skupnosti v občini Jesenice,
kjer je svetoval in pomagal pri obnovi podeželja.
Ostal je aktiven športnik, bil tudi trener, sodeloval je
pri smučarskih klubih v kraju in na občinskem področju. Opravil je izpite za organizacijo športnih tekmovanj, postal republiški sodnik, pozneje zvezni sodnik za skoke in nordijsko kombinacijo. Dolga leta je
bil mednarodni sodnik, prisoten na treh olimpijskih
igrah, dveh svetovnih prvenstvih, univerzijadi ... V
letih od 1961 do 2009 je sodeloval v organizacijskem
odboru za izvedbo svetovnih tekmovanj v Planici,
Kranjski Gori in tujini, kot mednarodni sodnik tudi
na raznih funkcijah. Bil je dobitnik številnih priznanj,
predvsem pa človek mnogih talentov in pravi prijatelj.

Še naprej po
planinskih poteh
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV DRUŠTVA
V lanskem letu je Planinsko društvo Gozd Martuljk praznovalo sedemdesetletnico. O visokem jubileju zelo dejavnega društva smo že poročali, ob zaključku leta pa so si člani društva na občnem zboru v dvorani gasilskega doma v
Gozdu - Martuljku zastavili tudi naloge in cilje za letošnje
leto. "Zbrali smo se številni člani društva in gostje. Pred
uradnim začetkom občnega zbora je Mitja Peternel, avtor
vodnika Najlepši turni smuki avstrijske Koroške, v sliki in
besedi predstavil turno smučanje. Nato je predsednica društva Oti Mertelj pozdravila zbrane in predstavila naše delo
in aktivnosti," je povzela tajnica društva Tatjana Perovšek
in kot vrhunec jubilejnega leta 2019 izpostavila osrednjo
slovesnost v dvorani hotela Špik s spremljajočo fotografsko razstavo in izdajo zbornika Po planinskih poteh že 70
let. "Letos imamo v načrtu številne izlete, markirali bomo
obe poti na Špik, pri bivaku naredili novo ograjo … Oživili

V dvorani gasilskega doma v Gozdu - Martuljku
bo v petek, 6. marca, ob 18. uri v okviru
Modrega petka predavanje Sanje Lončar
z naslovom Kako do več energije.
bomo predavanja pod skupnim imenom Modri petek in organizirali Planinski večer. Naša želja je pridobiti in izšolati
nove vodnike in markaciste," je napovedala Perovškova. V
načrtu sta tudi dve ustvarjalni delavnici in izleti, primerni za mlade planince. "Še naprej bomo v sodelovanju s TNP
nadzirali rastišča lepega čeveljca. Ker je v odseku kar nekaj
gorskih stražarjev, bomo pripravili interna izobraževanja in
v izobraževanja skušali vključiti tudi mladino." Na občnem
zboru so podelili zlato priznanje PZS. Za požrtvovalno in vestno delo v društvu in v skrbi za varstvo gorske narave ga je
prejela Majda Papler, načelnica vodniškega odseka, gorski
stražar in ljubiteljska fotografinja.

Občni zbor Planinskega društva Gozd Martuljk
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Novi glasovi za rast zborovskega petja
JANKO RABIČ

Mešani pevski zbor Kranjska Gora
Matejem Penkom dobili informacije o njihovem pevskem
udejstvovanju in vsakoletnem kakovostnem napredku. Tokrat je ocenil, da so se pevci predstavili po svojih zmožnostih, zavzel pa se je za pomlajevanje v zborih, kar je najpomembnejše za uspešnejšo rast in dvig kvalitete zborovskega
petja. Revijo so poleg Območne izpostave JSKD omogočile vse
tri občine: Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica.

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Pri Območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD) Jesenice, ki pokriva občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica, pomembno spodbujajo kulturno ljubiteljsko ustvarjalnost in zagotavljajo strokovno ter
organizacijsko podporo društvom, klubom in skupinam. V
triindvajsetih društvih aktivno deluje petinpetdeset različnih skupin. Široko območje zajema zborovsko petje, ki ima
povsod dolgoletno tradicijo. Za zbore na Območni izpostavi
JSKD vsako leto organizirajo območno revijo odraslih pevskih zborov in manjših skupin ter mladinskih in otroških
zborov. Na letošnji reviji odraslih zborov in manjših skupin
z naslovom Eno pesem č'mo zapet, ki je bila 15. februarja na
Slovenskem Javorniku, sta občino Kranjska Gora zastopala
dva zbora: Mešani pevski zbor Kranjska Gora z zborovodjem
Petrom Novakom in mešana vokalna skupina Triglavski
zvonovi iz Mojstrane. Ob odsotnosti zborovodje Triglavskih
zvonov Eve Mori je tokrat zbor vodila Metka Gregorič. Oba
zbora sta zapela po tri pesmi, slovensko ljudsko pesem, umetno s pesmijo slovenskega avtorja in eno po lastni izbiri. Pevci so po nastopu na pogovoru s strokovnim spremljevalcem
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Vas Srednji Vrh skozi čas v knjigi
»Nima mnogo vasi svoje knjige, v kateri bi sodelovali vsi vaščani.« Kar je še
izjemno: v Srednjem Vrhu so se vse prvič omenjene kmetije, kot domačije v
svojem prvotnem obsegu, ohranile do današnjih dni, torej dobrih petsto let.
SUZANA P. KOVAČIČ
Vsebinsko zasnovo knjige Vas Srednji
Vrh skozi čas je predlagal domačin
Jože Hlebanja. »Brošuro Hlebanjev
rod iz Srednjega Vrha skozi stoletja
so Hlebanjevi prvič izdali leta 2006. V
teh letih so Hlebanjevi zbrali še nekaj
arhivskega gradiva, s katerim so želeli dopolniti brošuro. Žal je tiskarna,
ki je razpolagala z originalno verzijo
gradiva, pripravljenega za tisk, propadla. Ker ponatis s popravki ni bil
mogoč, smo spremenili vsebino brošure (Vas Srednji Vrh in domačije) in
k sodelovanju povabili tudi vaščane.
Knjiga Vas Srednji Vrh skozi čas, ki jo
je oblikovala Erika Kavalar Mugerli iz
podjetja Rosje, je izšla decembra 2019 v
nakladi 500 izvodov. Založila jo je Občinska knjižnica Jesenice, finančno
pa omogočila Občina Kranjska Gora,«
je povedala bibliotekarka in vodja
domoznanske dejavnosti v Občinski
knjižnici Jesenice Nataša Kokošinek,
ki je knjigo uredila.

