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 Postanite del   
 vrhunske ekipe. 

Če menite, da ste primeren kandidat za prosto delovno mesto, ste vljudno vabljeni, da 
sprejmete izziv in se na delovno mesto tudi prijavite. Vašo prijavo skupaj z življenjepisom 
pošljite na: kariera_mfg@goodyear.com (v zadevo napišite »Tehnik vzdrževanja«) ali 
po pošti na naslov: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Kadrovska služba za tovarno, 
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj.

Si želite novih izzivov, kariernih priložnosti, osebnega in strokovnega razvoja ter 
medgeneracijskega sodelovanja in s tem izmenjave znanj ter izkušenj? V svojo 
ekipo vabimo zanesljive, samoiniciativne, kreativne, dinamične sodelavce, ki so 
usmerjeni k odličnosti, varnosti, kakovosti, poštenosti ter timskemu duhu.

Prosta delovna mesta:

TEHNIK VZDRŽEVANJA
Lokacija dela: Kranj

Glavne odgovornosti na delovnem mestu: 

  izvajanje pregledov, vzdrževanje in mazanje strojev ter naprav v skladu s predpisi in 
navodili;
  ugotavljanje in odpravljanje napak ter okvar na strojih, napravah in inštalacijah;
 izdelava in popravilo rezervnih delov (po potrebi);
  obveščanje o potrebah po materialu za vzdrževanje v skladu z navodili in predpisi;
  vzdrževanje reda in čistoče delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev in 
inštalacij;
 sodelovanje v projektih stalnih izboljšav.  

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:  

  zaključeno srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško), smeri: strojništvo, elektro 
področje, mehatronika;
 izjemno željo po znanju, sodelovanju, napredku in razvoju (inovacije);
  izkušnje z delom v proizvodnih obratih ter na področju vzdrževanja strojev in opreme 
(zaželeno, niso pa pogoj za zaposlitev);
  poznavanje osnov pnevmatike, hidravlike, el. krmilnih sistemov, el. napeljav, sposobnost 
branja risb / načrtov, računalniška pismenost (zaželeno, ni pogoj za zaposlitev);
  visok nivo integritete in poštenosti, usmerjenost k ciljem in odličnosti, zanesljivost, 
fleksibilnost, timsko delo;
  pripravljenost na delo v več izmenah (dopoldansko, popoldansko, nočno delo).  

Nudimo:  

  zaposlitev za določen čas (1 leto) s polnim delovnim časom in možnostjo sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (izbrani kandidati bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi 
neposredno s podjetjem);
 redno plačilo z dodatki materialne in nematerialne oblike:

 ▪ stimulativni dodatki (izmensko delo, nočno delo itd.);
 ▪ mesečna stimulacija, nagrada za delovno uspešnost;
 ▪ nagrajevanje delavcev leta, delavcev meseca, nagrade za inovacije itd.;
 ▪  ostale ugodnosti v okviru spodbujanja zdravega življenjskega sloga (brezplačna 

rekreacija, športne aktivnosti, družabni dogodki itd.);
  možnost stalnega izpopolnjevanja in napredovanja v okviru podjetja Goodyear.
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Glasilo Občine Kranjska Gora  I  Letnik 17 I  Številka 3 I

M
ar

ec
 2

01
8

Na fotografiji: Zelenci 
Foto: Andrej Tarfila

ZGORNJESAV'C, ISSN 1580-7991
Ustanovitelj glasila:  
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,  
4280 Kranjska Gora

Pravice izdajatelja izvaja:  
Gorenjski glas, časopisno podjetje, 
d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj

Odgovorna urednica:  
Marjana Ahačič, 031/352 514,  
marjana.ahacic@g-glas.si

Namestnica odgovorne urednice:  
Urška Peternel, 041/570-942,  
urska.peternel@g-glas.si

Novinarka:  
Suzana Podgoršek Kovačič  
041/262 811,  
suzana.kovacic@g-glas.si

Tehnični urednik: Grega Flajnik
Oblikovanje: Matjaž Švab
Lektorica: Maja Stržinar

Oglasno trženje: 
Mateja Žvižaj 041/962 143, 
04/201 42 48, 
mateja.zvizaj@g-glas.si

Priprava za tisk: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

Tisk: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana

Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., 
Slomškov trg 10, 2500 Maribor

Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
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občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
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Naslednja številka bo izšla  
 v petek, 6. aprila 2018.
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Prihajajoči konec tedna bo po izkuš
njah kranjskogorskih turističnih de
lavcev eden od tistih, ko pričakujejo 
izjemen naval ljubiteljev zimskih ra
dosti. Še zlasti, ker je večina Sloveni
je pod snežno odejo, kar običajno še 
poveča zanimanje ljudi, da proste dni 
preživijo aktivno, v naravi.
Kot je povedal Blaž Veber, direktor Tu
rizma Kranjska Gora, vsako leto že v 
začetku februarja beležijo povečan 
obisk predvsem dnevnih obiskoval
cev, letos pa jih je bilo zaradi obilice 
snega še posebno veliko. »Načeloma 
je parkirnih mest v dolini dovolj, če
prav bi imeli ob konicah težave tudi 
v primeru, če bi jih imeli trikrat več,« 
ocenjuje Veber. 
»Prav zato smo se z vsemi pristojni
mi službami na pričakovani izjemen 
obisk dobro pripravili: Komunala 
Kranjska Gora je poskrbela, da so 
vsa parkirišča od Mojstrane do Rateč 
vključno s Planico res dobro splužena 

in da je na njih na voljo maksimalno 
število parkirnih mest. V koordinaciji z 
Žičnicami, medobčinskim redarstvom 
in policijo je v Kranjski Gori vzpostav
ljen prometni režim, ki obiskovalcem 
nazorno pokaže smeri gibanja in par
kiranja, kar pomeni, da se parkirišča 
polnijo po conah in pod nadzorom, 
obiskovalci pa ne parkirajo po lastni 
presoji. Policija posebej ob koncih te
dna izvaja reden nadzor prometa po 
vsej dolini, zlasti na območjih, ki so 
se doslej izkazala za najbolj problema
tična, in voznike usmerja proti tistim 
delom doline, kjer so parkirišča še na 

voljo. O stanju v prometu bomo redno 
obveščali na družbenih omrežjih, obi
skovalce pa že zdaj prosimo, da čim 
bolj sledijo navodilom in so karseda 
tolerantni.«
Policija ob tem voznikom predlaga, naj 
pred odhodom na pot preverijo razme
re na cestah in spremljajo prometne 
informacije. V gostem prometu naj 
računajo na daljši čas potovanja, med 
vožnjo naj bodo predvsem zbrani, po
zorni ter strpni, pri parkiranju pa naj 
upoštevajo prometna in druga pravila 
parkiranja ter morebitna dodatna na
vodila policistov, redarjev in rediteljev.

Odločneje  
nad promet
Odlične razmere za 
smučanje, tek na 
smučeh in pohodništvo 
v Zgornjesavsko dolino 
predvsem ob koncih 
tedna privabljajo  
številne dnevne 
obiskovalce, s tem 
pa so povezane 
težave s prometno 
preobremenjenostjo.

Družinska smučišča, urejene tekaške proge in zasnežene poti v alpske doline ter velike 
prireditve v Zgornjesavsko dolino pritegnejo številne obiskovalce, a povzročajo tudi 
precejšnje prometne zagate.

Slovenski gorniški festival letos gledalcem ponuja 35 filmov iz 19 držav v štirih ka
tegorijah: alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura. 
Pester festivalski program navdihujočih zgodb posameznikov, ki premikajo meje v 
plezanju in alpinizmu, skrivnostnih gorskih kultur in ogroženih živalskih vrst, veličas
tnih podob gora, dih jemajočih pustolovščin in močnih naravovarstvenih sporočil iz 
zakladnice gorskega sveta je bil vse od ponedeljka tudi v Slovenskem planinskem 
muzeju (SPM) v Mojstrani. Danes, jutri in v nedeljo (vedno ob 18. uri) bodo v SPM na 
ogled nagrajeni filmi.

