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Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 % popusta, pri polletnem  
20 %, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 % popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo 
po telefonu št. 04 201 42 41 ali na e-poštnem naslovu narocnine@g-glas.si.

Vsak  
torek in 
petek
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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Pri RTC Žičnice Kranjska Gora in na 
kranjskogorski občini so se konec me-
seca januarja zelo razveselili novice, 
da jim je Vlada Republike Slovenije 
končno podelila koncesijo za graditev 
krožne kabinske žičnice Vitranc 2. Za 
koncesijo so sicer zaprosili že aprila 
lani.

Kot pogoj ob podelitvi koncesije je vla-
da zapisala, da mora biti nova napra-
va »prometno povezana z že obstoječo 
žičniško napravo ali napravami ali 
če bodo uporabniki te žičniške na-
prave uporabljali smučišče oziroma 
druge rekreacijske površine oziroma 
objekte, ki jih je uredil koncesionar že 
obstoječih žičniških naprav«. Načrto-
vana žičniška naprava bo to seveda 
upoštevala, nadomestila pa bo zdaj-
šnjo, že nekoliko dotrajano napravo.
Izvedeni bosta rekonstrukcija dela 
smučarske proge in izgradnja smu-
čarske obvoznice, ki bo omogočala 
spust slabšim smučarjem in se bo na-
vezala na obstoječo progo na vrhu po-
ligona Podkoren. Naprava bo obrato-
vala pozimi za prevoz smučarjev ter v 
poletni sezoni za pohodnike in turiste.
S tem, ko so pridobili koncesijo, je čas 
za gradbeno dovoljenje, na katerega pri 
RTC Žičnice Kranjska Gora še čakajo, a 
so že v fazi pridobivanja. Iz tega razloga 
še ne morejo napovedati natančnega 
datuma začetka gradnje, pojasnjujejo. 
Je pa vlada v letu 2010 že izdala kon-
cesijo za graditev sedežnice na tem 
mestu, zanjo je bilo že izdano tudi 
gradbeno dovoljenje, a se zdaj ta pro-

jekt nadomešča z novim. Ker gre za 
povsem drugo traso in vrsto žičniške 
naprave, je treba izdati nov koncesij-
ski akt in skleniti novo koncesijsko 
pogodbo, ki je eden izmed pogojev za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
krožno kabinsko žičnico Vitranc 2.
Start kabinske žičnice bo na mestu se-
danje vlečnice Preseka, povzpela pa se 
bo na 1555 metrov nadmorske višine. 
Predvideno je med devet in dvanajst 
stebrov, med 19 in 21 kabin, prepeljala 
pa bo okoli tisoč ljudi na uro.
Janez Hrovat, župan, je dejal, da bo 
nova naprava zagotovo še prispevala 
k razvoju turizma in gospodarstva v 
kraju. Je pa to za vse investitorje – RTC 
Žičnice Kranjska Gora, občino ter lo-
kalno skupnost in gospodarstvo – zelo 
velika finančna naložba, saj stroške 
gradnje ocenjujejo nekje od osem do 
deset milijonov evrov. Župan pravi, da 
se ob tem nadejajo nepovratnih sred-
stev s strani države in Evropske unije. 
Blaž Veber iz Turizma Kranjska Gora 
se zaveda, da je do konca izgradnje še 
nekaj izzivov, tudi okoljevarstvenih, 
a prepričan je, da jim bo z investicijo 
uspelo dokazati, da je možno obenem 
graditi in ohranjati naravo.

Prejeli koncesijo za gradnjo kabinske žičnice
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2, 
na gradbeno dovoljenje in začetek gradnje pa bo treba še počakati.

Na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska 
Gora bo v četrtek, 7. februarja, ob 17. uri 
predavanje Vzgoja, razpeta med radostjo 
in pastmi. Predaval bo priznani psiho-
terapevt Miha Kramli, vodja Klinike za 
zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, ki v 
Zdravstvenem domu Nova Gorica deluje 
že petindvajset let. Po pomoč se k njim 
zatečejo ljudje iz vse Slovenije, ki so za-
svojeni z računalniškimi igrami in dru-
žabnimi omrežji, na prvem mestu pa je 
trenutno odvisnost od Facebooka.

Predavanje o vzgoji

Za vse tiste, ki vas zanima trajnostno vr-
tnarjenje in zeliščarstvo, Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske tudi letos v sklopu 
projektov Nazaj k naravi in Pehtina zeli-
šča organizira delavnice, predavanja in 
oglede dobrih praks. V četrtek, 7. febru-
arja, bodo tako ob 17. uri v dvorani nad 
gasilskim domom v Gozdu - Martuljku go-
stili znano predavateljico Sanjo Lončar. 
Naslov predavanja je Sveža zelenjava z 
domačega vrta 365 dni, prijave so obve-
zne, ker je število mest omejeno. Projek-
ta Nazaj k naravi in Pehtina zelišča sta 
sofinancirana tudi s strani Občine Kranj-
ska Gora ter tako namenjena njenim ob-
čanom. Vsi dogodki, organizirani v okviru 
projektov, so za udeležence brezplačni.

Najprej predavanje  
Sanje Lončar
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Za nami je mesec januar, ki nam ni 
bil najbolj naklonjen s snegom, in le 
malo večja pošiljka konec meseca je 
razveselila turistične delavce in otro-
ke, ki so končno prišli na svoj račun. 
Upam, da bodo čim več časa izkoristili 
za igro na snegu, smučanje in druge 
zimske športe.
Tudi staršem polagam na srce, da si 
čim večkrat vzamete čas zase, za svo-
je otroke, se jim pridružite na smučeh 
ali saneh in uživate v teh trenutkih 
na snegu, ki jih v življenju ni mogoče 
nikdar nadoknaditi. Vse drugo lahko 
počaka, se preloži ali odpove – govo-
rim iz lastnih izkušenj –, otroci pa 
odrastejo in časa ne boste mogli več 
obrniti nazaj. Pa saj poznate tisti rek, 
da je otrok zaklad, ki je podarjen star-
šem, da ga ljubijo, čuvajo in učijo ži-
veti.
Nas vse pa je najbolj razveselila novica 
pred nekaj dnevi, ko smo izvedeli, da 
je država podelila 40-letno koncesijo 
za izgradnjo kabinske žičnice na vrh 
Vitranca. To bo za vse vpletene, tako 
podjetje Ski Kranjska Gora, občino 
in lokalno gospodarstvo, velik izziv, 
pri katerem si ne smemo privošči-
ti napak ali polovičarstva. Le občina, 
vodstvo družbe Ski Kranjska Gora in 

lokalno gospodarstvo z jasno vizijo in 
trdno voljo imajo možnosti za uspeh 
te, za svetlo prihodnost naših krajev 
izredno pomembne investicije. 
Še kako vesel pa sem bil sobotnega 
obiska ministra za gospodarstvo v 
Kranjski Gori, saj je pokazal zvrhano 
mero optimizma glede pomoči države 
z nepovratnimi sredstvi za razvoj slo-
venskega žičničarstva in infrastruk-
ture. Skratka, ponosen sem bil na vse, 
ki se skupaj trudite, da nas sliši in 
nam verjame tudi Ljubljana.
Veliko premalo je prostora v uvodniku 
za vse, kar bi vam rad še napisal, ven-
dar naj ob koncu omenim le eno meni 

najljubših prireditev v letu 2019, in to 
je svetovno prvenstvo v smučanju 
invalidov oziroma gibalno oviranih 
smučarjev. Čestitke pa poleg smučar-
jev, ki vedno znova presenečajo z voljo 
do življenja in svojo energijo, zasluži-
jo tudi organizatorji, ki so še enkrat 
dokazali, da smo stvari kos in lahko 
stopimo ob bok najboljšim organi-
zatorjem smučarskih tekmovanj na 
svetu. Hvala vam vsem, niti malo ne 
dvomim o odlični izvedbi svetovnega 
prvenstva v nordijskih disciplinah 
2023 v Planici.

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in občani!
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Župani občin Zgornje Gorenjske so se ja-
nuarja na svojem prvem sestanku v tem 
mandatu sestali v Kranjski Gori. Redna 
mesečna srečanja imajo sicer že več kot 
15 let. Usmerjena so v usklajevanje in-
frastrukturnih prioritet občin, promocijo 
turizma ter splošno izboljšanje kakovosti 
življenja občanov. Gostili so državnega 
sekretarja ministrstva za kulturo Vojka 
Stoparja in v. d. generalne direktorice 
direktorata za kulturno dediščino Majo 
Bahar Didović. Pogovarjali so se o obno-
vah kulturnih domov, knjižnic, muzejev, 
spomenikov in obnovah objektov kultur-
ne dediščine v lasti fizičnih oseb. Na na-
slednji sestanek so povabili ministrico za 
kmetijstvo dr. Aleksandro Pivec.

Srečanje županov

Vabilo na občinsko proslavo  
ob slovenskem kulturnem prazniku

KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in Občina Kranjska Gora vabita na občinsko 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo 

V ČETRTEK, 7. FEBRUARJA 2019,V ALJAŽEVEM PROSVETNEM DOMU  
– KULTURNI DOM DOVJE. PROSLAVA SE BO ZAČELA OB 19. URI. 

Gost večera bo "Cankar z Vrhnike".
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Jezero Jasna je biser slovenske alpske pokrajine in stra-
teška točka občine Kranjska Gora, tako v turističnem kot 
tudi gospodarskem smislu. Na obrežju je 13 let sameval 
objekt, za katerega niso našli primerne vsebine, zdaj pa 
jo je le dobil. Lani ga je odkupilo podjetje Alpe Adria turi-
zem in kamping, ki je v njem uredilo osem butičnih apart-
majev, na željo lokalne skupnosti pa tudi gostinski lokal. 
Resort Jasna, kot se objekt zdaj imenuje, so odprli konec 
meseca januarja, kavarna v njem že obratuje, v prihodnjih 
tednih bodo odprli tudi ostalo ponudbo. 
Dominik S. Černjak, predstavnik investitorja, je zagotovil, 
da bodo storitve v resortu sicer opravljene na višjem ni-
voju, a to še zdaleč ne pomeni, da ponudba ali lokacija ne 
bosta dostopni vsem. Lokalni skupnosti so dali desetletno 
služnost obrežja ob objektu, uredili pa bodo tudi parkirišča, 
infrastrukturo za električna vozila in avtodome in pa spre-
tnostno pot za otroke. Apartmaji v objektu bodo delovali 
tudi kot galerija pohištva mladih slovenskih oblikovalcev, 
vsebine pa so večinoma namenjene družinam ali večjim 
skupinam, saj ponujajo digitalno, hrupno in svetlobno 
detoksacijo. Spomladi bo ponudbo dopolnil tudi pomol 
na jezeru, poleti pa se bo gostinska ponudba preselila iz 
notranjosti objekta še na prosto, kar pomeni, da bo tukaj 
nastala alpska plaža. 
Objekt je urejen v skladu s sobivanjem z naravo, razlaga 
Dominik S. Černjak, saj so ga popolnoma energetsko sani-
rali, grejejo se le na drva in vodo, izoliran pa je z domačo 
slovensko ovčjo volno. 
Celotna investicija je stala približno 3,2 milijona evrov, 
od tega je 200.000 evrov prispevalo Ministrstvo za gospo-

darski razvoj in tehnologijo. S tega naslova se je odprtja 
udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek, ki je dejal, da je takšna oblika turizma 
zagotovo velik prispevek k zeleni, aktivni in varni Sloveni-
ji, h kateri stremi slovenski turizem. 
Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je na odprtju 
povedal, da so zelo dolgo čakali, da bo Jasna na novo za-
dihala, je bilo pa obrežje jezera ena izmed prvih točk na 
njihovem delovnem planu, ko so leta 2014 prevzeli oblast v 
občini. Nova vsebina je izjemna dopolnitev turistične po-
nudbe v občini, je dejal Hrovat, ki pa v Kranjski Gori vidi še 
mnogo izzivov, ki še potrebujejo osvežitev. "Poleg tega, da 
je to za prebivalce občine še dodaten kamenček v mozaiku 
in dodana vrednost bivanja tukaj, pa odprtje resorta Jasna 
zanje pomeni tudi nova delovna mesta," meni župan, ki 
pa obenem tudi upa, da bo Jasna vzor za ostale turistične 
ponudnike, da bodo nivo svojih storitev dvignili.
Prav na to je opozoril tudi Blaž Veber, direktor Turizma 
Kranjska Gora, ki je dejal, da pred štirimi leti v Jasno ni 
verjel nihče, danes pa lahko vidimo sedem novih objek-
tov, ki krasijo obrežje jezera. Vse te zgodbe po njegovem 
dopolnjujejo prepoznavnost blagovne znamke Kranjska 
Gora, čeprav tudi sam v občini vidi še mnogo izzivov, med 
drugim je naštel Vršič, Eriko in Vitranc. 
Černjak je poln pričakovanj ob odprtju objekta, a kot najve-
čjo težavo ne navaja vse potrebne dokumentacije, ki je bila 
nujna za vzpostavitev resorta, pač pa kadrovski manko. V 
resortu so odprli 14 novih delovnih mest in veselili bi se 
izobražene domače delovne sile, a za zdaj ni posebnega za-
nimanja za zaposlitev s strani domačinov, razlaga. Sode-
lovali pa bodo tudi s fakultetama v Mariboru in na Bledu, 
saj bodo študentje lahko v resortu Jasna opravljali prakso. 