Knjigo so predstavili na predvečer slovenskega kulturnega praznika v dvorani doma
krajanov v Gozdu - Martuljku. Od leve Marija Ogrin, Nataša Kokošinek in Janez Mlinar.
Uvodno poglavje z naslovom Hišni
arhivi Gornjesavske doline je prispeval zgodovinar dr. Janez Mlinar. Pomembno se mu je zdelo poudariti vre-

Knjiga je vzbudila veliko zanimanja, med obiskovalci so tudi soavtorji.

dnost takih publikacij in arhivov, ki
so ohranjeni na domačijah. Kot je poudaril, se je zelo hitro pokazalo, da so
takšne vsebine lahko zelo dragocene
za stroko, ohranjanje spomina in tudi
za kasnejše interpretacije. »Pričujoča
publikacija o Srednjem Vrhu in njenih
domačijah se tako kaže kot dragocen
kamenček v mozaiku domoznanske
literature. Ohranja naše védenje o
preteklosti Doline ter ga dopolnjuje z
novimi spoznanji in pričevanji. In to
je njena največja vrednost!« je sklenil
svoj zapis Janez Mlinar, začel pa ga je
z Valvasorjem, ki je konec 17. stoletja
dolino opisoval kot ozko, pogreznjeno
med Snežno gorovje ... Uvodni Mlinarjev nagovor je obenem aktualni
projekt, ki ga je podprla tudi Občina Kranjska Gora in s katerim želijo
zbrati in popisati čim več gradiva, ki
ga še hranijo domačije v Gornjesavski
dolini.
Nataša Kokošinek in Marija Ogrin iz
zavoda Arheoalpe, terenska arheolo-
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»Pričujoča publikacija o Srednjem Vrhu in
njenih domačijah se tako kaže kot dragocen
kamenček v mozaiku domoznanske literature.
Ohranja naše védenje o preteklosti Doline ter
ga dopolnjuje z novimi spoznanji in pričevanji.
In to je njena največja vrednost!« Knjiga Vas
Srednji Vrh skozi čas je na voljo v matični
knjižnici na Jesenicah in v enotah Kranjska
Gora, Gozd - Martuljek in Dovje - Mojstrana.
narda in Marko Robič), Vahova domačija (Helena Rakovec)
in Vavčarjeva domačija (Jože Hlebanja in Janez Hrovat).
»Prva znana pisna omemba kmetov iz Srednjega Vrha in
Gozda je v najstarejšem ohranjenem urbarju gosposke
Bela Peč iz leta 1498. V urbarju sta omenjeni naselji Gozd s
petimi rovti (gerewt, gereut - krčevina) in Srednji Vrh s šestimi rovti. Na podlagi ljudskega izročila bi lahko domnevali, da je bil Srednji Vrh s pripadajočimi planinami obljuden s koroške strani, saj vse bolj kaže, da so visokogorske
planine v jugovzhodnem alpskem prostoru za potrebe
pašništva in pozneje rudarjenja izrabljali že od rimskega
časa dalje. Tudi v ustnem izročilu se je ohranilo pričevanje, da je bil Srednji Vrh prvotno Koroška planina. S tem
so lahko povezani tudi stari ljudski spomini na uničevalne
pohode Korošcev, ki so Srnjanom »kradli« živino in uničevali pridelke, kar je tudi zapisano. To uganko pustimo
razrešiti nadaljnjim raziskavam (iz poglavja Srednji Vrh
skozi čas).« V zaključni besedi imata Nataša Kokošinek in
Marija Ogrin še eno sporočilo: »Posebnost Srednjega Vrha
pa ni samo v tem, da je od tod najlepši pogled na Julijske
Alpe s piramidastim Špikom, temveč tudi v tem, da so se
vse prvič omenjene kmetije, kot domačije v svojem prvotnem obsegu, ohranile vse do današnjih dni, torej dobrih
500 let.« Težkim pogojem navkljub.

Planinski vestnik jubilej
praznoval v Mojstrani
JANKO RABIČ
Planinski vestnik letos obeležuje častitljivi jubilej, 125. obletnico izida prve številke 8. februarja leta 1895. Predvsem v
prvih letih je za takratno mlado Slovensko planinsko društvo med članstvom opravljal pomembno povezovalno, izobraževalno in informativno poslanstvo. V dolgoletni zgodovini do današnjih dni je postal del narodovega bogastva
in kulturne dediščine ter najpopolnejši arhiv slovenskega
planinstva. Jubilej z izidom 1289. številke so člani uredniškega odbora v februarju proslavili v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Ob navzočnosti sodelavcev,
predstavnikov Planinske zveze Slovenije, bralcev in drugih
obiskovalcev so sicer resno in zahtevno delo pri pripravi
posamezne številke prikazali na hudomušni način, v veseloigri z naslovom Uredniki gredo v nebesa. Vsem, ki so
sodelovali pri pripravi veseloigre in jubileju, se je zahvalil
glavni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan.