Festival gorniškega filma

03.- 04. 03.201820
1857Parni Valjak

TURIZEM KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1 C, KRANJSKA GORA
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Naj danes začnem tale moj uvodnik nekoliko drugače in 
naj se vam že na začetku opravičim za svoje neuresni-
čene napovedi v prejšnji številki Zgornjesavca. Sončne in 
tople dneve ter prve spomladanske cvetlice na obronkih 
Karavank sem vam obljubljal, presenetila pa nas je ledena 
zima, neprestano sneženje in eden od najbolj zimskih fe-
bruarjev, kar jih pomnim.
Vendar pa je bil mesec, ki je za nami, kljub vsemu poln ve-
selja za naše najmlajše in mladino, ki so ob obilici snega 
lahko izkoristili šolske počitnice.
Upam, da ste si tako mladi kot tudi njihovi starši lahko pri-
voščili kakšen dan za snežne radosti in ste se v šolske klopi 
vrnili spočiti in polni energije za drugo polovico šolskega 
leta.
Pred nami sta dve veliki prireditvi v občini, ki bosta naše 
ime spet ponesli daleč preko meja domovine. Organizator-
jem Pokala Vitranc in finala smučarskih poletov v Planici 
želim veliko uspeha pri organizaciji prireditev in seveda ve-
liko obiska, obiskovalcem pa čim več športnih doživetij in 
lepo vreme, da se boste pri nas imeli lepo.
Res lepo je, da slišiš imena, kot sta Kranjska Gora in Plani-
ca, širom sveta s prizvokom velikega spoštovanja. Prav na 
svojem obisku prizorišč letoš njih olimpijskih iger v Pjong-
čangu sem bil še kako ponosen na kraje, iz katerih priha-
jam in katerih župan sem.
Tudi Korejci so ob omembi imena športnikov in države, od 
koder prihajajo, vedno znova poudarjali imena organiza-
torjev tekem najvišjega ranga v Kranjski Gori in Planici. 
Sploh ni vredno omenjati, koliko je vredna reklama prav 
zaradi dobro organiziranih športnih prireditev v naših 
krajih.
In po vsem doživetem na teh letošnjih vrhunsko organizi-
ranih in sploh najbolj tehnološko dodelanih igrah v mo-
derni olimpijski dobi vam moram na koncu priznati eno. 

Resnično vesel sem bil po vrnitvi domov, v kako lepih in 
človeku prijaznih koncih sveta živimo. Bodimo ponosni na 
svoje kraje in domovino Slovenijo, čuvajmo jo tako, kot je, 
tudi za naše zanamce, in verjemimo vase. Le vera, ljube-
zen in upanje so pogoj za neprestano rast človeka in tudi 
celega naroda.

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

Na smučišču Kekec v Kranjski Gori bodo danes zvečer organizi-
rali že tretji Grubin memorial, dobrodelni veleslalom v spomin 
na Draga Grubelnika. Start veleslaloma bo ob 18. uri, razglasitev 
rezultatov ob 20. uri, bo 21. uri pa se bo v ciljni areni smučišča 
Kekec začela prireditev Rock & Roll za Grubo. Opolnoči bo še 
After Party – v Pubu legende.

Danes Grubin memorial
V Ratečah se že pripravljajo na vrhunec letošnje zime, plani-
ški skakalni praznik. Tradicionalno prireditev Pozdrav junakov 
daljav, to je predstavitev skakalnih ekip za Planico 2018, bodo 
organizirali v četrtek, 22. marca, na Trgu na Gorici v Ratečah. Pri-
reditev, ki jo organizira Turistično društvo Rateče, se bo začela 
ob 18. uri in bo trajala do enajstih zvečer. 

Pozdrav junakov daljav

TURIZEM KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1 C, KRANJSKA GORA

w w w.kranjska-gora.si

Open Air party
24. 03. 2018Navijaška vas Kranjska Gora
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Okoljevarstvena organizacija Alpe Ad
ria Green se je konec januarja v okviru 
tako imenovane Eko patrulje odpravi
la v Mojstrano. Ogledali so si obmo
čje nekdanjega podjetja KO-OP, kjer je 
radovljiško podjetje Sigor jeseni leta 
2012 v treh proizvodnih halah zače
lo proizvodnjo plastičnih cevi in desk 
ter kompostnikov, ki so jih izdelovali 
iz predelane plastike. Tedanji direktor 
podjetja, ki je na začetku zaposlova
lo osem delavcev, je takrat zatrdil, da 
proizvodnja ne predstavlja nikakršnih 
obremenitev za okolje. A posel se oči
tno ni izšel po načrtih; zemljišče s pro
izvodnimi halami je trenutno v uprav
ljanju Družbe za upravljanje terjatev  
bank, ki ga prodaja. Na svoji spletni 
strani ga promovirajo kot območje v 
Mojstrani, kraju, od koder vodijo poti 
v osrčje Triglavskega narodnega parka, 
»zato je kraj postal pomembno izhodi
šče za planinske ture v Julijske Alpe in 
sprehode v tri čudovite alpske doline 
Vrata, Krmo in Kot«. 