Alpski biser Jasna na novo oživel
Obrežje jezera Jasna je po trinajstih letih pridobilo novo podobo – odprli  
so Resort Jasna, nov gostinsko-turistični objekt.

Slavnostni prerez traku ob odprtju resorta Jasna / Foto: Tina Dokl

Jezero je v tem času zamrznilo, poleti bo tukaj alpska plaža.  
/ Foto: Tina Dokl
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MARJANA AHAČIČ

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske bodo skupaj z Za-
vodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno 
enoto Kranj, raziskovali stanje kozolcev na Gorenjskem ter 
ugotavljali njihove lokalne posebnosti in razlike. V sklo-
pu projekta Arhitektura gorenjskih vasi bodo na območju 
14 gorenjskih občin kozolce popisali – na območju občine 
Kranjska Gora v naselju Podkoren. »Popis se bo izvajal na 
terenu, zato domačine, predvsem pa lastnike kozolcev, 
prosimo za razumevanje,« pojasnjuje Nina Kobal z ra-
zvojne agencije. »Kozolcev ne bomo obravnavali samo z 
arhitekturnega vidika, temveč bomo zbirali tudi ljudsko 
izročilo, vezano nanje. Zato vabimo domačine, da nam po-
sredujejo morebitne posebnosti, zgodbe ali vraže o kozol-
cih,« pozivajo.
»Kozolci, na Gorenjskem imenovani tudi stogovi, so edin-
stvena arhitekturna posebnost slovenskega podeželja. 
Kmetje so jih nekoč uporabljali predvsem za sušenje in 
shranjevanje sena, žita in pridelkov. Zaradi sprememb v 

načinu kmetovanja je njihova vloga postala postranska, 
uporabljeni so veliko redkeje kot nekoč, zato so podvrženi 
propadanju. Kljub temu pa so pomemben gradnik sloven-
ske kulturne krajine,« na agenciji pojasnjujejo okoliščine 
odločitve za projekt. »Sodobno kmetijstvo kozolce potrebu-
je v veliko manjši meri kot nekoč, zato se moramo zave-
dati, da je njihovo propadanje del napredka. Kljub temu 
želimo poudariti dediščino ljudskega stavbarstva ter opo-
zoriti na pomen strokovnega vzdrževanja. S tem pa okre-
piti zavedanje, da so pomemben del slovenske dediščine 
ter naše skupne identitete.« Projekt Arhitektura gorenjskih 
vasi poteka v okviru LAS Gorenjska košarica in ga sofinan-
cira Evropska unija prek Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja.

Popis kozolcev tudi  
v Podkorenu
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Šole v naravi, tečaji in druge obšolske dejavnosti krepijo 
otrokov razvoj ter mu prinašajo mnogo lepih spominov in 
izkušenj, ki jih s seboj nosi še celo življenje. Kako pomemb-
no je otroke vključevati v tovrstne dejavnosti, se zavedajo 
tudi na Osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani, kjer ravna-
teljica Darja Pikon vsako leto poskrbi, da so te dejavnosti 
raznolike in vsebinsko bogate. Otroci obiščejo tečaj smuča-
nja, plavanja, gorniški tabor in še bi lahko naštevali. 
Pikonova pa se zaveda, da obšolske dejavnosti zahtevajo 
aktivno vključevanje staršev, začenši že s financiranjem. 
Prav slednje večkrat predstavlja problem, da se več otrok 
ne vključuje v več obšolskih dejavnosti.
Prav na to mislijo tudi na Občini Kranjska Gora, kjer po be-
sedah Darje Pikon vsako leto po najboljših močeh prispe-

vajo denarna sredstva, s pomočjo katerih se lahko taborov 
in drugih obšolskih dejavnosti udeleži zelo velika večina 
otrok. Občina prispeva med dvajset in trideset evrov na 
otroka na leto, ves ta denar pa je namenjen samo finan-
ciranju teh dejavnosti, za leto 2019 znesek pomoči znaša 
več kot 14.000 evrov. Podobno finančno pomoč prejme tudi 
osnovna šola v Kranjski Gori. S tem zneskom lahko šola 
pokrije večino stroškov, ki jih ima z organizacijo, le maj-
hen delček pa pade na ramena staršev, večinoma ta znaša 
do petdeset evrov na otroka, včasih so določene dejavnosti 
zaradi sofinanciranja občine popolnoma brezplačne.
Ravnateljica Pikonova pravi, da brez pomoči občine vseh 
dejavnosti ne bi mogli izpeljati, država sofinancira le eno 
šolo v naravi v obdobju celotnega osnovnega šolanja. Vse 
ostale dejavnosti so na plečih šole in staršev, so popolno-
ma prostovoljne in za izpeljavo učnega načrta neobvezne, 
a vseeno zelo dobrodošle za otroke.
Občina Kranjska Gora je letošnjo sezono osnovnošolcem 
podarila tudi letne vozovnice za domači smučišči – v Moj-
strani in Kranjski Gori. Kot dodatek so letos tudi učenci  
iz Mojstrane prejeli letno vozovnico za kranjskogorsko 
smučišče.
Darja Pikon ob tem še dodaja, da je pomoči zelo vesela, saj le 
tako poskrbi, da gredo lahko praktično vsi učenci na tabor, 
obenem pa opozarja, da sofinanciranje ni samoumevno, 
pač pa dobra volja občine, na kar pa se včasih kar pozabi.

Občina izdatno financira obšolske dejavnosti
Občina Kranjska Gora vsako leto prispeva denarna sredstva za izpeljavo  
obšolskih dejavnosti, ki sicer predstavljajo nadstandard, a zelo bogatijo  
šolsko ponudbo in otroke.

V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo v četrtek, 7. februarja, 
med 13. in 16. uro potekal Zaposlitveni sejem 2019. Pripravljajo 
ga Informacijska točka Europe Direct Gorenjska in Coworking 
Center Plavž, ki delujeta v sklopu Razvojne agencije Zgornje Go-
renjske, v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v 
Sloveniji. Mladim in drugim iskalcem zaposlitve bodo predsta-
vljene možnosti za izobraževanje ter zaposlitvene in karierne 
možnosti v jeseniškem lokalnem okolju. Predstavili se bodo 
izobraževalni programi in smeri – srednješolske za osnovno-
šolce in univerzitetne za srednješolce – ter uveljavljena lokalna 
podjetja in javni zavodi. Pripravljajo zanimive interaktivne pred-
stavitve, stojnice, zdrave prigrizke in nagradno igro za tablični 
računalnik. Rdeča nit dogodka bo kampanja EU SI ti, s katero se 
po slovenskih mestih predstavljajo številne prednosti Evropske 
unije in spodbuja temeljna debata o EU – njenih vrednotah, so-
lidarnosti, strpnosti ali aktualnih evropskih temah v regijah. Na 
voljo bodo tudi informacije o EU-programih in projektih.

Zaposlitveni sejem



NEŽA ROZMAN, FOTO: TINA DOKL

Preteklo je že kar nekaj mesecev od skorajšnje katastrofe v 
vasi Belca, kjer je konec oktobra ob silovitem deževju hudo-
urnik tako narasel, da je pod seboj pokopal hidroelektrarno 
in žago, skoraj pa spodnesel tudi celo vas. Kljub temu pa je 
spomin na grozljivo noč v očeh domačinov še vedno zelo živ, 
kot razlagajo Dragica Bogataj, Vojko Dolžan in Aleš Smolej.
Kot je povedal Vojko Dolžan, se je tisto noč zagotovo nad vas-
jo odtrgal oblak, saj je količina vode v hudourniku Belca na-
rasla v dobre pol ure, nobena naravna ali umetna zajezitev 
pa je ni mogla zadržati. "Lastnik hidroelektrarne je sprva 
mislil, da je le malo narasel potoček, ki teče po gozdu, le ne-
kaj minut kasneje je ugotovil, da vasi grozi neznanska ko-
ličina vode," se spominja Vojko, "rešiti niso mogli praktično 
ničesar, saj je pesek pod seboj pokopal vse." Ob tem pokaže 
fotografije do vrha zasutih delovnih strojev in stavb.
Tudi Dragica in Aleš se spominjata tiste noči in velikih 
skal, ki jih je Belca prinesla s seboj. Dolina, ki se skriva za 
plazom, je dolga nekaj več kot deset kilometrov in je popol-
noma prekrita s peskom, zato domačinov velike količine 
materiala, ki jih je voda prinesla, niso presenetile, a vsee-
no so se čudili, kako hitro je pesek mlel pobočje pod seboj. 
"Poslopji žage in hidroelektrarni sta bili popolnoma uni-
čeni, k sreči stanovanjske hiše niso bile poškodovane," se 
spominja Dragica Bogataj, ki ima svojo rojstno hišo posta-
vljeno tik pod plazom. "To pa le zato, ker so kamioni gospo-
da Ažmana v pol ure iz deponije na Hrušici navozili velike 
betonske bloke in skale, s katerimi so nato preusmerili tok 
vode stran od vasi, naprej po strugi." Če te intervencije ne 
bi bilo, danes večine hiš v Belci ne bi več videli. 
Plaz se tu in tam še posipa, hujša nesreča se je pripetila 
pred približno tremi leti, ko je zasulo osebni avtomobil, 
razlagajo sogovorniki, a voda ni vasi v takšni meri ogrozi-
la že od leta 1968. Na vprašanje, ali jih je kaj strah, odkar se 
je pripetila katastrofa, odgovarjajo, da načeloma ne, a pred 
nekaj dnevi so zopet padale skale, "takrat pa nas je malo 
stisnilo pri srcu", razlaga Dragica Bogataj. 
Najnujnejšo sanacijo so uredili v dveh do treh tednih po 
deževju, povsem sanirana dolina pod plazom še ni. Trenu-
tno jo je pobelil sneg, zato so dela zaustavljena, nadaljevali 

pa jih bodo spomladi. Zelo veliko so pri sanaciji prispeva-
li domačini sami, pomagala jim je tudi Občina Kranjska 
Gora, določeni sanacijski ukrepi, kot je gradnja devetme-
trske pregrade pri stražnici, pa bodo izpeljani z državno 
pomočjo, so še povedali. 

Vas ob katastrofi  
stopila skupaj
Prebivalci Belce so se pred meseci 
srečali z najhujšim – hudournik Belca 
je skupaj s plazom podivjal in v dolino 
prinesel ogromne količine peska in lesa. 
Zahvaljujejo se vsem, ki so pripomogli  
k reševanju vasi in sanaciji. 

Priznano zasebno podjetje, zaradi povečanja obsega  
poslovanja, vabi k sodelovanju:

1.  STROJNIKA TEŽKE GRADBENE  
MEHANIZACIJE (TGM) NA SEPARACIJI 
HRUŠICA (m/ž)

Pogoji:
- IV. stopnja izobrazbe (strojnik težke gradbene mehanizacije)
- Dveletne delovne izkušnje
- Predhodni preizkus znanja

2. VOZNIKA C KATEGORIJE (m/ž)
Pogoji:
- vozniško dovoljenje C.kat.
-  prednost bodo imeli kandidati z izpitom tudi E.kat.
- koda E95
- Dveletne delovne izkušnje
- Predhodni preizkus znanja

Nudimo:
- delo z najsodobnejšimi delovnimi stroji in vozili
- prijazno delovno okolje
- redno in stimulativno plačilo

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za  
nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema  
kadrovska služba na naslovu: info@betonarna-sava.si

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz jeseniške in  
radovljiške občine.
Rok prijave je 8 dni od objave.