Jubilej Planinskega vestnika v Slovenskem planinskem muzeju
v Mojstrani

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ginja, ki izhaja iz Smolejeve domačije v Srednjem Vrhu,
sta besedilo Srednji Vrh skozi čas prispevali na podlagi podatkov, ki sta jih dobili v domoznanski literaturi, v Jožefinskem katastru za Kranjsko Arhiva Republike Slovenije
in drugih virih. Jože Hlebanja je napisal poglavje Kmetje
v Srednjem Vrhu nekoč in danes. Sledijo predstavitve domačij. »Posebej smo ponosni in se zahvaljujemo za prispevek domačijam – iz vsake je en avtor, ki je prispeval svoje
besedilo,« je poudarila Nataša Kokošinek, Marija Ogrin pa
pohvalila: »Nima mnogo vasi svoje knjige, v kateri bi sodelovali vsi vaščani.«
Na eni izmed najbolj razglednih točk v Zgornjesavski dolini je Merklnova domačija, od koder se vidi proti vzhodu
pobočje Stola in po dolini in okoliških gorah proti zahodu
vse do gradu Bela Peč in Višarij v Italiji. Andrej Mertelj je
prispeval poglavje Merklnova domačija. Prav tako slikovito
in bogato s podatki sledijo Jureževa domačija (avtorja Otilija in Janez Mertelj), Smolejeva domačija (Marija Ogrin),
Hlebanjeva domačija in Bukovje ter Hvadnikarjeva veja
Vidičevega rodu (Jože Hlebanja), Kocjanova domačija (Ber-
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Dve otroški premieri
v tem tednu
Pri Kulturno prosvetnem društvu Josip
Lavtižar Kranjska Gora so tudi letos zavihali rokave in tako ta teden na odrske
deske prihajata še dve premieri. Že v sredo so navdušili člani in članice gledališke
šole pod režijsko taktirko Leone Gomboc,
in sicer s predstavo Skrivnost koče pod
mrzlim zidom. »Strašljiva, grozljiva in
hkrati ljubka avtorska predstava,« so jo
napovedali pred premiero. Sredi gozda
namreč stoji zapuščena in razpadajoča
lesena koča. Vanjo ne upa nihče, saj se
po mestu govori, da v njej živi duh gozdne
deklice. Bodo skrivnosti koče prav kmalu
prišle na dan? Danes (petek, 6. marec) ob
11.50 bodo mladi gledališčniki predstavo
odigrali tudi na Čufarjevem maratončku v
Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.
Druga premiera pa kranjskogorsko občinstvo čaka jutri (sobota, 7. marec) ob 16.30
v Ljudskem domu. Mladi igralci, pod vodstvom Metke Frelih, se bodo predstavili z
igrico "Boš lešnik?". K. S.

Gozdovi kranjske
industrijske družbe
V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori bo
od 6. marca do 11. aprila na ogled razstava Gozdovi kranjske industrijske družbe.
Organizator Gornjesavski muzej Jesenice
vabi tudi na muzejski večer, ki bo 3. aprila
ob 17. uri v Liznjekovi domačiji. S. K.

Pravljični šepet gora v
planinskem muzeju
Slovenski planinski muzej v sklopu letošnje
desetletnice muzeja pripravlja deset pravljičnih uric
za najmlajše obiskovalce.
SUZANA P. KOVAČIČ
Pravljični šepet gora, kot imenujejo srečanja, je vsak zadnji petek v mesecu ob
17. uri v muzeju, namenjen je otrokom
od četrtega do osmega leta starosti.
Najmlajši spoznavajo slovensko gorsko izročilo, kot so Triglavske pravljice,
nasploh bogastvo slovenskega pripovednega ljudskega izročila. Na zadnji
februarski petek je kustosinja pedagoginja Natalija Štular otroke spoznala
z velikanom Ledencem in nastankom
gore Špik. Pri animaciji uporablja pravljično preprogo, za vsako pravljico
malce drugačno. Januarja je imela preproga po pravljici o Srebrnokrilcu prav
posebna krilca in kepe zlata, februarska
o velikanu Ledencu kamne z mogočnega Špika ... V vsako pravljično uro Štu-

larjeva vključi tudi eno izmed otroških
ljudskih pesmic ali plesov ali izštevanko, prstno animacijo. Otroci so aktivno
vključeni v samo pripovedovanje in
povezovanje pravljičnih vsebin s splošnimi planinskimi vsebinami. Sodeluje
tudi akademska slikarka, domačinka
Špela Oblak, pod njenim mentorstvom
glavni junaki zaživijo v slikah in oblikah. Na februarskem pravljičnem šepetu jih je obiskal tudi Planinko in se prvič
predstavil mladim obiskovalcem v novi
podobi. Lik Planinka ima v Slovenskemu planinskemu muzeju pomembno
vlogo, saj obiskovalca vodi skozi igrice,
mu daje navodila in ga včasih pouči o
kakšni planinski zanimivosti. Naslednji Naslednji Pravljični šepet gora bo
27. marca, ko bodo mladi obiskovalci
stopili v svet Najdražjega zaklada.

V petek, 27. marca, ob 17. uri bo pravljica Najdražji zaklad
z delavnico izdelovanja votline, ki se odpira in zapira kot
Možiček kopitljaček.

Najbolj nora zabava
te zime
Q-max party bo v soboto, 14. marca, od
18. ure naprej na prireditvenem prostoru
ob dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Zabavni program gre ob bok 59. Pokala Vitranc.
Obiskovalce bosta zabavala glasbenika
Nina Pušlar in Jan Plestenjak. Na odru
se jima bodo na žrebanju štartnih številk
pridružili tudi najboljši alpski smučarji
svetovnega pokala. Prav tako bo v soboto
ob 19. uri potekala podelitev pokalov najboljšim smučarjem sobotne veleslalomske tekme. Vstop na Q-max je prost. S.K.