»Niso se zlagali, samo niso zapisali, 
da na prostoru, ki ga prodajajo, kopi
čijo predvsem plastične odpadke, ve
činoma iz avtomobilske industrije,« 
pa ugotavljajo okoljevarstveniki, ki so 
o svojih opažanjih obvestili okoljsko 
inšpekcijo.
Na problem so že pred časom Občino 
Kranjska Gora opozorili domačini, ki 
pravijo, da so bili vse od začetka proti 
uvajanju te vrste gospodarstva v pla
ninsko vas in da odlagališče pred
stavlja nevzdržno onesnaženje v ne
posredni bližini bivališč ter izredno 
ogroža zdravje. »Odpadke naj povzro
čitelji onesnaženja, ki so odgovorni 
zanje, odstranijo, da se prostor ustre
zno sanira in bo okolje spet tako, kot 
je bilo prej,« so apelirali na pristojne. 
»Krajani protestiramo proti hudemu 

onesnaženju tako z zdravstvenega, 
higienskega, naravovarstvenega in 
turističnega vidika. V Zgornjesavsko 
dolino prihajajo turisti, ki se želijo 
naužiti lepot narave. Odlagališče pla
stičnih odpadkov kazi videz najlepše
ga turističnega kraja v Sloveniji in je 
naša velika sramota.«
Kot so pojasnili na občinski upravi v 
Kranjski Gori, je občina zadevo prija
vila inšpekcijskim službam, z DUTB 
pa so se celo dogovarjali za odkup 
deset tisoč kvadratnih metrov velike 
parcele ter treh stavb za potrebe pod
jetništva. V lanskem proračunu so za 
nakup celo rezervirali 150 tisoč evrov, 
a je prodajalec nato ceno dvignil in do 
realizacije ni prišlo, so še pojasnili na 
občini. 
Inšpekcija za okolje in naravo posto
pek vodi že od leta 2014, najprej proti 
družbi Sigor, kasneje proti podjetju iz 
Srbije, na katerega je bilo med postop
kom preneseno lastništvo firme. Sre
di leta 2014 je bila celo izdana odločba 
o odstranitvi odpadkov, skladiščenih 
na prostem, v nasprotju s pridoblje
nim okoljevarstvenim dovoljenjem. 
Dovoljenje za obdelavo odpadkov, tako 
inšpekcija, je maja lani Agencija RS za 
okolje z odločbo z družbe Sigor prene
sla na novega upravljavca, ki mu je 
bila novembra lani izdana odločba, 
ker je odpadke delno skladiščil na 
nepokritem dvorišču, kar je v okolje
varstvenem dovoljenju izrecno prepo
vedano. Zaradi ne v celoti izpolnjene 
odločbe bo uveden postopek izvršbe, 
še pojasnjujejo na inšpektoratu.
DUTB pa, kot pravijo, aktivno išče re
šitve in presoja optimalne možnosti 
za odstranitev omenjenih odpadkov, 
med drugimi tudi možnost za njiho
vo predelavo. »Pogovori v zvezi s tem 
s potencialnimi partnerji že potekajo. 
Odpadki bodo odstranjeni, takoj ko 
DUTB najde primernega ponudnika.«

Kupi plastike vzbujajo skrb
V Mojstrani se tik na obrobju Triglavskega narodnega parka že nekaj let na 
območju nekdanjega tovarniškega kompleksa kopičijo plastični odpadki. Domačini 
opozarjajo, institucije obravnavajo, lastništva se menjajo, problem pa ostaja.

Na območju nekdanjega podjetja KO-OP v Mojstrani se že nekaj let kopičijo plastični 
odpadki.