Kandidati lahko dodatne informacije pridobijo:
- na brezplačni telefonski  številki 080-50-60
- na lokaciji (Hrušica 74)
- na tel. št. 041-444-440 Klemen Ažman
- na tel. Št. 041-633-775 Matej Oblak
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KARMEN SLUGA

In imel je še kako prav. Ko človek enkrat vidi, s kakšno vo-
ljo in energijo se na primer slepi športniki ali tekmovalci, 
ki imajo amputirane ude, spustijo po poligonski strmini, 
obmolkne. In se zamisli. Takrat vidimo, kaj vse zmoremo, 
če le hočemo. 
Kranjska Gora je svetovno prvenstvo pripravila skupaj s 
prireditelji iz Italije. V Sloveniji so bila tekmovanja v teh-
ničnih, v Italiji pa v hitrih disciplinah. Odprtje prvenstva 
je bilo v Alpski vasici v Kranjski Gori, kjer so se zbrali tudi 
visoki gostje. Minister za izobraževanje, znanost in šport 
Jernej Pikalo je v nagovoru poudaril, da je organizacija to-
vrstnega izjemna čast za Slovenijo. »Pomembno je tudi, 
da sta organizatorja iz sosednjih držav. Kjer smo včasih 
bili vojne, danes sodelujemo na najboljši možen način, na 
način športa,« je poudaril minister. Odprtja se je udeležil 
tudi predsednik svetovnega paraolimpijskega komiteja 
Andrew Parsons, ki je športnicam in športnikom zaželel 
uspešne nastope. Tem željam pa se je v nagovoru pridružil 
tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat.  
Nastop edinega slovenskega predstavnika Jerneja Slivni-
ka je zaradi poškodbe rame nekaj časa visel v zraku, na 
odprtju pa so potrdili, da vendarle bo nastopil. V velesla-
lomu je Jernej zasedel 17. mesto, v slalomu pa je bil dese-
ti. Pravo navijaško vzdušje pod poligonom pa so ustvarili 
njegovi sošolci z jeseniške gimnazije, ki so ga prišli bodrit. 
»To je bil velik dan za Jerneja in vse nas, predvsem za di-
jake, da so videli na delu vrhunske športnike invalide, da 

so se lahko prepričali, kaj vse zmorejo,« je po tekmi de-
jala ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig. Tekmo 
na dobro pripravljeni progi v Podkorenu si je ogledal tudi 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, pod čigar po-
kroviteljstvom je potekalo tokratno svetovno prvenstvo. 
»Jerneju sem dal največ, kar mu lahko dam: podpisal se je 
na zastavo slavnih. Ni še svetovni ali olimpijski šampion, 
a je na poti tja. Zato je prav, da dobi priložnost,« je med 
drugim povedal predsednik Borut Pahor.
V Podkorenu je bilo moč spremljati nastope 120 tekmovalk 
in tekmovalcev iz 28 držav. Z vsem spremljevalnim ose-
bjem pa je bilo v Kranjski Gori nastanjenih okoli tristo lju-
di, je zadovoljen poudaril Roman Jakič iz organizacijskega 
komiteja, ki je pohvalil predvsem prizadevanja članov Alp-
skega smučarskega kluba Kranjska Gora in kranjskogor-
skih žičničarjev, ki so pripravili odlično progo. Zadovoljni 
so bili tudi v Hit Alpinei, saj so bili njihovi hoteli polni, po-
udarjata direktor Hit Alpinee Milan Sajovic in Mojca Matko 
iz trženja in dodajata: »To so popolnoma nezahtevni go-
stje. Medtem ko jih je tretjina na invalidskih vozičkih, ne 
potrebujejo invalidskih sob in so zelo zadovoljni z vsem, 
kar jim nudimo. Tu so trenutno na tekmovanju, naš cilj 
pa jih je v Kranjsko Gori privabiti tudi na priprave, tako v 
zimskem kot poletnem času.« 
Če ste svetovno prvenstvo športnikov invalidov v alpskem 
smučanju zamudili, imate še eno možnost, da si ogleda-
te nastope herojev na smučeh. To nedeljo in ponedeljek 
(3. in 4. februarja) bodo v Podkorenu še tekme svetovnega 
pokala.

Heroji na smučeh …
… tako je športnike invalide, ki so se januarja udeležili svetovnega  
prvenstva v alpskem smučanju v Kranjski Gori, poimenoval kranjskogorski  
župan Janez Hrovat.

Jernej Slivnik na vitranški strmini /Foto: Gorazd Kavčič

Med navijači je bil tudi predsednik države Borut Pahor.  
/ Foto: Gorazd Kavčič



Že tretjič na Bledu!
Muzikal Briljantina pride 8. marca ponovno na 
Bled, v Festivalno dvorano!
Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišlje-
ni šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od brezskrbnega 
življenja. Osrednja lika sta neotesan in predrzen fant Danny 
Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. 
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša  
Medved kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž 
Kumelj kot Danny. Ob njih nastopajo še izbranci iz av-
dicije in velika imena slovenskega filma in gledališča:  
Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš  
Smolej, Domen Valič, Alenka Tetičkovič in Desa Muck. 
Vstopnice so v prodaji na prodajnih mestih Eventima in v 
TIC-u na Bledu.
Povezava za nakup preko spleta: www.muzikali.si 
Predstava Briljantina je v celoti prevedena v slovenščino!
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Če iščemo v Kranjski Gori asociacijo na šport, bo prav gotovo 
najpogosteje omenjeno smučanje. A tokrat se bomo kljub 
zimi ozrli v Karate klub Waza-ari, ki v Kranjski Gori delu-
je od avgusta 2017. V klubu, ki dela pod vodstvom trenerjev 
Alena Škrba in Denisa Mujadžića, trenutno dvakrat na te-
den vadi okrog petnajst otrok. Karate klub Waza-ari deluje 
še v Mojstrani, na Jesenicah, na Koroški Beli in na Bledu. 
Klub omogoča, da njihovi člani lahko obiskujejo treninge v 
vseh petih omenjenih krajih.
Konec leta je bil za kranjskogorski Karate klub Waza-ari zgo-
dovinski, saj je v klub »priromala« prva medalja, in to že ta-
koj zlata. Osvojil jo je mladi desetletni Kranjskogorec Mark 
Vidovič. Zlato je dobil na mednarodnem tekmovanju na Je-
senicah, ki je potekalo v organizaciji domačih klubov Huda 
mravljica karate klub in Karate klub MI-KI ter ob pomoči 
Slovenske zveze tradicionalnega karateja. Mark je bil zlat v 
disciplini kata, v kategoriji mlajši + starejši dečki D – beli pas, 
letniki od 2005 do 2013. V času tekmovanja, to je bilo v sredini 
decembra, je imel Mark beli pas. Ko berete te vrstice, se že 
ponaša z novim pasom, saj je položil izpit za rumeni pas. 
»Ko se nam je Mark pridružil, smo hitro opazili, da gre za 
zelo živahnega fanta. Kljub vsemu sva z Denisom videla v 
njem velik potencial. Na srečo je sam hitro spoznal, da mu 
želiva samo najboljše. Na treningih se vidi, da ceni vsak 
nasvet, ki ga dobi. Ko mu je bila omenjena tekma na Je-
senicah, sam zanjo ni bil preveč navdušen in se je ni hotel 
udeležiti. A še enkrat več je poslušal nasvet. Veseli me, da ga 
zmaga ni 'dvignila'. Zmaga ga je motivirala za še boljše delo 
na treningu. Na tekmo je šel s strahom, a ko je šlo zares, je 
bil ta pozabljen. Se zgodi, da je včasih na treningu preveč 
živahen, kar pa je za fanta pri teh letih pričakovano. Kot 
sem že omenil, na treningu dela maksimalno in je karateju 

Prva karate medalja  
za Kranjsko Goro
Na turnirju na Jesenicah je v disciplini 
kata nase opozoril Mark Vidovič.

Džemil Silić, Mark Vidovič, Denis Mujadžić in Alen Škrbo

Mark Vidovič je osvojil prvo kranjskogorsko medaljo v karateju.

predan,« je o Marku povedal njegov trener Alen Škrbo. »Ka-
rate vidim kot veščino, ki nas uči discipline, samokontrole 
in spoštovanja. V njem vidim izziv, kjer vedno lahko na-
preduješ. Občutek po osvojeni medalji je bil res zelo dober. 
Bil sem zelo vesel in imel sem občutek, da se je ves trud 
na treningih splačal. Seveda pa sem bil vesel tudi zaradi 
staršev, ker sem vedel, da bodo ponosni name,« je po svoji 
prvi medalji povedal Mark Vidović. Odlično četrto mesto je 
osvojil Tine Petrovič, ki je nastopil v kategoriji kata, malčki 
D, beli pas, letniki od 2009 do 2013.
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MARJANA AHAČIČ

Zaradi obsežnih namnožitev podlub-
nikov in vetrolomov v zadnjih letih je 
veliko gozdov močno poškodovanih. 
Videz pokrajine se spreminja, pogled 
na goličave, polomljeno in suho drev-
je v gozdu nam je neprijeten. Preobre-
menjene so gozdne in lokalne prome-
tnice, kupi lesa ob gozdnih cestah ter 
začasnih skladiščih kažejo fascinan-
tno podobo. Sanacija poškodovanih 
gozdov je zahtevna, izvajalci so preo-
bremenjeni, lastniki gozdov nemočni, 
opozarja Vida Papler Lampe z blejske 
enote Zavoda za gozdove Slovenije
"Smrekov lubadar je od jeseni 2015 na 
Zgornjem Gorenjskem uničil toliko 
drevja, kot še nikoli v zgodovini. Za 
nameček so se v zadnjem času okre-
pili še vetrolomi, ki lomijo izpostavlje-
ne skupine drevja in nudijo lubadar-
ju ugodne pogoje za nadaljnji razvoj. 
Tam, kjer je bil za zdaj lubadar do 
gozdov še prizanesljiv (Kranjska Gora, 
Rateče), pa predstavljajo šopi in posa-
mične, sveže podrte smreke veliko ne-
varnost za razvoj, izbruh lubadarja," 
opozarja strokovnjakinja. 
"Na Zavodu za gozdove opažamo, da 
skoraj vsi lastniki gozdov začnejo s 
sanacijskimi sečnjami šele, ko dobijo 
odločbo, ali pa še potem ne. Revirni 
gozdarji 'pokrivajo' v povpečju po tri 
tisoč hektarov velike površine goz-
dov in ne morejo vseh poškodovanih 
dreves odkriti pravočasno. Preveliki 
časovni zamiki pri pospravilu poško-
dovanih dreves pa pomenijo, da se bo 
nov, še številnejši zarod lubadarjev 
premaknil iz uničenih, že suhih dre-
ves na sosednja, doslej zdrava drevesa 
in bo povzročal še več škode. Pri tem 
nastaja poleg ekološke tudi ogromna 
gospodarska škoda. Povprečen kubič-
ni meter hlodovine je zaradi napade-
nosti z lubadarjem razvrednoten vsaj 
za tretjino ali 25 evrov."

Da bi v letu 2019 omilili vpliv ujm in 
čim bolj omejili razvoj lubadarja v 
gozdovih, lastnikom gozdov svetujejo:
"Lastniki gozdov, ki so prejeli odločbe za 
sanitarni posek, morajo sečnje izvesti 
vsaj do začetka marca v nižini ali do 15. 
maja nad tisoč metri nadmorske viši-
ne. Tudi cene lesa, ki so po novem letu 
že padle, bodo spomladi, zaradi obilice 
lesa iz ujm v sosednjih deželah, še nižje.
Svoje gozdove vsaj dvakrat letno pre-
glejte in obnovite meje, če je le mo-
goče skupaj s sosedom. Če opazite 
poškodovana ali napadena drevesa, 
takoj pokličite svojega revirnega goz-
darja in začnite sanacijo. 
Če del v gozdu ne izvajate sami, imejte 
zanesljivega stalnega izvajalca gozdar-
skih del; izvajalci so preobremenjeni in 
najprej izvajajo dela pri rednih strankah.
Pri le posameznih podrticah smreke 
ali odlomljenih vrhačih se učinkovito 
ukrepa že s takojšnjim lupljenjem. To 
delo lahko opravi tudi lastnik gozda 
samo s sekiro in lupilnikom. Posa-
mezna neizdelana podrtica smreke je 
lahko leglo lubadarja, ki bo v nasle-
dnjem letu uničil več deset ali sto 'ku-
bikov' okoliških dreves smreke.
Ponekod bo na goličavah potrebno 
pogozdovanje (erozija, zapleveljenje). 

Sadike in material za zaščito pred 
divjadjo vam bo brezplačno preskrbel 
revirni gozdar, delo pa mora opraviti 
lastnik sam. Tudi na površinah, kjer 
se bo mlad gozd razvil sam, bo nuj-
na nega gozdov. Pri tem gojitvenem 
ukrepu, ki je odločilen za kvaliteto bo-
dočega sestoja, vam bo revirni gozdar 
oziroma Zavod za gozdove zagotovil 
vso potrebno strokovno pomoč.
Svoja vedenja in izkušnje pravočasno 
prenašajte na potomce, ki bodo gozd 
podedovali.
Obiskovalcem gozdov pa gozdarji sve-
tujejo:
"Drevesa, določena za posek, in poti, 
po katerih vozijo stroji, so pretežno 
zasebna lastnina. Izvedba sanitarnih 
sečenj je v javnem interesu, zato je 
treba gozdnim delavcem s stroji dati 
prednost in spoštovati njihov trud. 
Gibanje v območju delovišč, strojev 
in kupov hlodovine je prepovedano in 
nevarno. Nujno je upoštevati signali-
zacijo, ki jo izvajalci postavijo na goz-
dne prometnice. Izogibati se je treba 
območjem s poškodovanim drevjem, 
saj se lahko vsak trenutek sproži veja, 
odlomi del krošnje, pade celo drevo … 
Po končanih delih bo gozd spet dosto-
pen za rekreacijo."