Na februarskem pravljičnem šepetu jih je obiskal tudi Planinko in se mladim
obiskovalcem prvič predstavil v novi podobi. / Foto: arhiv SPM
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Aktualne in izvirne maske na belih strminah
Tradicionalna pustovanja v Zgornjesavski dolini so bila obarvana z aktualnimi
lokalnimi temami. Najlepše in najizvirnejše maske so bile bogato nagrajene.
MAŠA LIKOSAR
Na pustno soboto je Turistično društvo
Dovje - Mojstrana v sodelovanju z gasilci PGD Mojstrana in PGD Dovje ter
Agrarno skupnostjo Dovje - Mojstrana
organiziralo pustovanje na smučišču
Mojstrana. Pustno rajanje so začeli s
povorko štirih tematskih vozov, ki je
bila ljudem na ogled vse od Dovja do
smučišča. Na končni postaji je potekala sklepna zabava z DJ-jem, tekma
spuščanja z zračnicami in tekmovanje
v najboljših maskah. "Letos opozarjamo na prisotnost koronavirusa in
problematičnost Karavanškega predora, na katerega smo sicer zelo ponosi.
Ljudje smo tu, pod Triglavom, zelo kleni, in ker se redno zalivamo z opojno
tekočino, smo odporni proti vsemu.
Odločili smo se tudi, da bomo sami
skopali drugo cev predora, in obljubljamo, da bo dokončana do poletja," je pustno zgodbo pojasnil "Donald Trump", v
njegovi vlogi Matjaž Podlipnik, predsednik TD Dovje - Mojstrana, in nadaljeval: "Trump je razočaran, ker ni zime,
ampak ve, zakaj je ni. Leta 2016 naj bi

Koronavirus je bila letos aktualna pustna tema tudi na Dovjah in v Mojstrani, kjer naj bi
samo tisti dan sprejeli enega okuženega pacienta. / Foto: Tina Dokl
Rusi nekaj posuli po žičnicah in povzročili izgon snega. Trump pa je k nam
prišel, da zimo reši. Sestal se bo s predsednikom države, in če jima bo uspelo
skleniti dogovor, potem si tu obetamo
celo poletje izobilje snega."

NAJIZVIRNEJŠA GALERIJA

Pereč problem predstavlja Karavanški
predor, zato so maškare obljubile, da ga
bodo izkopale one. / Foto: Tina Dokl

Isti dan je tudi na večnamenskem
igrišču v Gozdu - Martuljku potekalo
pustovanje za male in velike maškare. Že osemnajsto leto ga z namenom zabave in druženja pripravi TD
Gozd Martuljek. Ob glasbi in plesu se
je predstavilo približno sedemdeset
mask. Vse otroške maškare so dobile
nagrade, med odraslimi maskami pa
so nagradili tiste najbolj izvirne. "Med
dekleti je bilo največ princesk, zelo
priljubljen je bil tudi Bacek Jon. Komisija pa je za najizvirnejšo skupinsko
masko izbrala masko Galerija," je povedala predsednica TD Gozd Martuljek
Cveta Pavlovčič.

TORKOV PUSTNI VELESLALOM
Turistično društvo Kranjska Gora pa
je že 17. pustni veleslalom organiziralo na pustni torek v večernih urah.
V sodelovanju s smučiščem Kranjska Gora so pripravili kratko in razgibano progo na vlečnici Mojca 2, po
kateri so se spustile maškare. "Med
približno štiridesetimi sodelujočimi
pustnimi maskami je komisija izbrala najbolj izvirno masko in tisto, ki
je vložila največ truda. Zmagovalna
skupina so bili zaporniki, dvojica je
bila našemljena na temo marsovci, kot posamična maska pa je bil
najbolj prepričljiv mlajši fant v originalni obleki gusarja," je povedala
predsednica Klavdija Gomboc in še
zaupala, da so vse pustne maske nagradili s pustnim krofom in bogatimi
nagradami, zmagovalci pa so prejeli
še medaljo. Obiskovalce, našemljene
in nenašemljene, je zabavala skupina Projekt.
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Tekmovanje in druženje gorskih reševalcev
JANKO RABIČ
Člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana so v petek, 21. februarja,
na smučišču v Mojstrani izvedli deveto smučarsko tekmovanje v vožnji
z reševalnimi čolni akija. Nastopilo
je petdeset dvočlanskih ekip skoraj
vseh društev gorske reševalne službe
iz Slovenije ter petnajst reševalcev iz
Sarajeva. Za vse je bila to predvsem
oblika prijetnega druženja, obenem
pa izpopolnjevanje znanja in izkušenj
z reševalnim čolnom na pravih akcijah pozimi v gorah in na smučiščih.
»Veseli smo, da je tekmovanje postalo
tradicionalno,« je bil po izvedbi zadovoljen predsednik Društva gorske
reševalne službe Mojstrana Jože Mar-

Grubin memorial
že petič
Smučišče Kekec in prireditveni prostor
pri Dvorani Vitranc v Kranjski Gori bosta
13. marca gostila 5. dobrodelni Grubin
memorial v spomin na preminulega člana
zlate smučarske generacije Draga Grubelnika - Grubo. V Kranjsko Goro tako kot
na živahen uvod v Pokal Vitranc ponovno
prihajajo svetovno znana imena belega
cirkusa ter znani slovenski obrazi in prijatelji Draga Grubelnika - Grube, ki se bodo
tudi tokrat pomerili v dobrodelnem veleslalomu. Memorial se bo odvijal na smučišču Kekec, in sicer z začetkom ob 18.30,
ko je predviden start veleslaloma. Ta bo
imel še dobrodelno noto, minil pa bo
tudi v luči spomina na Dragovo sestrično Tanjo Ajtnik Miškovič, ki je pred dnevi
izgubila boj z zahrbtno boleznijo. Ravno
Tanja je bila tista, ki je s svojo neizmerno energijo ustvarila otroško slikanico
z naslovom POT – Srčni smučar Gruba.
Šovu na smučišču bo sledil še rokersko
obarvani koncertni spektakel v središču
Kranjske Gore, na prireditvenem prostoru
ob Dvorani Vitranc. Nastopili bodo Plavi
orkestar ter DY Ney. Glasbeni del se bo
začel ob 21. uri. A. B.