»Odlagališče plastičnih 
odpadkov kazi videz 
najlepšega turističnega kraja 
v Sloveniji in je naša velika 
sramota.«
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Na pobočju nad Belco, dober kilometer 
nad regionalno cesto skozi Zgornjesav
sko dolino, se je v začetku februarja spet 
sprožil zemeljski plaz. Proti potoku Bel
ca se je posulo približno dva tisoč kubič
nih metrov kamenja in skal, gmota se 
je zaustavila nad strugo potoka, a zasu
la gozdno cesto. Trenutno plaz nikogar 
ne ogroža, nevaren bi pa lahko postal v 
primeru močnejšega deževja. 
Kot je povedal Janez Mertelj, vodja kra
jevne enote Zavoda za gozdove Bled, 
gre za območje, kjer so se že sprožali 
tovrstni plazovi. Eden največjih je bil 
spomladi leta 1990, ko je proti dolini 
zdrselo okoli pet tisoč kubičnih metrov 
materiala, med večjimi je bil tudi plaz, 
ki se je v neposredni bližini nedeljske
ga sprožil pred štirimi leti. 
Plaz je zasul leta 1961 zgrajeno gozdno 
cesto, ki jo poleti množično uporablja
jo kolesarji, kmetje po njej vodijo ži
vino v planine, predvsem pa je nujno 
potrebna prometnica za spravilo lesa. 
Gozdovi na tem območju so v lasti za
sebnikov, v zaledju pa tudi agrarne 
skupnosti in ljubljanske nadškofije. 

Kot je povedal poveljnik Civilne zaščite 
Občine Kranjska Gora Blaž Lavtižar, je 
plaz poškodoval cesto tik pred tunelom, 
prav na mestu, kjer je bila lani obnov
ljena. Ker je del skalne gmote še ostal 
na mestu, od koder je material spolzel 
po pobočju, bi lahko ob obilnejšem de
ževju od tam spet zdrsnila nova gmota.
Območje so sicer v preteklih letih re

dno opazovali, predvsem zaradi ne
varnosti, da bi plazovi z materialom 
zasuli potok Belca. Predstavniki občine 
in gozdarji so si ga natančneje ogle
dali, na Občini Kranjska Gora pa so 
že sklicali sestanek z odgovornimi in 
s strokovnjaki, da se dogovorijo za kar 
se le da učinkovito sanacijo in čim dol
goročnejšo rešitev problema.

Nad Belco se je spet sprožil plaz
Na pobočju, znanem po plazenju, se je v začetku februarja spet sprožil  
plaz. Čez gozdno cesto proti potoku Belca se je zvalilo okoli dva tisoč kubičnih 
metrov kamenja in skal.

Dva tisoč kubičnih metrov kamenja in skal naj bi po prvih ocenah zdrsnilo po  
pobočju nad Belco.

MARJANA AHAČIČ

V okviru Mreže zavarovanih območij v Alpah Alparc, v 
kateri aktivno sodeluje tudi Javni zavod Triglavski na
rodni park, je bila zasnovana ozaveščevalna kampanja 
za širšo javnost za informiranje o negativnih posledicah 
zimskih aktivnosti na prostoživeče živali in spodbujanje 
odgovornega obiskovanja gora v za naravo občutljivih 
območjih.
Kampanja z naslovom Bodi del gora! je bila pripravljena v 
okviru projekta z naslovom Spoštujmo prostoživeče živali 
v Alpah ter ob finančni podpori nemške agencije za var
stvo narave in nemškega zveznega ministrstva za okolje, 

varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost. Pri zasnovi  
je sodelovalo več kot 60 strokovnjakov in predstavni
kov iz 40 organizacij iz šestih alpskih držav, med njimi  
tudi iz Slovenije in Javnega zavoda Triglavski narodni 
park.
"V gorah je obilo novozapadlega snega – težko pričakova
na priložnost, da se lahko odpraviš na turno smučanje. 
Toda pozor, v gorah nismo sami. Ne pozabimo, da prosto
živeče živali pozimi upočasnijo svoj življenjski ritem. Da 
lahko preživijo zimo in da se zavarujejo pred plenilci, se 
morajo prilagoditi težjim pogojem," opozarjajo organiza
torji kampanje. "Kar je zate prostor svobode in poligon za 
sprostitev, je za živali življenjski prostor!" Osrednje spo
ročilo je povzeto tudi v kratkem videu, ki je objavljen na 
spletni strani TNP skupaj s pozivom zimskim obiskoval
cem, da naj bodo obzirni do prostoživečih živali.