Z delom je treba začeti takoj
Zaradi obsežnega množenja lubadarja in vetrolomov v zadnjih letih gozdovi  
še posebej potrebujejo skrbne lastnike, opozarjajo gozdarji.
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Na podlagi Pravilnika o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020  (Ur. l. RS, št. 
45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS št.: 86/2018, dne 31.12.2018) objavlja občina Kranjska Gora (v nadaljevanju 
občina), Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA  
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2019

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna ob-
čine v višini 50.000,00 EUR za subvencije v kmetijstvo, 5.000,00  EUR za de-
lovanje društev, 5.000,00  EUR za obnovo kozolcev. Vsi nameni prispevajo k 
zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest 
v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podežel-
skega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in goz-
darstva in k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA  - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
  Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru po-

sameznega ukrepa,
  upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti 

namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kate-
regakoli drugega javnega vira, 

  pomoč se dodeli na podlagi vloge izključno le za nove stroje in opremo, 
ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/
storitvi, časovni potek in predvidene stroške,

  odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom 
morajo biti zaključene pred oddanim zahtevkom za izplačilo in ne smejo 
za več kot 5% odstopati od ponudbe, ki je bila priložena k vlogi;

  če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za 
naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja 
izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih,

  v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik 
vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, če se ugotovi:

  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
  da so bili za nakupe ali storitve opravljene nedovoljene koristi predstavni-

ku naročnika (poslovanje med partnerji, sorodniki, …),
  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal nere-

snične podatke;
  da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna 

sredstva. 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti,
  po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega 

je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let po izplačilu sredstev, v naspro-
tnem primeru mora sredstva vrniti v celoti razen v primeru višje sile;

  upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva občine, mora voditi pred-
pisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o 
dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izpla-
čilu sredstev,

  upravičeni prejemnik sredstev  ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev,

  upravičenec, ki je pridobil pomoč iz proračunskih sredstev občine, za ena-
ko naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 7 let,

 upravičenec, ki bo odstopil od vloge, ne more kandidirati naslednji 2 leti,
  Upravičenci, ki so kandidirali za določen ukrep že v preteklem letu, za isti 

ukrep ob kandidaturi na letošnjem razpisu prejmejo nižji % sofinanci-
ranja.

III.  UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI 
IN VIŠINA SREDSTEV 

Ukrep št. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih - primarna kmetijska proizvodnja 

Predmet: 
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
-   stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) 

hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
-   stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih po-

slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvo-
dnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

-  stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
-  stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
-  stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
-  stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi raz-

merami (protitočne mreže…);
-  stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtor-

skih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
-  kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 

na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
-  dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha 

primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
-  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s 

področja gradnje objektov to potrebno;  
-  projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 

kadar so upravičeni do sofinanciranja;  
-  za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14 (5) člena Uredbe 702/2014, 

mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo 
za pridobitev pomoči; 

-  ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo (izvajalec del mora 
biti ponudnik, katerega ponudba je bila priložena k vlogi); 

-  predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma 
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

-  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristoj-
na strokovna služba (za investicije nad 3.000,00 EUR),

-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 3.000 EUR, za novogradnjo hleva 10.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva. 



1. 2.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agro-

melioracije, pašniki); 
-  stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
-  stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
-  stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
-  posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, 

vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
-  kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 

na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
-  dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha 

primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
-  ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo nalož-

be ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
-  predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
-  kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna stro-

kovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali 
nezahtevna agromelioracija;

-  dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
-  drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 3.000 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

Višina pomoči: 27.000,00 EUR.

Ukrep št. 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposo-
bljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih 
programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter 
javno veljavnih študijskih programov.

Upravičeni stroški: 
-  stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic 

ter predstavitvenih dejavnosti;
-  stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 
100.000,00 EUR v obdobju  treh obračunskih let.

Upravičenci do pomoči:
-  člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih 

gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejav-
nostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
-  pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno regi-

strirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in re-
dnega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja.

Prejemnik pomoči: 
-  pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen 

za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik 
pomoči upravičenec do pomoči.

Pogoji za pridobitev:
-  dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
-  program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov; 
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev 
upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali goz-
darsko dejavnostjo na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega 
izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v 
razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in orga-
nizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za 
dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih 
stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči: 
-  do 100 % upravičenih stroškov.

Višina pomoči: 1.000,00 EUR

Ukrep št. 8: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne  
dediščine na kmetijskih gospodarstvih

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dedi-
ščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
-  stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za 

obnovo, stroški za izvajanje del);
-  investicijska dela.

Upravičenci do pomoči:
-  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo 

in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpi-
sanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine,

-  upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter 
v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin,

-  kozolec mora biti namenjen samo za potrebe osnovne kmetijske dejavno-
sti, drugi nameni se ne sofinancirajo.

Pogoji za pridobitev:
-  stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), 

ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
-  ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le to potrebno;
-  ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Zahtevana dokumentacija:
-  vloga,
-  prosilec mora predložiti mapno kopijo, iz katere mora biti razvidna parcel-

na številka in katastrska občina ter na njej označena lokacija kozolca, 
-  ustrezna dovoljenja. 

Intenzivnost pomoči:
-  do 100% upravičenih stroškov.
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Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov in kozolcev, ki 
so namenjeni izključno za kmetijsko rabo.

Višina pomoči:  5.000,00 EUR.

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih  
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na  
kmetijskem gospodarstvu – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v pre-
delavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trže-

nje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti 
na kmetijskem gospodarstvu; 

-  stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

-  stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na 
kmetijskih gospodarstvih ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
-  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z 

nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
-  dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu 
-  dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima 

dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
-  dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu  še vsaj 10 leti po 

zaključeni naložbi;
-  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s 

področja gradnje objektov to potrebno;  
-  projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 

kadar so upravičeni do sofinanciranja;
-  poslovni načrt ali strokovno mnenje za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov;
-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
-  do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5.000 EUR za dejavnosti v zvezi 

s predelavo hrane;
-  do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR za stroške ureditve 

prostorov, nakupa opreme in naprav za dejavnost predelave mesa, ki bo 
prva registrirana na območju občine ali razširitve sirarne,

-  do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 2.000 EUR za ostale dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah.

Višina pomoči:  15.000,00 EUR.

Ukrep 10: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ter predelave 
in trženja 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljeno-
sti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskem gospodarstvu ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 
ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
-  stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ek-

skurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov;

-  stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

-  stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje 
povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetij-
skih proizvodov;

-  stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetij-
sko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
-  račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
-  program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetij-

skimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu; predelavo ali trženjem 
kmetijskih proizvodov;

-  drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstav-
ka 22. člena tega pravilnika.

Višina pomoči:  1.000,00 EUR.

UKREP 11: Nove investicije za delo v gozdu

Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična 
oprema kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Pomoči bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnej-
še delo v gozdu.
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne po-
vršine.

Splošni pogoji upravičenosti:
-  upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel in predložitev 

oddane zbirne vloge (subvencijsko vlogo);
-  kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske 

mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu;
-  po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katere-

ga je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 10 let po izplačilu sredstev.

Upravičeni stroški so stroški gozdarskih strojev in oprema za delo v gozdu 
(npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci in zaščitna opre-
ma za delo v gozdu…).

Intenzivnost pomoči je omejena na:
-  do 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 1.500 EUR. 

Višina pomoči:  5.000,00 EUR.

UKREP 12: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev

 Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kme-
tijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za pridobitev pomoči:
 Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
-  izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetijskega gospodarstva;
-  kopijo zadnjega šolskega spričevala;



- potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
- potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
-  Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka 

izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družin-
skega člana.

Upravičenci do pomoči:
-  udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za  

naslednike kmetijskih gospodarstev.

Finančna določbe:
-  do 1.000 EUR/dijaka ali študenta v tekočem letu.

Višina sredstev: 1.000,00 EUR

UKREP 13: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja 

Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebival-
stvom, ki živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev, s 
tem pa se dolgoročno dvigne tudi kvaliteto življenja na podeželju.

Pomoči bodo dodeljene za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih 
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kme-
tijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. 

Upravičenci so društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na 
območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 

Splošni pogoji upravičenosti:
-  društva, registrirana za delovanje na območju občine, oz. delujejo na 

območju občine;
-  sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev;
-  izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci 

kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.

Posebni pogoji upravičenosti:
-  odločba o vpisu v register društev;
-  seznam članov društva iz območja občine.

Upravičeni stroški so materialni stroški za delovanje društva.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov.

Višina sredstev: 5.000,00 EUR

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
Vlogo s prijavnim obrazcem:
-  osnovni podatki o vlagatelju, podatki o naložbi/storitvi, časovni potek in 

predvidene stroške,
-  dokazila vlagatelja,
-  vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s to razpi-
sno dokumentacijo.  Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.

V. KJE DOBITE RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA OSEBA  
ZA POJASNILA GLEDE VSEBIN RAZPISA 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva veljavnosti javne-
ga razpisa, to je od 1.2.2019, v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani 
občine: http://obcina.kranjska-gora.  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure na tel. 
št. 5809820 (Vesna Kunšič) ali 5809800 (informativno - sprejemna pisarna).

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti  
na naslov občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora. Če 
upravičenec vlogo odda osebno le to lahko stori v sobi št. 1 (informativno - 
sprejemna pisarna). Roki za oddajo vlog so naslednji:

Prvi rok za oddajo vlog za  vse ukrepe  ............................................. 20. 3. 2019
Okvirni datum prvega odpiranja vlog za dodelitev sredstev 
za vse ukrepe ................................................................................................ 26. 3. 2019 
Drugi rok za oddajo vlog za  vse ukrepe  .......................................... 30. 8. 2019
Okvirni datum drugega odpiranja vlog za dodelitev sredstev 
za vse ukrepe  .................................................................................................. 3. 9. 2019

V primeru, da v okviru postavljenih rokov, sredstva pri posameznem ukre-
pu ne bodo v celoti izkoriščena, bo občina prejemala popolne vloge tudi 
po tem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema, vendar najpo-
zneje do 11. 10. 2019.
V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem 
prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom, pri-
imkom in naslovom  vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pravne 
oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na 
sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst: 
 »Ne odpiraj – Javni razpis – KMETIJSTVO 2019, ukrep št. _______ .

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo 
obravnavala Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sred-
stev bo na predlog komisije odločal župan.

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremlje-
ne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustre-
zno dopolnjene vloge pa zavrne. 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni  s sklepom najpozneje v roku 
45 dni od odpiranja vlog. Po oddanem zahtevku za izplačilo, kateremu je 
priložen račun in dokazilo o plačanem računu, bo upravičenec pozvan k 
podpisu pogodbe.  

VIII. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sred-
stva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

IX. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija, ki jo imenuje župan. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, 
mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrest-
mi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednje dve leti. 

V primeru odstopa od vloge, vlagatelj ne more oddati prijave na javni raz-
pis, naslednji dve leti.

Datum: 24.1.2019                                                 
Številka: 330-3/2019-2                                                                                                                                            
 Župan
 Janez Hrovat
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JAVNI RAZPIS
SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TURISTIČNIH  

DRUŠTEV V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2019
I.  NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov in pro-
jektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006) objavlja 
Občina Kranjska Gora Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in 
projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2019.

II.  POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turistič-
nih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2019 se lahko prijavijo izvajalci pro-
gramov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s svojim dose-

danjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju (delovanja 
turističnih društev);

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumen-
tacijo, kot to določa zakon o društvih;

 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
 poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji progra-

mov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih 
tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Prijava mora vsebovati:
- prijavo
-  predpisane priloge (statut društva, Program dela s finančnim planom  

za leto 2019)

III. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev v letu 2019. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2019 in bodo izkazali 
realno finančno in organizacijsko strukturo. 
Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj nave-
deno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr. : šolstvo – 
daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, malo gospodarstvo, ipd). 
Na podlagi tega razpisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so izrazito 
komercialne narave. 