Za vse je bila to predvsem oblika prijetnega druženja, obenem pa izpopolnjevanje znanja
in izkušenj z reševalnim čolnom na pravih akcijah pozimi v gorah in na smučiščih.
tinjak. »Vsako leto sodeluje po petdeset ekip, kar je sto gorskih reševalcev.
Tokrat smo imeli še posebej srečo, da
se je na smučišču v Mojstrani obdržal
sneg. To je predvsem velika zasluga
najemnika smučišča Janeza Zajška.«
Med tekmovalci je bil tudi predsednik Zveze gorskih reševalcev Janez
Rozman, ki je dejal: »Gorski reševalci
smo v zadnjem času zelo obremenjeni
in takšno tekmovanje je dobrodošlo.
Tudi to je del usposabljanja, izmenjava izkušenj, vse to potrebujemo
pri svojem delu. Aki čoln je še vedno
eden najboljših in najbolj zanesljivih

transportnih sredstev za reševanje v
zimskem času, ko ni možna pomoč s
helikopterjem.«
Zmagovalna ekipa je bila tista, ki se je
najbolj približala povprečnemu času
vseh ekip na progi. To je bila ekipa iz
Sarajeva v postavi Edin Merzić in Frenjo Damir, druga je bila ekipa Bovca
(Robert Vončina, Rafko Šturm), tretja ekipa Rateč (Žan Cuznar, Damjan
Misotič), šesta ekipa Kranjska Gora
(Aleš Robič, Andrej Robič), sedma ekipa Mojstrane (Gregor Kofler, Gregor
Berce), petnajsta Kranjska Gora 2 (Igor
Tožbar, Aleš Smolej) ...

Prvič Spartan race Slovenia
MAJA BERTONCELJ
Kranjska Gora bo letos obogatena še
z enim atraktivnim športnim mednarodnim dogodkom. Med 23. in 25.
majem bo potekal Spartan Race Slovenia, na katerega se še lahko prijavite.
Gre za največjo svetovno serijo tekov
z ovirami, kot pravijo organizatorji,
podobno, kot je ironman med triatloni. Program bo namenjen tako profesionalnim tekačem – z več rekrea-

tivnimi odtenki vmes – kot otrokom.
Spartan je svetovno najbolj prepoznano tekmovanje v teku čez ovire. Z več
kot dvesto tekmovanji letno in tremi
ključnimi formati, ki se nadgrajujejo
v razdaljah in številu ovir, ponuja izziv množici udeležencev z različnimi
sposobnostmi. Na trasah so številne
ovire, kot so blatne jame, bodeča žica,
različne prepreke, plezanje po vrvi ...
Z vsem tem se bodo udeleženci letos
spopadli tudi v Kranjski Gori.
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Odlični na moštvenem državnem prvenstvu
JANKO RABIČ
Dve ekipi kegljačev na ledu Nordijskega društva Rateče - Planica sta
na letošnjem moštvenem državnem
prvenstvu dosegli odlične rezultate.
Po treh krogih je prva ekipa v postavi Miran Sluga, Mojca Sluga, Matjaž
Kocjan, Gorazd Smolej in Jože Špolad
osvojila naslov državnega podprvaka.
Zmaga se je tekmovalcem izmaknila
za las. Druga ekipa v postavi Milan
Požar, Anton Požar, Jože Osvald, Stane
Leskovšek in Domen Brudar je zasedla tretje mesto. To je doslej največji
uspeh rateških kegljačev na moštvenih državnih prvenstvih. Sedaj tri
čaka še en izziv, nastop na svetovnem
prvenstvu, ki bo od 9. do 14. marca Regnu v Nemčiji. Matjaž Kocjan bo selektor moške državne reprezentance,
Miran Sluga in Milan Požar pa bosta
člana reprezentance.

Ekipi kegljačev na ledu Nordijskega društva Rateče - Planica
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PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO
SPOLNO MOČJO!

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
Z VITAMINI
Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
Erekcije postanejo boljše in močnejše.
Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

39,90€

PROIZVEDENO V EU!

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
INFORMACIJE IN NAROČILA

031 399 322

www.venera-shop.si
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Zablestela je tudi pred domačimi navijači
Organizatorji letošnjega tekmovanja za Zlato lisico so morali tekmo svetovnega
pokala iz Maribora preseliti v Kranjsko Goro, tega pa so se razveselili predvsem
navijači domačinke iz Podkorena Mete Hrovat, saj so za simpatično smučarsko
zvezdnico lahko prišli navijat kar pod domačo strmino.
VILMA STANOVNIK
Sredi februarja so morali organizatorji 56. Zlate lisice zaradi vremena tekmovanje preseliti iz Maribora v Kranjsko Goro. To se je v zgodovini tega
tekmovanja zgodilo že osmič, na koncu pa se je odločitev izkazala kot odlična poteza, saj sta tako sobotna veleslalomska kot nedeljska slalomska
tekma potekali v odličnih razmerah.
»Tu nas je čez petdeset organizatorjev
iz Maribora, več kot sto pa je domačinov. Sodelovanje je zelo dobro,« je
ob tekmi povedal generalni sekretar
organizacijskega odbora Zlate lisice
Srečko Vilar, ki se je skupaj s številnimi navijači in organizatorji razveselil
tudi uspeha naših tekmovalk na čelu
z Meto Hrovat.
Domačinka Hrovatova si je namreč na
sobotni veleslalomski tekmi priborila
druge stopničke v karieri, saj sta bili
od nje boljši le Novozelandka Alice
Robinson in Slovakinja Petra Vlhova.
»Biti med najboljšimi na zmagovalnem odru doma, na svojem terenu,
je nekaj posebnega. Razlike so bile res
majhne in imela sem tudi srečo. Toda
včasih jo imaš, drugič pa ne,« je bila
vesela Meta Hrovat, ki si je tretje mesto delila s Švicarko Wendy Holdener.
S šestim mestom se je na veleslalomski preizkušnji izkazala Tina Robnik,
Ana Bucik pa je bila štirinajsta. V prvi
vožnji so od naših nastopile še Neja
Dvornik, Rebeka Oblak in Nika Tomšič, vendar si nobena ni zagotovila
drugega nastopa.
V nedeljo je bil na sporedu še slalom,
kjer je bila naša najboljša znova Meta
Hrovat, ki je osvojila enajsto mesto.
»Voženj nisem izpeljala, kot bi si želela, toda glede na moje nestanovitne
slalomske predstave je bilo kar dobro.
Sem zadovoljna, današnji izid je lepo