Bodi del gora!
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KARMEN SLUGA

»Sneg, ki je med počitnicami padal v Kranjski Gori, je za 
nas, organizatorje, le manjša nadloga. Proga je priprav
ljena, utrjena in pričakuje najboljše alpske smučarje 
sveta,« je povedal generalni sekretar Organizacijskega 
komiteja Pokala Vitranc Srečko Medven. Na tekmi bodo 
nastopili tudi dobitniki odličij z olimpijskih iger, seveda 
pa ne gre pozabiti na slovenske smučarje. Glavna adu
ta bosta slalomist Štefan Hadalin in veleslalomist Žan 
Kranjec, ki se je v Pjongčangu uvrstil na četrto mesto. V 
soboto bo na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom. 
Prva vožnja bo oba dneva ob 9.30, druga pa ob 12.30. 

Gledalci bodo tudi letos imeli nekaj možnosti za brezplačen 
ogled tekme: če pridejo na prizorišče s slovensko zastavo 
(višina najmanj 60 centimetrov); če imajo veljavno dnevno 
vozovnico za smučanje 3. ali 4. marca v Kranjski Gori ali če 
so člani Smučarske zveze z veljavno Modro kartico. 
Seveda pa tudi tokrat ne bo šlo brez bogatega spremlje
valnega programa. V petek ob 18. uri bo na smučišču 
Kekec v Kranjski Gori Grubin memorial, dobrodelno tek
movanje v spomin na prezgodaj tragično preminulega 
slovenskega smučarja Draga Grubelnika. Zbrana sred
stva bodo šla v roke sedemčlanski družini s Koroške, ki 
se je znašla v socialni stiski. Nastop na tekmi so že na
povedali Urška Hrovat, Jure Košir, Špela Pretnar in Ivica 
Kostelić. Nato bo pred dvorano Vitranc sledil koncert, na 
katerem bodo nastopili Tomi M, Matjaž Jelen, Alya, Nei
sha, Grega Skočir, Rock´n´band in Chorchyp. 
V soboto bo dogajanje popestrila zabava zime, t. i. QMax 
Party. Ob 19. uri bosta pred dvorano Vitranc najprej po
delitev pokalov najboljšim v veleslalomu in žreb številk 
za nedeljski slalom. Nato pa bodo občinstvo zabavali 
Parni valjak, CoverLover in DJ Pero.

Zelena luč kar iz 
Pjongčanga
V Kranjski Gori bo ta konec tedna 
tradicionalno tekmovanje v alpskem 
smučanju za Pokal Vitranc. Kontrolor 
Mednarodne smučarske zveze  
je iz olimpijskega Pjongčanga kar  
na daljavo že prižgal zeleno luč  
za izvedbo tekmovanja.

»Proga je pripravljena, utrjena in pričakuje 
najboljše alpske smučarje sveta,« je 
povedal generalni sekretar Organizacijskega 
komiteja Pokala Vitranc Srečko Medven.

KDU Jaka Rabič Dovje - Mojstrana bo konec meseca v Alajževam 
prosvetnem domu na Dovjem gostil pevca Staneta Vidmarja. 
Koncert bo petek, 23. marca, ob 19. uri. V soboto, 17. marca, pa 
bo tam ob 19. uri gostovalo gledališče Ta bol' teater s komedijo 
Ljubezen druge polovice.

Koncert Staneta Vidmarja

V Mojstrani bodo tudi letos ob dnevu žena pripravili tradicionalni 
osmomarčevski pasulj. Za vse, ki prazničnega dne ne bodo želeli 
preživeti za štedilnikom, bo na voljo na Kmetiji Pr' Železn'k od 12. 
ure dalje. Dva dni kasneje, v soboto, 10. marca, bodo prav tam 
pripravili še matevža za mučenike; tudi tokrat začnejo opoldne.

Osmomarčevski pasulj

KRIO KOMORA nam oživlja žile!
Krio komora postaja po vsem svetu ena najbolj priljubljenih in do-
stopnih naprav za regeneracijo in hujšanje. Zaradi slednjega jo po-
znamo vedno bolj tudi v Sloveniji.
Po novem je na voljo tudi v hotelu Ramada Hotel & Suites v Kranjski 
Gori. Skozi recepcijo se pride v čisto poseben prostor, poimenovan 
LABORATORIJ ZA REGENERACIJO IN KREACIJO S KRIO ENERGIJO, 
na kratko OiJ. Srce tega prostora je naprava slovenskega inž. Boža 
Himelrajha. Ekipa se bo z delavnicami in otvoritveno slovesnos
tjo predstavila 31. marca, delujejo pa že zdaj. Na voljo je tudi 
bogat darilni program slovenskih ustvarjalcev. Prijazna ekipa 
poskrbi za natančno razlago, preostane nam samo še, da se pre-
pustimo presenetljivim učinkom. Do zdaj so bile najbolj pogumne 
gospe in športniki! Priljubljeni Chorchyp iz Samurai Gym je že po 
prvi uporabi izjavil: Počutim se nepremagljiv! 
Vabljeni vsi, ki bi radi prinesli v svoje življenje umirjenost, 
novo energijo in moč. Po zdravje v OiJ! S. T.
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MARJANA AHAČIČ