IV. POGOJI IN MERILA
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju turiz-
ma v letu 2019, so naslednji: administrativna pravilnost, preveritev izločitve-
nih pogojev ter ocenjevanje programov na podlagi meril bo izvedla razpisna 
komisija, ki jo imenuje župan. Merila so podrobneje opisana v delu Merila za 
izbor in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Izbrane prireditve in programi morajo biti izvedeni v letu 2019. Dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. Obdobje upravičenih stroškov je od 1.1.2019 do 
30.11.2019. Upravičeni stroški so le tisti, za katere bo izvajalec predložil račun, 
pogodbo ali drugo finančno listino, ki dokazuje plačilo storitve oz. materiala. 
Prostovoljno delo ni upravičen strošek in se šteje kot lastni delež.

V. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih programov in 
projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora v letu 2019 je 79.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. območjih  
delovanja:

Prireditve na območju občine € 28.600
Olepševanje in urejanje okolice € 11.700
Promocijska dejavnost, materialni stroški € 25.800
Izobraževanje, predavanja €   7.900
Enotna novoletna osvetlitev €   5.000

V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je razpisa-
nih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj 
okvira javnega razpisa.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

VI.  MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  
TURISTIČNIH DRUŠTEV

Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turi-
stičnih programov in projektov Turističnih društev v občini Kranjska Gora in 
sprejetimi merili, ki so priloga tega razpisa.

VII. VSEBINA VLOGE

Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora in na spletni strani http://
obcina.kranjska-gora.si

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 22.02.2019 na naslov 
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora v zaprtih ovojni-
cah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2019 – NE ODPI-
RAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan 
roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 22.02.2019 oddana 
do 12.00 ure v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. Vloge, ki bodo odda-
ne po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.

IX. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in 
kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih programov in pro-
jektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. 
Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Kranjska Gora 
sklenil pogodbe o sofinanciranju.

X. INFORMACIJE IN NAVODILA

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04 580 98 12.

Številka: 322-5/2019-4/0232
Datum: 23.1.2019
 ŽUPAN
 Janez Hrovat



Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS št. 86/2018) in Pravilnika  o dodeljevanju nepovratnih  
finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014), 

objavlja Občina Kranjska Gora naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih  

komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgra-
dnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih ekvi-
valentov (v nadaljevanju MKČN)  za čiščenje komunalne odpadne vode iz:
-  stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Kranjska Gora, na 

katerih ni predvidena izgradnja javne kanalizacije;
-  stanovanjskih stavb znotraj poselitvenih območij, kjer je zgrajena javna 

kanalizacija, vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi izjave 
izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja  komu-
nalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, tehnično ni 
izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so v višini 10.000 € zagotovljena v proračunu 
Občine Kranjska Gora za leto 2019, na proračunski postavki »150221 Fekal-
na kanalizacija investicije«.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA
Upravičenec do pridobitve sredstev sofinanciranja je lahko izključno fizič-
na oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora na 
dan 1.1.2019, ki je lastnik ali solastnik legalno zgrajene eno ali večstano-
vanjske stavbe, ki stoji:
-  na poselitvenem območju občine Kranjska Gora, na katerem ni predvide-

na izgradnja javne kanalizacije;
-  znotraj poselitvenega območja v občini Kranjska Gora, kjer je zgrajena 

javna kanalizacija, vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi iz-
jave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja  ko-
munalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, tehnično 
ni izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.

V primeru priključitve dveh ali več stanovanjskih objektov na eno MKČN, 
morajo vsi lastniki posameznih stanovanjskih objektov podati skupno vlo-
go za sofinanciranje.

3.1. Tehnične zahteve za MKČN :
Mala čistilna naprava je lahko: 
  Rastlinska MKČN, lagunska MKČN, ipd., ki dosega mejne vrednosti 
KPK<200 mg/l,
  tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja naj-
manj 80%,
  kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za me-
hansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod  po standardu SIST EN 12566-1 
(predizdelana pretočna greznica) oziroma SIST EN 12566-4 (na mestu 
vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, fil-
tracijo in infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota 
za čiščenje komunalne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje 
v vodotok ali posredno v podzemne vode, SIST –TP CEN/TR 12566-5 (fil-
trna naprava za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno 
odvajanje v vodotok ali SIST-TP CEN/TR 12566-2 (sistemi za infiltracijo v 
tla), če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali drugim enakovre-
dnim in mednarodno priznanim standardom,
  MKČN mora imeti certifíkat oziroma listino o skladnosti izdelka z zah-
tevami, glede mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti kot jih 

predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode  
(Uradni list RS, št. 98/2015),
  MKČN mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne napra-
ve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko 
malo komunalno čistilno napravo, 

  za MKČN mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah v skladu s pred-
pisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. 

3.2.   Pogoji za dodelitev sredstev sofinanciranja:
  stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967,  iz katerega se odvaja ko-
munalna odpadna voda na MKČN, mora imeti veljavno gradbeno do-
voljenje;

  v kolikor se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti vlagatelja 
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca), mora biti vlogi priložena 
overjena služnostna pogodba; 

  pred zasutjem mora biti vgradnja MKČN pregledana s strani Komunale 
Kranjska Gora d.o.o.

  lastnik MKČN, ki je hkrati tudi upravljalec MKČN mora najpozneje 15 
dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti Komunalo 
Kranjska Gora d.o.o.

4. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški za pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja po 
tem razpisu so stroški nakupa in vgradnje MKČN.  Upravičeni stroški se 
dokazujejo s plačanimi računi, ki se glasijo na vlagatelja.  

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja je odvisna od velikosti 
MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
- 1.000,00 €  za MKČN velikosti do 6 PE;
- 1.500,00 €  za MKČN velikosti od 6 do 9 PE;
- 2.000,00 €  za MKČN velikosti nad 9 PE.  

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z 
eno MKČN je do nepovratnih sredstev sofinanciranja upravičena vsaka 
posamezna stanovanjska stavba v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN 
z DDV, vendar največ do 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko 
stavbo. Skupna višina nepovratnih sredstev  v tem primeru ne sme pre-
segati nabavne vrednosti MKČN z DDV. 

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popol-
nih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe 
sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prija-
vi na razpis prednost pri vrstnem redu obravnave vlog.

5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu 
»VLOGA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgra-
dnjo samostojne MKČN« in podpisana s strani vlagatelja.  V primeru 
nakupa in vgradnje MKČN za več stanovanjskih objektov skupaj, mora 
biti vloga za sofinanciranje podana na predpisanem obrazcu »VLOGA 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo sku-
pne MKČN« in podpisana s strani vlagateljev.  
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Kandidati lahko vlogo dobijo na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvor-
ska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, v delovnem času občinske uprave, na 
sedežih krajevnih skupnosti v času uradnih ur, oziroma na spletni strani 
Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si.

Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, do vključno 15.11.2019, oziroma mora biti 
najpozneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj — prijava 
na javni razpis — MKČN 2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
veden naziv in naslov vlagatelja.

Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene vse obvezne priloge in 
podatki, določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa. K vlogi 
morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
-  kopija Izjave o lastnostih MKČN v skladu s predpisi;
-  poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja 

prva meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
-  dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN  

(kopije računov in potrdil o plačilu);
-  kopijo gradbenega dovoljenja za objekte. zgrajene po letu 1967;
-  kopija obrazca Komunale Kranjska Gora, da je MKČN pred vgradnjo  

pregledana;
-  če se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, je 

potrebno priložiti overjeno služnostno pogodbo.
-  v primeru nakupa in vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objek-

tov je potrebno priložiti podpisan in overjen medsebojni dogovor vseh 
uporabnikov MKČN o uporabi skupne MKČN, ki nima časovne omejitve 
in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN. 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. 11. 2019.

6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Vse prejete vloge bo po vrstnem redu prispetja obravnavala strokovna 
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Kranjska Gora. Odpiranje 
vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpol-
njeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. Vlagatelji nepopolnih 
vlog bodo pozvani k dopolnitvi. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena 
ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih po-
polnih vlog, vendar najdlje do porabe proračunskih sredstev za ta na-
men. Upravičenec lahko prejme nepovratna sredstva občine za namen 
nakupa in vgradnje MKČN samo enkrat.

Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo, ima ob 
prijavi na naslednji razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Kranjska Gora prednost v vrstnem redu. 

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva prejema po-
polne vloge. Odločbo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za nakup 
in vgradnjo MKČN izda občinska uprava Občine Kranjska Gora. Z vsakim 
upravičencem bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih med-
sebojnih pravicah in obveznostih. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcij-
ski račun upravičenca v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

7. DODATNE INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Kranjska 
Gora pri Moniki Lihteneger, na tel. št. (04) 5809 822 ali po elektronski  
pošti: monika.lihteneger@kranjska-gora.si.

št.: 354-01/2019-2
datum: 16.1.2019 Župan
 Janez Hrovat

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 s 
spr.), 7. in 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 68/2018) in Letnega program športa Občine Kranjska Gora za 
leto 2019, ki ga je na 2. seji, dne 19.12.2018 sprejel Občinski svet 
Občine Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja 

letnega programa športa za leto 2019  
v Občini Kranjska Gora

Naziv in sedež izvajalca razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1b, 4280 Kranjska Gora 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne dejav-
nosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
-  imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Obči-

ne Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce 
Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),

-  delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno 
leto od dneva objave javnega razpisa, 

-  imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za ure-
sničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo progra-
me športa s svojimi strokovnimi kadri,

-  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco 
članstva ter evidenco udeležencev programov, 

-  nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih so-
dnih sporov z Občino Kranjska Gora,

-  izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim 
programom športa in razpisno dokumentacijo.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
programov in področij letnega programa športa.

Izvajalci LPŠ so: 
-  športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
-  pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v 

Republiki Sloveniji,
-  ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na po-

dročju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
-  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnove-

ljavne programe, 
-  samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje 

dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 
- zasebni športni delavci. 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi:
1. Šport otrok in  mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovno šolske mladine
- športna vzgoja mladine
-  športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov  
5. Drugi programi iz področja športa:



- športne prireditve 
- šolanje strokovnih kadrov 
- strokovni kadri
- športni objekti 
- informatika in propagandna dejavnost v športu
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni

Višina razpisanih sredstev: 

EUR Namen EUR

150.445,00 Osnovna dejavnost športnih društev

6.1.1. Šport otrok in  mladine (šport v 
vzgojno izobraževalnem sistemu):

6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00

6.1.1.2. športna vzgoja osnovno šolske 
mladine

1.905,00

6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00

6.1.1.5. športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

7.187,00

6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00

6.1.9. Športna rekreacija 9.136,00

6.1.8. Šport invalidov  600,00

6.1.10. šport starejših 900,00

6.5.1. športne prireditve 500,00

6.3.1. šolanje strokovnih kadrov 700,00

6.3.2. strokovni kadri 50.192,00

6.3.5. informatika in propagandna dejav-
nost v športu

1.000,00

6.4.1. delovanje društev, občinskih in dru-
gih zvez ter zavodov na lokalni ravni

1.791,00

4.818,00 6.3.2.3. Vrhunski šport- športni dodatek 
kategoriziram  športnikom

15.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje

2.115,00 6.2. Športni objekti- vzdrževanje  
planinskih poti in postojank  

172.378,00 SKUPAJ

Razpisna dokumentacija obsega: 
-  Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa špor-

ta za leto 2019 v Občini Kranjska Gora 

- Prijavne obrazce 
- Vzorec pogodbe
-  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018)

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v sprejemni pisarni Občine 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora ali na spletni strani 
https://obcina.kranjska-gora.si/ .

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih pri-
jav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem športnih programov. 
Pristojna Komisija za izvedbo javnega razpisa predlog za prerazporeditev 
sredstev predlaga županu. 

Rok za prijavo na razpis je četrtek, 21. 2. 2019. Vloge, ki bodo oddane 
po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

Prijave je potrebno poslati v zapečateni ovojnici priporočeno po pošti ali 
oddati osebno v sprejemni pisarni na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s pripisom: » ne odpiraj- razpis šport 2019«.

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. 

Odpiranje prijav bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni po roku za prijavo 
na razpis in ne bo javno.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu 
javnega razpisa.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o postop-
ku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini  Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018). Na podlagi predloga Komisije, ki jo 
imenuje župan, bo izdana odločba o izbiri in obsegu sofinanciranja ali o 
zavrnitvi sofinanciranja programa. Dokončnost odločbe bo podlaga za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju.  

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, tel.
štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi na el. naslov: 
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

Številka: 671-3/2019-2
Datum: 24.1.2019
 Janez Hrovat
 župan 
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Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našim izbranim čajem, kavo ali vročo čokolado v

RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI. 

Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure

Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995, 
kranjskagora@cokoladnica.si

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

KARMEN SLUGA

Zgodba o ne(strpnosti), prepadu med generacijami, žen-
skem in moškem svetu, stiskah mladih, ljubosumju ter 
pohlepu namreč navdušuje, o čemer pričajo februarske 
razprodane uprizoritve. Nekaj prostih stolov je le še za 22. 
februarja. Marca bodo sledile tri uprizoritve, 14. aprila pa 
bodo imeli prvo gostovanje, in sicer na Čufarjevem mara-
tonu na Jesenicah. 
»Izjemno veseli in počaščeni smo, da je občinstvo muzi-
kal tako dobro sprejelo,« ponosa ne skriva režiser Marsel 
Gomboc, ki je besedilo našel v arhivu v Ljubljani pred pet-
najstimi leti. Pred desetimi leti ga je že želel postaviti na 
dovški oder, a se ni izšlo. Letos pa se je očitno zbrala skupaj 
prava ekipa in naredila nepričakovano. Polovica igralske 
zasedbe je prvič stopila na oder, polovica jih je žarometov 
že vajena, a zanimivo je, pravi Gomboc, da je tiste, ki so do-
bro pevsko podkovane, skrbel igralski del. Tiste, ki so bile 
vajene igre, pa pevski del. 
Najmanj strahu in dvoma pa je bilo pri plesu. Muzikal 
vas bo na gledaliških stolih zadržal dve uri, le enkrat 
vam bodo privoščili desetminutni odmor. A vse skupaj 
gledalcu mine, kot bi trenil, saj ga ves čas drži v zbra-
nosti. 
»Kdaj gremo z vsebino do roba, kdaj pa tudi čezenj,« pove 
režiser Marsel Gomboc in dodaja, da je norim babam na 
odru dodal tudi dva moška lika, s čimer je muzikal še bolj 
popestril. Na odru se tako predstavljajo Barbara Troha, Loti 
Košir, Nina Luks Šuvak, Danijela Kopavnik, Nataša Mrak, 
Vesna Režonja, Andrej Hrovat, Primož Langus, Mateja Lan-
gus, Maja Debelak, Lara Žnidar, Tinkara Baloh in Ksenija 
Brajič.  Avtorja izvirne glasbe sta Metka Gregorič in Martin 
Gomboc.

Nore babe obnorele občinstvo 
Muzikal Nore babe, ki so ga domači gledališčniki iz vasi pod Triglavom letos 
postavili na dovški oder, je presegel vsa pričakovanja.

Muzikal vas bo na gledaliških stolih zadržal dve uri.  
/ Foto: Janez Vrzel

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki tekmujejo v 3. slo-
venski ligi zahod, po novoletnem premoru nadaljujejo tekmo-
vanja. V 11. krogu so gostovali pri vodilni ekipi lige Adergasu 
in izgubili 7 : 1. Od Kranjskogorcev sta bila najboljša Dušan 
Juko (562 podrtih kegljev) in Tomislav Toman (544). Dramatičen 
dvoboj pa jih je čakal v naslednjem krogu, ko so gostili Iskro 
iz Ljubljane. Kranjskogorci so na koncu zmagali za štiri keglje. 
Najbolje sta se odrezala Dušan Juko (566) in Ivan Bardič (547). 
Na lestvici ostajajo na šestem mestu. V 13. krogu v nedeljo, 3. 
februarja, gostijo ekipo Pivke.

Tesna zmaga proti Iskri
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INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri

in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9.uri.

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje  
za naslednje poklice:

 strojni tehnik
 mehatronik operater
 pomočnik v tehnoloških procesih
 srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

Dodatne informacije: 04 581 31 16

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2, 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00, 
www.ssj-jesenice.si 

KARMEN SLUGA

Obeležje sta konec decembra odkrila župan Občine Kranj-
ska Gora Janez Hrovat in Janko Kobentar, v obdobju osa-
mosvajanja Slovenije zaposlen v Občinskem štabu TO 
Jesenice in veteran vojne za Slovenijo, ki je spregovoril o 
tedanjih dogodkih, ko so v začetku oktobra 1990 iz stra-
žnice JLA v Mostah odpeljali orožje in strelivo Teritorial-
ne obrambe v Kranjsko Goro. Ker tam na postaji milice 
ni bilo dovolj prostora, so ga neke noči s kombijem odpe-
ljali v Hotel Špik. Zaradi naključnega odkritja skladišča 
pa so potem decembra 1990 to orožje iz Gozda - Martuljka 
prepeljali v Dežmanovo hišo v Žirovnico.
Zbrane je nagovoril tudi Tomaž Repinc iz Lesc, konec de-
cembra še vodja Igralniško-zabaviščnega centra Korona v 
Kranjski Gori, ki je s prvim januarjem postal predsednik 
uprave delniške družbe Hit, katere del je tudi Hotel Špik. 
Ob odkritju obeležja je na harmoniko zaigral Aleš Jako-
pič, vnuk Draga Jakopiča, ki je oktobra 1990 s tovornjakom 
prepeljal orožje iz skladišča v Mostah v Kranjsko Goro.
Območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska bo letos 
v sodelovanju z občino Kranjska Gora in Agrarno skupno-
stjo Podkoren uredilo še obeležje na Korenskem sedlu, v 
spomin na dogodke med osamosvojitveno vojno leta 1991.
Na 23. letnem zboru združenja, ki bo 15. februarja, bodo 
obravnavali program letošnjega dela. 8. februarja bodo or-
ganizirali 17.  spominski pohod Janeza Svetine iz Radovljice 
v Vrbo. 
Številne aktivnosti pa načrtujejo tudi maja in junija. 
Tako bodo pripravili športna tekmovanja ter tradicional-
na srečanja v Ratečah, na platoju Karavanke in v Rado-
vljici, koncerte pa načrtuje tudi Veteranski pevski zbor.

Obeležje v Špiku
V spomin, da je bilo v tem hotelu v letu 
1990 tajno skladišče orožja Teritorialne 
obrambe Občine Jesenice.

Obeležje z napisom v slovenskem, angleškem, nemškem in 
italijanskem jeziku spominja, da je bilo v tem hotelu v letu 1990 
tajno skladišče orožja Teritorialne obrambe Občine Jesenice.

Štiriindvajset dijakov Srednje 
šole Jesenice je tri tedne pre-
živelo na praksi v Angliji. Kot 
je povedala koordinatorica 
projekta in učiteljica anglešči-
ne s Srednje šole Jesenice Ines 
Rajgelj, so se prakse udeležili 
vestni dijaki tretjega in četrtega 
letnika programskih usmeritev 
predšolska vzgoja, zdravstvena 
nega in strojni tehnik. Praktič-
no usposabljanje z delom so 
opravljali v mestu Plymouth 
v vrtcih, domovih za ostarele, 
avtomobilskih in drugih strojni-
ško usmerjenih podjetjih. Bivali 
so pri angleških družinah, v pro-
stem času pa raziskovali mesto, 
obiskali tudi Bristol in St Ives, si 
ogledali eno večjih atrakcij re-
gije Cornwall, imenovano Eden 
Project, se družili na večerih 
karaok ... Kot je poudarila Ines 

Rajgelj, je spoznavanje dijakov 
z njihovim strokovnim podro-
čjem v tujini glavni cilj takšne 
mobilnosti. A izkušnja v tujini 
vedno prinese mnogo več kot 
to. Dijaki na takšni praksi v tu-
jini pridobijo večjo samozavest, 
zaupanje vase in svoje sposob-
nosti ter postanejo iznajdljivejši 
in samostojnejši. "Poleg znanja 
so prav to kvalitete, ki lahko v 
prihodnje mladim omogočijo 
boljše zaposlitvene možnosti v 
poklicu," je dodala. V prihodnje 
želijo podobno izkušnjo omo-
gočiti tudi dijakom programa 
mehatronik operater.
Praksa v Angliji je bila del pro-
jekta Erasmus+, ki je sofinan-
ciran s strani Evropske unije in 
naslovljen Z delovnimi izku-
šnjami v tujini do boljših zapo-
slitvenih možnosti.

Dijaki na praksi v Angliji
Dijaki Srednje šole Jesenice so tritedensko 
prakso opravljali v angleškem Plymouthu.
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Osnovnošolci iz šole Josipa Vandota 
Kranjska Gora so že pred božičnimi pra-
zniki izpeljali dobrodelno akcijo zbiranja 
hrane, saj so želeli polepšati praznike 
svojim vrstnikom in njihovim družinam.
Pobuda je prišla s strani staršev osnov-
nošolcev, akciji pa so se poleg otrok pri-
družili tudi zaposleni na šoli. Zamisel sta 
sicer dobila mama in oče enega od otrok, 
ki sta si za cilj zadala, da bi vsak otrok 
prinesel kilogram moke, pa bi bil uspeh 
že zagotovljen. Akcija je bila veliko bolj 
odmevna in skupaj so nabrali med 400 
in 500 kilogrami različne hrane z daljšim 
uporabnim rokom, med drugim pa tudi 
čokolado, da so bili prazniki še poseb-
no sladki. Na pomoč so priskočili tudi na 
Občini Kranjska Gora, kjer so organizirali 
prevoz do skladišča fundacije Anina zvez-
dica, ki so ji zbrano hrano tudi podarili. 
Prejele jo bodo pomoči potrebne družine 
iz Gorenjske. Organizator se na tem me-
stu zahvaljuje vsem šolarjem, njihovim 
staršem, zaposlenim na šoli in občini za 
srčno pomoč pri organizaciji humanitar-
ne akcije, obenem pa upajo, da tudi letos 
izpeljejo vsaj še eno tako uspešno akcijo 
zbiranja hrane ali šolskih potrebščin.

Humanitarna akcija

NEŽA ROZMAN

Že sedemnajstič so se Lionsi zbrali v 
Kranjski Gori, kjer so se spustili po 
trasi dobrodelnega veleslaloma Lions 
Ski Open. Letos je 54 tekmovalcev na-
gradilo že izjemno sončno vreme in 
niti nizke temperature jim niso pri-
šle do živega, razdeljeni pa so bili v 
4 kategorije glede na starost in spol. 
Tekmovanja se lahko udeleži vsak, ne 
glede na članstvo v Lions klubih.  
Ves izkupiček od prodanih smučar-
skih vozovnic in startnin gre v dobro-
delne namene, enako tudi dobiček 

srečelova, za katerega so dobitke pri-
spevala različna slovenska podjetja. 
»Sredstva bodo letos razdeljena med 
tri prejemnike,« je dejal Gorazd Co-
pek, ki je predsednik organizacijske-
ga odbora veleslaloma. »Prejeli jih 
bodo Zavod Pod strehco, sklad social-
nih toplih obrokov iz Ljubljane, Zavod 
Korak, ki pomaga družinam s priza-

detimi otroki, in Zavod Vidim cilj, ki 
pomaga družinam s slabovidnimi 
otroki.« 
Otroci iz zavoda Vidim cilj so se lah-
ko smučanja tudi udeležili skupaj s 
svojimi spremljevalci. Dogajanje spre-
mlja tudi bogat zabavni program, na 
katerem so sodelovali mladi talenti iz 
Studia Osminka in pa DJ Pero.

Tradicionalni dobrodelni veleslalom
Lions klub Bled Golf je tudi letos organiziral tradicionalni veleslalom, na katerem 
so smučali za dober namen.

GIMNAZIJA JESENICE

info@gimjes.si www.gimjes.siT:04 5809 450

INFORMATIVNI DAN:

>SPLOŠNI ODDELEK

>ŠPORTNI ODDELEK

>MATURITETNI TEČAJ 

Matura 2018
Uspeh na maturi: 94.7%;
3 zlati maturanti;
30% odličnih maturantov.