Domačinka Meta Hrovat si je na domači veleslalomski tekmi zagotovila tretje mesto, ki
ga je delila s Švicarko Wendy Holdener. Zmagala je Novozelandka Alice Robinson, druga
pa je bila Slovakinja Petra Vlhova. / Foto: Gorazd Kavčič
izhodišče za naslednje preizkušnje,«
je povedala Hrovatova.
Druga naša slalomska finalistka Ana
Bucik je osvojila enaindvajseto mesto.
Z vitranško strmino so se na slalomski tekmi od naših spopadle še Maruša Ferk, Neja Dvornik, Klara Livk in
Nika Murovec, a so bile prepočasne
za uvrstitev med trideset najboljših.
Nedeljsko slalomsko zmago in skupno zmago na tekmovanju 56. Zlata
lisica si je priborila Slovakinja Petra
Vlhova. Druga je bila Švicarka Wendy
Holdener, tretja pa Avstrijka Katharina Truppe.

PRIHODNJI TEDEN POKAL VITRANC
Kranjska Gora pa bo že konec prihodnjega tedna, 14. in 15. marca, gostila
59. pokal Vitranc. Lanski veleslalom je
v areni v Podkorenu dobil Norvežan
Henrik Kristoffersen, Švicar Ramon
Zenhäusern pa je zmagal na slalomski tekmi. Letos se zlasti veleslalom-

ske tekme veselijo tudi slovenski
ljubitelji smučanja, saj je kandidat
za stopničke tudi Žan Kranjec. Na zadnji tekmi v Hinterstoderju je Kranjec
osvojil zanj letos skromno 13. mesto.
Po tej tekmi je slekel rdečo majico
vodilnega veleslalomista zime, ki jo
je oblekel po zmagi na veleslalomu v
Adelbodnu.
Letošnji program Pokala Vitranc naj
bi se začel v petek, 13. marca, s prostim treningom na tekmovalni progi
v Podkorenu. Popoldne je na sporedu
Grubin memorial z dobrodelno veleslalomsko tekmo, zvečer pa koncert
Rock'n roll za Grubo.
V soboto je na sporedu veleslalom, ki
se bo s prvim tekom začel ob 9.30, drugi tek pa je na sporedu ob 12.30. Zvečer
bo sledil zabavni program oziroma
tako imenovani Q-Max Party z javnim
žrebanjem startnih številk za slalom.
Ta se bo v nedeljo začel ob 9.30, drugi
tek pa je na sporedu ob 12.30.
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Anže si želi na
olimpijske igre
Na letošnjem Pokalu Loka se je izkazal
Mojstrančan Anže Adamek.
VILMA STANOVNIK

Spektakel pod Poncami
VILMA STANOVNIK
Letošnji spektakel pod Poncami nosi ime FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. V Zgornjesavsko dolino se
namreč po desetih letih vrača svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. To bo potekalo od četrtka, 19. marca, do
nedelje 22. marca. Da je med gledalci zanj res veliko zanimanja, priča podatek, da predprodaja vstopnic poteka
nad pričakovanji. Tako so za sobotno tekmo že od začetka
februarja razprodane vstopnice za vse tribune. Izjemno se
je povečala predprodaja v tujini, zlasti na Poljskem, v Nemčiji in na Norveškem.
Kot so pojasnili na Smučarski zvezi Slovenije, prvenstvo ni
ogroženo, se pa pripravljajo tudi na najslabši scenarij, po
katerem bi prvenstvo zaradi epidemije koronavirusa morali prestaviti. Organizatorji pravijo, da bodo sledili smernicam, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje
za množične prireditve in jih bodo v prihodnjih dneh posredovali udeležencem prvenstva.
Sicer pa so v četrtek ob 11. uri na sporedu prvenstva kvalifikacije, prva posamična tekma pa bo v petek ob 14.30. V
soboto je posamična tekma predvidena ob 14.45, nedeljska
ekipna tekma pa se bo začela ob 10.15. Organizatorji v Planici in Kranjski Gori pripravljajo tudi spremljevalni progam s koncerti za vse okuse.

Mojstrančan Anže Adamek se je na Pokalu Loka veselil tretjega
mesta v veleslalomu.
Anže Adamek. "Pred kratkim sem bil tretji na Pokalu Topolino. Rad potujem in želim si kdaj oditi tudi na olimpijske
igre in tam osvojiti medaljo,« je povedal dijak jeseniške gimnazije, ki v klubu trenira pod vodstvom Gregorja Kraigherja. "Največ treniramo v Podkorenu, zavedam pa se, da bo
za moje cilje potrebno še veliko naporov," je še dodal Anže
Adamek, ki si na domači progi seveda želi tekmovati tudi
na tekmah svetovnega pokala.
Sicer pa sta povabilo organizatorja ASK Kranjska Gora
za predtekmovalca na letošnjem Pokalu Vitranc po končanem tekmovanju za pokal Loka dobila Norvežan Filip
Alexander Ragnhildstveit in še en naš mladi smučarski
up, Jakob Anderlič.

Potrebujete zaposlitev
ali pa nov življenjski izziv?
K sodelovanju vabimo natančno, urejeno in prijazno gospodično, gospo, lahko tudi mlajšo upokojenko za pomoč pri razvajanju naših gostov,
pripravi zajtrkov in občasno tudi pri pospravljanju.
Nudimo zaposlitev za polni delovni čas, lahko
delo preko s.p.-ja ali preko podjemne pogodbe,
vse oblike s stimulativnim plačilom!

Za več informacij pokličite 051 643 281
ali pišite na info@prgavedarjo.si in upamo,
da se srečamo kmalu!