Dejavnosti na Gimnaziji 
Jesenice

- raziskovalna dejavnost
- fakultativno učenje jezika

- nemška jezikovna diploma
- vključenost v slovenske in 

evropske projekte
- gledališka skupina, pevski 

zbor, šolski časopis
- priprave na tekmovanja iz 

znanja in športa     
- akrobatska skupina "Leteči                                                   

medvedki"



24 | ZANIMIVOSTI

KARMEN SLUGA

Dolina pod Poncami je že osmič zapo-
red gostila Svetovni dan snega. Dogo-
dek je bil namenjen otrokom, mednje 
pa so se pomešali tudi nekateri pogu-
mni odrasli, ki so izkoristili priložnost 
predvsem za učenje teka na smučeh.
»Poudarek je bil na promociji nordij-
skih športov,« je povedala Nataša Al-
breht iz OK Planica. V družbi smučar-
skega skakalca Ceneta Prevca so na 
doskočiščih malih skakalnic izdelali 
dve različno veliki skakalnici za otro-
ke, v izteku skakalnic uredili tekaške 
proge, zasneženo nogometno igrišče, 
poligon za deskanje na snegu z de-
skarjem Žanom Koširjem in sankaški 
poligon. Vso opremo so si otroci lahko 
brezplačno izposodili, poskrbljeno je 
bilo tudi za strokovno vodstvo in ani-
macijo. Poleg športnih aktivnosti so 
obiskovalcem omogočili obilico zaba-
ve z maskotami, pa izdelavo fotogra-
fij s planiškim ozadjem, pripravili so 
družabne igrice ter mini vojaški poli-
gon, na katerem so otroci spoznavali 
življenje slovenskih vojakov. Pravi hit 
je bilo iskanje izgubljenega zaklada, ki 

se je zaključil s tekom na tako imeno-
vano Minikanko. 
Svetovni dan snega je mednarodni 
dogodek, organiziran na pobudo Med-
narodne smučarske zveze. Letos se je 
pod blagovno znamko World Snow 
Day (Svetovni dan snega) istočasno 
odvijal na 464 prizoriščih v 45 državah 

sveta, so sporočili planiški organiza-
torji, ki bodo na pobudo FIS-e kandi-
dirali za nagrado za najboljši Svetovni 
dan snega za dogodke z več kot pet-
sto udeleženci (v Planici so namreč 
v dveh dneh gostili več kot dva tisoč 
obiskovalcev) in za nagrado za najbolj 
kreativen tovrstni dogodek.

Dan snega s Cenetom in Žanom

Svetovni dan snega je mednarodni dogodek, organiziran na pobudo Mednarodne 
smučarske zveze. Letos se je sočasno odvijal na 464 prizoriščih v 45 državah.

Drugi februar je svetovni dan mokrišč, 
ki ga vsako leto obeležujemo v okviru 
Ramsarske konvencije o mokriščih. 
"Z vedno intenzivnejšo urbanizacijo je 
vloga ohranjenih naravnih ekosiste-
mov bistvena za ohranitev občutljivih 
biotopov in biodiverzitete ter ne na 
koncu pomembna za kvalitetno življe-
nje lokalnih prebivalcev, boljše počutje 
obiskovalcev ter omilitev vplivov vse 
bolj intenzivnih posledic podnebnih 
sprememb," opozarja Polona Petrovič 
Erlah z Društva za Naravo – Jalovec, 
Rateče. Kot pojasnjuje, je bilo leta 2004 
ob sodelovanju Zavoda za varstvo nara-
ve tudi mokrišče Ledine pod Ratečami 
določeno za naravno vrednoto držav-
nega pomena in vpisano v Pravilnik o 

določitvi in varstvu naravnih vrednot. 
"To je naravna vrednota oz. znameni-
tost v občini Kranjska Gora, kjer je pri-
sotnih največ značilnih zvrsti, in sicer 
geomorfološka, površinska, hidrološka, 
zoološka, botanična in ekosistemska.
Območje Ledin je pomembna narav-
na vrednota z izjemno floro in bo-
gato favno, pomembno kot ogrožen 
habitat. Zaradi ponikanja Trebiže in 
bifurkcijskega fenomena tega predela 
med Savo in Dravo je pomembno tudi 
iz hidrološkega vidika. Je mokrišče s 
prehodnim in nizkim barjem z veliko 
pestrostjo habitatnih tipov, življenjski 
prostor ogroženih barjanskih ter mo-
čvirskih rastlinskih in živalskih vrst." 
Zato, še opozarja, so Ledine kot mokrišč-

ni biotop Ledine izjemno občutljive na 
zunanje posege in dejavnosti in zanje 
veljajo podrobnejše varstvene usmeri-
tve. "Množične hrupne prireditve; obi-
ski skupin z avtobusi, ki si na Ledinah 
naredijo veselico in pustijo odvržene 
odpadke v snegu in ledu; večno zasipa-
nje; večerni hrupni žuri ob reflektorjih 
na ledeni ploskvi; odlaganje fekalij av-
todomarjev; vožnja z avtomobili; odme-
tavanje odpadkov, še posebno cigare-
tnih ogorkov; množično parkiranje na 
neurejenih parkiriščih; frezanje snega 
kot ovira prehodu dvoživk in podobno 
prav gotovo ne ohranjajo naše naravne 
vrednote, ampak jo nepovratno uniču-
jejo," izpostavlja in opozarja, da je skrb 
za naravo skupna odgovornost vseh.

Svetovni dan mokrišč
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica

N
az

or
je

va
 u

lic
a

D
ra

žg
oš

ka
 u

lic
a

N
az

or
je

va
 u

lic
a

Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

KARMEN SLUGA

Vsak, ki si zaželi trenutek miru, tudi v Kranjski Gori lahko 
zavije v župnijsko cerkev. Tam ga v prazničnem času, vse 
do svečnice, pričakajo izjemno lepe jaslice. Od leta 1995 jih 
prizadevno postavlja domačin Stane Jakelj, zadnja leta mu 
pomagajo vsi člani družine, posebej pa sta pridna sinova 
Peter in Gregor. Jaslice postavljajo teden dni, ob večerih, 
ko ni službenih in šolskih obveznosti. Figurice iz mavca 
so v cerkveni lasti in nekatere že zelo stare, hlevček je de-
nimo iz leta 1933, naštejemo pa lahko še sveto družino, tri 
kralje, tri pastirje, tri angele in veliko ovčk. Vmes ne manj-
ka zanimivih potočkov in slapov, ki jaslicam dajo poseben 
pridih, predvsem pa so zanimivi otrokom. »Poleti gledam 
revije, v katerih so nasveti za ureditev ribnikov. Tam po-
gosto dobim idejo, ki jo nato udejanjim pri jaslicah,« pove 
Stane in doda: »Sem tudi član Kluba jasličarjev Slovenije. 
Prejemam njihovo revijo, od koder prav tako črpam ideje. 

Seveda pa si grem v prazničnem času tudi sam rad ogledat 
kakšne jaslice, na primer na Brezje in v Ljubljano k fran-
čiškanom.« 
Stane včasih sede v cerkev in posluša komentarje obisko-
valcev, ki seveda ne vedo, da je prav on tisti, ki jaslice posta-
vlja. Tako je nekega dne ujel opazko, da so jaslice lepe, a jim 
v Kranjski Gori manjkajo gore. Z Matejo Zagoršek sta obli-
kovala sliko Jasne z gorami in naslednje leto je že stala na 
svojem mestu. »Hvaležen sem tudi prijatelju Frediju Grilcu, 
ki vsako leto priskrbi smrečice, ter gospodu župniku Janezu 
Šimencu, ki podpira moje delo,« še doda Stane Jakelj. 

Hlevček iz časa  
pred vojno

Jaslice si v kranjskogorski cerkvi lahko ogledate še ta konec 
tedna, do 4. februarja.
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ANDRAŽ SODJA

V soboto, 26. januarja, so na presiha-
jočem jezeru Ledine pri Ratečah znova 
odmevali kriki navdušenih navijačev 
in zvoki hokejskih palic. Jezero je ne-
koč gostilo celo tekmo med Partiza-
nom in takrat še hokejsko drsalno sek-
cijo športnega društva Jože Gregorčič, 
jeseniškimi hokejskimi zanesenjaki, 
kasnejšimi hokejisti HK Jesenice. Ti so 
nato čez nekaj let začeli svoj zmagoviti 
pohod in kar dvajset let krojili vrh ju-
goslovanskega hokeja. V organizaciji 
Agencije Extrem in Hokejske zveze Slo-
venije ter s podporo Turizma Kranjska 
Gora se je na zaledenelem jezeru od-
vijal drugi rekreativni hokejski turnir 
za ledeno trofejo v ekipah tri na tri, ki 
se ga je po besedah vodje tekmovanja 
Roka Snoja udeležilo 64 ekip. "Prijavlje-
nih jih je bilo celo 78, ampak smo jih 64 
sprejeli na turnir. Vsaka ekipa je ime-
la po štiri do pet igralcev, kar pomeni, 
da se je skupaj na ledu Ledin pomeri-
lo več kot 250 rekreativnih hokejistov, 
kar je fantastična udeležba. Čudovito 

je, da se v takšnih razmerah v naravi 
igra hokej, ker je igra na naravnem 
ledu povsem drugačna. Presenetile so 
bolj ljubiteljske in celo inline ekipe. To 
je odlična priložnost, da lahko hokej 
tako igralci kot gledalci izkusijo tak, ko 
je bil na začetku." Kot je še dodal Snoj, 

že gledajo v prihodnost. "Uspelo nam 
je privabiti tudi igralce iz tujine, tako 
imamo avstrijsko ekipo, dve ekipi iz 
ameriške baze v Avianu, eno italijan-
sko. Prihodnje leto računamo na še ve-
čjo udeležbo iz tujine, razmišljamo pa 
tudi, da bi turnir naredili v dveh kate-
gorijah: v eni za bivše hokejiste oziro-
ma tiste boljše in v eni za rekreativce. 
A kot smo videli danes, tudi tisti, ki 
niso nikoli igrali hokeja na ledu, am-
pak samo inline, zmagujejo."
Na osmih igriščih so se tekmovalci 
tako pomerili v skupno kar 97 odi-
granih tekmah po sistemu izpadanja. 
Največje presenečenje turnirja je bila 
zagotovo drugouvrščena ekipa iz Ho-
kejskega kluba Ščuke Cerknica, ki je v 
izločilnih bojih pometla z bolj izkuše-
no konkurenco in se v finalu krčevito 
branila proti favoritom iz ekipe Žele-
zarjev, a jim zaradi prekratke klopi 
niso mogli konkurirati. Kljub vsemu 
so zasedli odlično drugo mesto, prvo 
pa je pripadlo ekipi Železarjev, ki so 
odnesli glavno nagrado in ledeno tro-
fejo 2019.

Ledena trofeja v roke Železarjem
Presihajoče jezero Ledine pri Ratečah je znova za en dan postalo pravo hokejsko 
središče Slovenije, saj se je na ledeni gladini jezera za drugo ledeno trofejo 
pomerilo kar 64 ekip in več kot 250 hokejistov.

Zmagovalna ekipa Železarjev

Na 97 tekmah na osmih ledenih površinah se je v hokeju v igri tri na tri pomerilo več kot 
250 hokejskih navdušencev. 
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Podjetje zastopnik Ulica in hišna številka 
Pošta in Kraj 0X XX XX XXX

ALPSKA CESTA 43, LESCE 
PRODAJA T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

MARJANA AHAČIČ

Nekdanji sošolci iz generacije 1949 so se 
tudi letos srečali na Dovjem. "Za naše 
vsakoletno srečanje je zaslužen Miha-
el Kersnik, naš sošolec, ki je organiza-
tor vsega tega prijetnega druženja," je 
sporočila Marija Golob, ki zdaj živi na 
Jesenicah. "Letos smo imeli srečanje 12. 
decembra v piceriji Špajza na Dovjem. 

Zbralo se nas je devet in ob prijetnem 
klepetu je čas kar prehitro minil," je opi-
sala tokratno druženje.
"V tej družbi se počutim zelo lepo; čeprav 
sem na Dovjem obiskovala samo sed-
mi in osmi razred osnovne šole, so me 
vzeli v svojo sredino, za kar sem jim zelo 
hvaležna. Vsa pohvala tudi osebju pice-
rije Špajza za vso prijaznost, ki so nam 
jo nudili," je še poudarila Marija Golob.

Nekdanji sošolci so se  
spet srečali

Turistično društvo Dovje - Mojstrana bo 
tudi letos poskrbelo, da bo v zimskem 
času v vasi pod Triglavom prišel pridih 
morja. V obliki glasbe, seveda. V sobo-
to, 16. februarja, ob 19. uri v telovadnici 
Osnovne šole 16. decembra Mojstrana 
pripravljajo koncert Klape Zvonimir iz Ba-
ške na Krku. Vstopnice lahko rezervirate 
ali kupite v predprodaji v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani.

Koncert klape  
Zvonimir

Ob poplavi in plazu v vasi Belca se najlep-
še zahvaljujemo gasilcem iz PGD Dovje 
- Mojstrana in PGD Kranjska Gora, civilni 
zaščiti in županu občine Kranjska Gora, 
gospodu Janezu Hrovatu. Zahvala velja 
tudi Slavku Pezdirniku, Vojcu Dolžanu, 
Zvonetu Jerebu, agrarni skupnosti Dovje, 
Slavku Rabiču, Boštjanu Kunšiču in Bran-
ku Robiču. Posebej pa bi se radi zahvalili 
gospodu Ažmanu za hitro intervencijo s 
kamioni, s katerimi je navozil material 
– tako je preprečil katastrofo in vas rešil 
pred najhujšim. Prisrčna zahvala tudi Ale-
šu Smoleju in partnerki Andreji, ki sta po-
skrbela, da fantje niso bili lačni in žejni. 
Hvala pa tudi družini Skumavc-Pezdirnik, 
Mariji Kemperle, ki je gasilcem delila čaj 
in spodbudne besede, in pa nekaterim 
domačinom, ki so nesebično priskočili na 
pomoč. Dragica Bogataj, Belca

Zahvala za pomoč 

V četrtek, 21. februarja, bo Ljudski dom 
v Kranjski Gori spet gostil Moj kino. Film-
sko popoldne se bo začelo s poslastico 
za najmlajše Ralph ruši internet: Razbijač 
Ralph 2 (sinhronizirano) ob 15. uri, sledi 
film Kako izuriti svojega zmaja 3 (sinhro-
nizirano) ob 17. uri in nato uspešnica Bo-
hemian Rhapsody ob 18.45. Večer se bo 
zaključil s filmom Soba pobega ob 21. uri. 
Vstopnice so na voljo na www.mojkino.
si, na Petrolu in uro pred začetkom filma 
tudi v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Moj kino  
v Ljudskem domu
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Petek, 1. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 16.00

UČNA IGRALNICA ZA ODRASLE IN OTROKE: PEKARNA MIŠMAŠ
Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko 041 455 541. 
Vstopnina.

Organizator: Dežela zabave; info: Dežela zabave 041 455 541

Petek, 1. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 & 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 2. februar • Kranjska Gora, travnik ob glavni cesti  
(za hotelom Kompas), od 8.30

LOV NA LISJAKA
Organizator: Olimpijski komite Slovenije, Extrem in Kranjska Gora; 
info: tomaz.pancur@extrem.si 

Sobota, 2. februar • Kranjska Gora, travnik ob glavni cesti  
(za hotelom Kompas), od 9.00 do 15.00

ZIMSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL
Organizator: Olimpijski komite Slovenije; info: tomaz.pancur@extrem.si 

Sobota, 2. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

MUZIKAL: NORE BABE
Režija: Marsel Gomboc; predstava je razprodana.

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com

Sobota, 2. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.30 & 24.00

HELENE FISCHER DOUBLE SHOW
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Četrtek, 7. februar–nedelja, 10. februar • Rateče - Planica,  
NC Planica, od 9.00

FIS CELINSKI POKAL V TEKU NA SMUČEH
Četrtek, 7. februar: 9.00 Uradni trening 
Petek, 8. februar: 9.00 Sprint P – kvalifikacije; 11.00 Sprint P – finale 
Sobota, 9. februar: 9.00 ženske 10 km K – posamično, ženske U20 – 5 
km K posamično, Moški 15 km K – posamično, moški U20 – 10 km K – 
posamično 
Nedelja, 10. februar: 9.00 ženske 15 km P – skupinski start, ženske 
U20 – 10 km P – skupinski start, moški 20 km P – skupinski start, 
moški U20 – 15 km P – skupinski start 

Organizator: OK Planica; info: planica@sloski.si

Četrtek, 7. februar • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, od 16.00  
do 19.00

VODENI OGLED PO SLIKARSKI RAZSTAVI Z ILUSTRACIJAMI  
VANDOTOVEGA KEKCA: ILUSTRACIJE IVANA ERBEŽNIKA  
(1881–1960)
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Četrtek, 7. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

OBČINSKA PROSLAVA OB PREŠERNOVEM DNEVU,  
GOST »CANKAR Z VRHNIKE« 
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; info: kud.dovje@gmail.com

Četrtek, 7. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 19.30

DOMOZNANSKI VEČER Z NASLOVOM KEKEC JE STAR STO LET 
O liku Kekca in pisatelju Josipu Vandotu bo spregovoril dr. Miran 
Hladnik. 

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

Petek, 8. februar • Kranjska Gora, pred glavno blagajno smučišča 
Kranjska Gora, od 9.00 do 17.00

INTERSPORTOV TEST SMUČI
Organizator: Amer Sports Austria GmbH, Podružnica v Trzinu  
Info: info@kr-gora.si 

Petek, 8. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE MILJKA LESJAKA:  
70 LET POSTAJE GRS TOLMIN
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 8. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 & 23.00

90ZONE
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 9. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

NEJC GAZVODA: DIVJAD
Režija Romeo Grebenšek

Organizator: KPD Josip Lavtižar in KD gledališče Velenje  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Sobota, 9. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 & 23.00

DIE KAISER
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Torek, 12. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 19.30

NARAVNE REŠITVE ZA MOŽGANE
Predavala bo Sanja Lončar.

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

Petek, 15. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

MUZEJSKI VEČER Z ALPINISTKO LIDIJO HONZAK V SKLOPU  
RAZSTAVE KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA: ŽENSKE SO DRUGAČNE IN 
MOŠKI TUDI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 
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Petek, 15. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 & 23.00

ABBA SHOW
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 16. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 17.00

LEWIS CARROLL: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
Režija: Saša Hudnik

Organizator: KPD Josip Lavtižar in KUD Franc Kotar Trzin  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Sobota, 16. februar • Mojstrana, OŠ 16. decembra, 19.00

KONCERT KLAPE ZVONIMIR
Vstopnice v predprodaji v Slovenskem planinskem muzeju.

Organizator: TD Dovje Mojstrana; info: info@mojstrana.com  
ali 041 499 029

Sobota, 16. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom, 20.00

MONOKOMEDIJA: PROFESOR KUZMAN
Prodaja vstopnic: Dvorana Vitranc, mojekarte.si, Petrol; Ljudski dom 
– na dan predstave 1 uro pred predstavo

Organizator: SiTi Teater; info: Dežela zabave 041 455 541

Sobota, 16. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 & 22.30

VALENTINOV PLES: VALENTINOV PLES & LUCIENNE & AL PICONE
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 16. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom, 17.00

OTROŠKA PREDSTAVA ZA ABONMA IN IZVEN

Nedelja, 17. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

MUZIKAL: NORE BABE
Režija: Marsel Gomboc; rezervacija vstopnic: kud.dovje@gmail.com, 
04 58991 419 od 17.00 do 19.00 

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com

Torek, 19. februar • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 16.00 do 18.00

IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: BITI USPEŠNA,  
SAMOZAVESTNA IN ZADOVOLJNA ŽENSKA
Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev. Rok za 
prijavo na izobraževanje do 17. 2. 2019.

Organizator: Prospherus; info: Prospherus 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Sreda, 20. februar • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 16.00 do 18.00

IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: MOČ STARŠEV  
PRI UČINKOVITI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK
Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev.

Rok za prijavo na izobraževanje do 17. 2. 2019.

Organizator: Prospherus; info: Prospherus 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Sreda, 20. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 19.30
POGOVOR O KNJIGI DUH ČASA Z MIHO ŠALEHARJEM
Z njim se bo pogovarjala Monika Šušanj.

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

Četrtek, 21. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 16.00
UČNA IGRALNICA ZA ODRASLE IN OTROKE: PEKARNA MIŠMAŠ
Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko 041 455 541. 
Vstopnina.
Organizator: Dežela zabave; info: Dežela zabave 041 455 541

Četrtek, 21. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom
MOJ KINO
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora (1 
uro pred filmom)
Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si 

Petek, 22. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00
DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE 
Delavnico vodi Mojca Ahčin Rozman. 

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 
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Petek, 22. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

MUZIKAL: NORE BABE

Režija: Marsel Gomboc; rezervacija vstopnic: kud.dovje@gmail.com, 
04 58991 419 od 17.00 do 19.00

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com

Petek, 22. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

SLOVENSKI VEČER & HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK
20.00–22.00 pogostitev 
21.00 & 22.30 zabava ob glasbi

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

Sobota, 23. februar • Rateče - Planica, Planica, od 11.00

PLANIŠKI TEKI
Tek na: 21 km, 10,5 km in 3 km 

Organizator: PD Rateče - Planica; info: Dean Mežek 041 479 874 

Sobota, 23. februar • Kranjska Gora, smučišče, od 10.00 do 15.00 

6. MINI POKAL VITRANC – 2. TEKMOVANJE
Organizator: OK Pokal Vitranc/ASK Kranjska Gora  
Info: anja.kolenc@pokal-vitranc.com 

Sobota, 23. februar • Mojstrana, prostori Društva mladih  
(Savska 1 – nad Pošto), 16.00

UMETNIŠKA DELAVNICA QUILLING

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; Prijave obvezne na  
telefonsko številko – Kristina 040 469 575.

Info: miklic_g@hotmail.com, Gregor Miklič 051 370 845 

Sobota, 23. februar • Kranjska Gora, Dvorana Vitranc, 20.00

GLASBENA KOMEDIJA: PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST
Prodaja vstopnic: Dvorana Vitranc, mojekarte.si, Petrol

Organizator: SiTi Teater; info: Dežela zabave 041 455 541

Sobota, 23. februar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 & 23.00

THOMAS KORAN

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

Ponedeljek, 25. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00

PLANINSKA RAZISKOVALNICA – POČITNIŠKA DELAVNICA:  
MUZEJSKI KOVČEK

Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej, 
če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. 
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski  
muzej; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 

Ponedeljek, 25. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00
BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Torek, 26. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00
PLANINSKA RAZISKOVALNICA – POČITNIŠKA DELAVNICA:  
SPOZNAJMO IN NAHRANIMO PTICE POZIMI
Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej, 
če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. 
Vstopnina.

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski  
muzej; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 
 

Sreda, 27. februar • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 15.00
UČNA IGRALNICA ZA ODRASLE IN OTROKE: PEKARNA MIŠMAŠ
Obvezne so predhodne prijave na tel. št. 041 455 541.Vstopnina.
Organizator: Dežela zabave; info: Dežela zabave 041 455 541

Sreda, 27. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 16.00
JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
Prva skupina od 3. do 5. leta

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

Sreda, 27. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00
PLANINSKA RAZISKOVALNICA – POČITNIŠKA DELAVNICA:  
RAZVEDANJE
Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej,  
če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. 
Vstopnina.

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski  
muzej; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 

Sreda, 27. februar • Kranjska Gora, knjižnica, 16.30
JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
Druga skupina od 6. do 7. leta

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

Sreda, 27. februar • Mojstrana, Knjižnica Dovje Mojstrana, 17.00
DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN ODRASLE
Delavnico vodi Katja Mulej 

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Dovje Mojstrana; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 28. februar • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 10.00 do 12.00
IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: BITI USPEŠNA,  
SAMOZAVESTNA IN ZADOVOLJNA ŽENSKA
Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev.  
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Rok za prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.
Organizator: Prospherus; info: Prospherus 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Četrtek, 28. februar • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 16.00 do 18.00
IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: MOČ STARŠEV PRI  
UČINKOVITI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK

Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev.  
Rok za prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.

Organizator: Prospherus; info: Prospherus, 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Četrtek, 28. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00
PLANINSKA RAZISKOVALNICA – POČITNIŠKA DELAVNICA:  
ALPINISTKA SEM

Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej, 
če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. 
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski  
muzej; info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 

Četrtek, 28. februar–petek, 1. marec • Mojstrana, Slovenski  
planinski muzej
FESTIVAL GOROVENTURE V SLOVENSKEM PLANINSKEM MUZEJU

Četrtek, 28. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00
PROJEKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA: MATTHIAS MAYR: 
 NO MAN'S LAND: EXPEDITION ANTARCTICA
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 1. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00
PREDAVANJE O TREKINGU: TONI URBAS: KANGČENDZENGA
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Sobota, 2. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00
PREDAVANJE DOKUMENTARNEGA FILMA: THE UNDAMAGED
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 1. marec • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 10.00 do 12.00
IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: KAJ JE BISTVO ZA TRAJNO  
IN ZDRAVO PARTNERSKO ZVEZO

Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev. Rok za 
prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.

Organizator: Prospherus; info: Prospherus 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Petek, 1. marec • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 14.00 do 16.00
IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: UČINKOVITA OSEBNA  
IN NOTRANJA KOMUNIKACIJA
Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev.  
Rok za prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.
Organizator: Prospherus; info: Prospherus 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Petek, 1. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00
PLANINSKA RAZISKOVALNICA – POČITNIŠKA DELAVNICA:  
PRAVLJIČARIJE POD TRIGLAVOM
Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej, 
če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. 
Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski  
muzej; info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV 
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
• Rateče, Kajžnkova hiša (do nadaljnjega zaprta, razen za najavljene 
skupine)
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Kajžnkova hiša  
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA 
• Rateče, Kajžnkova hiša (do nadaljnjega zaprta, razen za najavljene 
skupine)
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Kajžnkova hiša  
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Petek, 7. september 2018–nedelja, 8. september 2019 • Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej
MUZEJSKA RAZSTAVA O SLOVENSKIH ALPINISTKAH: KORAJŽA JE 
ŽENSKEGA SPOLA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
in Alpska konvencija; info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, 
info@planinskimuzej.si 
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Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju .
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ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

17
EUR

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si