MARTINA GREGORI - NOSILKA DOPOLNINE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, PODKOREN 72, KRANJSKA GORA

Sredi februarja, ko je v Kranjski Gori potekalo tekmovanje
za Zlato lisico, sta Škofja Loka in Stari vrh že v 45. izvedbi
gostila enega največjih otroških smučarskih tekmovanj,
Pokal Loka. Kljub toplemu vremenu in pomanjkanju snega
so se organizatorji iz Smučarskega kluba Alpetour izkazali
s pripravo proge, prvi tekmovalni dan pa so dekleta in fantje nastopili v veleslalomu. Tekme so potekale v dveh kategorijah, do 14 in do 16 let. Med dečki do 16 let se je izkazal
tudi Anže Adamek iz Mojstrane.
Član Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora je namreč
osvojil tretje mesto, kar je bil ob tretjem mestu, ki ga je osvojil na Pokalu Topolino, zanj najboljši izid v karieri. »Smučam že deset let. Ta šport sem si izbral sam, ker mi je všeč,
pa tudi vztrajam," je ob zmagovalnem odru povedal 15-letni
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marec 2020
Petek, 6. marec • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora
(Savska 1), ob 18.00
IZDELAVA CVETLIC IZ KREP PAPIRJA
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; Info: mladi.kg@gmail.com
(051 370 845 – Gregor)
Petek, 6. marec • Kranjska Gora, poslovalnica Šport Bernik pri
sedežnici Dolenčev Rut, ob 19.00
PETKOVI ŽENSKI VEČERI
Organizator: Intersport Bernik; Info: info@intersport-bernik.com
Petek, 6. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
Ob 21.00 & 23.00
MOUNTAIN CREW
Koncert
Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si
ali 04 587 80 00
Petek, 6. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Od 8.20 dalje
ČUFARJEV MARATONČEK: SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
8.20 – Trije prašički (Gledališče Toneta Čufarja)
9.30 – Mačke s posluhom (OŠ Žirovnica)
10.15 – Boš lešnik? (KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora)
11.00 – Vse, razen hotela (OŠ Žirovnica)
11.50 – Skrivnost koče pod Mrzlim zidom (KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora)
12.30 – Vesela igra o žalostni princezinji (DPD Svoboda France Mencinger Javornik – Koroška Bela)

Sobota, 7. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10.00
ČUFARJEV MARATONČEK: SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
DARILA ZA MLEČNE ZOBKE (RINGO RAJA)
Organizator: JSKD Jesenice in GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 583 31 00
Sobota, 7. marec • Kranjska Gora, vlečnica Brsnina, ob 11.00
3. MENGO TRIS POKAL
Od 9.00 do 10.30: Prijave
Ob 11.00: Start
Organizator: SD Mengeš & brunarica Kosobrin; Info: Iztok 031 764 078
Sobota, 7. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 16.30
BOŠ LEŠNIK?
Otroška predstava dramske skupine pri KPD Josip Lavtižar
Prodaja vstopnic uro pred predstavo
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Kontakt: Petra Mlinar 031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com
Sobota, 7. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
ob 20.30
MISTER SLOVENIJE & MISTER KORONA 2020
Polfinale lepotnega tekmovanja
Organizator: HIT, d. d. Nova Gorica
Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 7. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

Organizator: JSKD Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

KOMET PRIHAJA

Petek, 6. marec • Gozd - Martuljek, Knjižnica Gozd - Martuljek, ob 18.00
MODRI PETEK: PREDAVANJE SANJE LONČAR: KAKO DO VEČ ENERGIJE?

Gledališka predstava – komedija
Kulturno društvo Jožef Virk Dob
Prodaja vstopnic uro pred predstavo

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Gozd - Martuljek;
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Kontakt: Petra Mlinar 031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

Petek, 6. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.00

Nedelja, 8. marec • Mojstrana, Trg olimpijcev, od 11.00 do 17.00

BAL LANDER IN NJEGOVI RAZBOJNIKI, PREMIERA PREDSTAVE
ZA OTROKE
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00
Petek, 6. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana Hotela Kompas,
od 19.00

OSMOMARČEVSKI PASULJ
Tradicionalni pasulj s suhim mesom. V primeru slabega vremena bo
dogodek potekal v gostilni Pr' Železn'k v Mojstrani.
Organizator: TD Dovje – Mojstrana & gostilna Pr' Železnk
Info: 031 603 271, 051 369 372

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Nedelja, 8. marec • Kranjska Gora, Kinodvorana Železar, ob 18.00

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Petek, 6. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,
od 20.00

Ponedeljek, 9. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,
od 19.00

KONCERT MEDITERANSKIH PESMI: TANJA ZAJC ZUPANC IN KLAPA HISTRI

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – NAPREDNA STOPNJA

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
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Ponedeljek, 9. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,
od 20.00

Petek, 13. marec • Kranjska Gora, poslovalnica Šport Bernik pri
sedežnici Dolenčev Rut, ob 19.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

PETKOVI ŽENSKI VEČERI
Organizator: Intersport Bernik; Info: info@intersport-bernik.com

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 13. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, od 19.00

Nedelja, 10. marec • Mojstrana, Gostilna Pr' Železnk, od 11.00 do 17.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

MATEVŽ ZA DAN MUČENIKOV

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v gostilni Pr' Železnk
v Mojstrani.
Organizator: TD Dovje – Mojstrana & gostilna Pr' Železnk
Info: 031 603 271, 051 369 372
Sreda, 11. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.30
ŠPORTNIK LETA
Organizator: Športna zveza Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si
04 583 31 00
Sreda, 11. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas
Od 19.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA

Petek, 13. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, od 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Petek, 13. marec • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.00
POGOVORNI VEČER Z BREDO IN ROMANOM GAŠPERINOM:
ŽIVIM OD TVOJIH BESED
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; Info kud.dovje@gmail.com
Petek, 13. marec • Jesenice, kinodvorana Železar Jesenice, ob 19.30
KONCERT GRADSKE GLASBE PAG IN KLAPE SOL

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Sreda, 11. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, od 20.00

Petek, 13. marec, in sobota, 14. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort
& Entertainment ob 21.30 & 24.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Četrtek, 12. marec • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00
ŠPANSKE BRALNE URICE

BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW
Glasbeno-plesni spektakel
Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si
ali 04 587 80 00

Pod vodstvom Alje Bradaškja

Sobota, 14. marec–nedelja, 15. marec • Podkoren, smučišče
Od 9.30 dalje

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

59. POKAL VITRANC 2020
Organizator: OK Pokal Vitranc; 04 588 53 00

Četrtek, 12. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.00

Sobota, 14. marec • Kranjska Gora, od 18.00 dalje

O VOLKU, KI JE ISKAL PRAVLJICO

QMAX PARTY

Lutkovna predstava za otroke
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

19.00 Podelitev pokalov najboljšim trem na veleslalomu
19.30 javno žrebanje za slalomsko tekmo
20.00 zabava z Nino Pušlar in Janom Plestenjakom

Četrtek, 12. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Ob 20.00

Organizator: OK Pokal Vitranc in Turizem Kranjska Gora
Info: info@pokal-vitranc.com ali 04 588 53 00

AVDICIJA
Ultra smešna komedija
Organizator: Špas teater; Info: eventim.si
Petek, 13. marec • Kranjska Gora, smučišče Kranjska Gora, od 17.00 dalje
PETI GRUBIN MEMORIAL
18.30 Dobrodelni Grubin veleslalom s smučarskimi zvezdami
21.00 koncert rokovske skupine PLAVI ORKESTAR
Info: https://grubinmemorial.si/

Nedelja, 15. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10.00
DETEKTIV VOHLJAČ
Predstava za otroke v izvedbi Miškinega gledališča
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Ponedeljek, 16. marec • Kranjska Gora, dvorana hotela Kompas, od 19.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
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Ponedeljek 16. marec • Kranjska Gora, dvorana hotela Kompas, od 20.00

Petek, 20. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 19.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek 17. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Petek, 20. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
ob 21.00 & 22.30

SLASTNI MRLIČ
Groteskna komedija
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Torek, 17. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
NOREIA

SLOVENSKI VEČER IN ALPSKI KVINTET
Večer narodno-zabavne glasbe
Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si
ali 04 587 80 00

Koncert irske glasbe

Sobota, 21. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
ob 21.00 & 22.30

Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

ELEGANCE & CO. & MAŠA CILENŠEK

Sreda, 18. marec • Kranjska Gora, dvorana hotela Kompas, od 19.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab

Glasbeni večer
Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si
ali 04 587 80 00

Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Nedelja, 22. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Sreda 18. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 20.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

15.00 Kapitan sabljezobi in čarobni diamant (sinhronizirana animirana
družinska avantura)
16.30 Naprej (sinhronizirana animirana komična pustolovščina)
18.30 Razkrila sem vohuna (družinska komedija)

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Četrtek, 19. marec–nedelja, 22. marec • Planica, letalnica bratov
Gorišek

MOJ KINO

Organizator: MOJ KINO; Info: www.mojkino.si
Ponedeljek, 23. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 19.00

FIS FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH PLANICA 2018

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA

Organizator: OK Planica; Info: planica@sloski.si ali 051 610 944

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 19. marec • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00
ŠPANSKE BRALNE URICE

Ponedeljek 23. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 20.00

Pod vodstvom Alje Bradaškja

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 19. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
SLASTNI MRLIČ
Groteskna komedija, abonma gledališki in izven
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Petek, 20. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
MUZEJSKI VEČER
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si ali 08/38 06 730

Sreda, 25. marec • Kranjska Gora, dvorana hotela Kompas, od 19.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB –ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Sreda, 25. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 20.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Sreda, 25. marec • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00

Petek, 20. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 20.00

ETNOLOŠKA DELAVNICA: PEKA POTICE

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Prijave niso potrebne.

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; Info: muzej.liznjek@gmj.si,
04/58 81 999
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Sreda, 25. marec • Mojstrana, Knjižnica Dovje - Mojstrana, ob 17.00
DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Dovje - Mojstrana
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Četrtek, 26. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje
MOJ KINO
15.30 Kapitan sabljezobi in čarobni diamant (sinhronizirano)
17.00 Naprej (sinhronizirano)
19.00 Razkrila sem vohuna (družinska komedija)
20.45 Tiho mesto (triler/srhljivka)
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora
(eno uro pred filmom)

Petek, 27. marec • Kranjska Gora, fitnes dvorana Hotela Kompas
Od 19.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
Petek, 27. marec • Kranjska Gora, dvorana Hotela Kompas, od 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Organizator: Moj kino; Info: www.mojkino.si

Petek, 27. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
ob 21.00 & 22.30

Četrtek, 26. marec • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

Tematski večer

ŠPANSKE BRALNE URICE
Pod vodstvom Alje Bradaškja

Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si
ali 04 587 80 00

LATINO NIGHT & TEDDY LION BAND

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Četrtek, 26. marec • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 19.30
ZEMLJA. VODA. SEME.
Predavanje Antona Komata

Sobota, 28. marec • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment
ob 21.00 & 23.00
ROXY & CO
Glasbeni večer

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Petek, 27. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00
PRAVLJIČNI ŠEPET GORA: GORSKE VILE
Gorska pravljica z ustvarjalnico za najmlajše (od 4 do 8 let). Prijave
niso potrebne.
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si ali 08/38 06 730

Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si ali
04 587 80 00
Nedelja, 29. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Ob 10.00
BAL LANDER IN NJEGOVI RAZBOJNIKI
Predstava za otroke
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Torek, 31. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

Petek, 27. marec • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

FETIŠ NA PUTER

DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

Komična drama

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Organizator: GTČ Jesenice; Info: TIC Kranjska Gora in na blagajni uro
pred predstavo

Trgovina SPORTPOINT
Borovška 74

ZIMSKI
www.sport-point.si

04/5884892
031/388488

POPUSTI

-50%
DO

FAMA TREND D.O.O., BOROVŠKA CESTA 93 A, KRANJSKA GORA

KRANJSKA GORA

HIT D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA 7 A, NOVA GORICA

Novi

Slovenski avto leta 2020

Že za

10.490 €*

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo**
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***
5 let podaljšanega jamstva****

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € in dodatnim
popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun
je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini
150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011):
0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča

renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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