Potem ko so kranjskogorski žičničarji 
pred nekaj leti tik pod smučiščem Vi-
tranc v Kranjski Gori uredili parkirišče 
oziroma počivališče za avtodome, po 
novem zaradi spremenjene zakono-
daje in z njo povezanih dodatnih ob-
veznosti za upravljavca zdaj prenoče-
vanje pod smučiščem ni več mogoče. 
RTC Žičnice Kranjska Gora so namreč 
dosedanje postajališče spremenile v 
navadno parkirišče, kjer avtodomi 
lahko parkirajo od sedmih zjutraj do 
enajstih zvečer.
Kot je pojasnila Klavdija Gomboc iz 
RTC Žičnice Kranjska Gora, bi mora-
li po spremembi zakonodaje na po-
dročju pobiranja turistične takse za 
normalno delovanje postajališča za 
avtodome zagotoviti nadzor nad po-
biranjem turistične takse. Če se tu-
rist ne bi prijavil in plačal turistične 
takse, bi bilo podjetje v prekršku, za 
kar so predvidene visoke kazni; do tri 
tisoč evrov za pravno osebo, tisoč dve-
sto za odgovorno osebo in tristo evrov 
za osebo, neposredno odgovorno za 
pobiranje turistične takse.
»Postajališča fizično ne moremo ogra-
diti, ker nismo lastniki zemljišča – 
las tnikom za uporabo plačujemo od-
škodnino – tako da smo razmišljali, 
kako težavo urediti in prišli do rešitve, 
za katero se zavedamo, da je daleč od 

idealne: z znakom smo omejili zadr-
ževanje avtodomov na parkirišču čez 
noč. Rešitev je zgolj začasna, ko bo vr-
hunec sezone mimo, se bomo temelji-
to lotili reševanja problematike, ki se 
je zavedamo, a je ne moremo urediti 
z danes na jutri,« je povedala Klavdija 
Gomboc in poudarila, da se bodo v re-
ševanje problema morali vključiti vsi 
deležniki kranjskogorskega turizma, 
saj omenjenega parkirišča ne uporab
ljajo zgolj smučarji, temveč tudi drugi 
obiskovalci, pohodniki, smučarski te-
kači in podobno ... 
Kot je povedal direktor Turizma Kranj-
ska Gora Blaž Veber, se v destinaciji 
zavedajo težave. Gostov, ki v Kranjsko 
Goro prihajajo z avtodomi, je iz leta 
v leto več, tudi pozimi, še posebno v 
času velikih prireditev, kot sta Pokal 
Vitranc in Planica. »Težava ni samo 

naša, kranjskogorska, podobno je tudi 
na drugih slovenskih počivališčih za 
avtodome. Ob tem smo na Gorenj-
skem eni redkih – če ne edini –, ki 
imamo tudi v teh zimskih razmerah 
parkirišče zgledno urejeno. Mislim, 
da so naši žičničarji zadevo uredi-
li na ta trenutek edini možen način. 
Prehod na pobiranje turistične takse 
je namreč velik logistični zalogaj, na 
katerega se bodo morali dobro pripra-
viti. Za zdaj goste usmerjamo v Gozd 
 Martuljek, kjer je kamp Špik odprt 
vse leto, na voljo pa je okoli 250 ureje-
nih mest za avtodome. Nekaj mest je 
urejenih tudi v Planici. Ko pa bo zim-
ske sezone konec, se bomo vsekakor 
morali dogovoriti tudi o tem, kako po-
skrbeti za goste, ki k nam pridejo z av-
todomi, in njihovo bivanje urediti na 
zakonit način,« je še povedal Veber.

Parkiranje dovoljeno, prenočevanje ne
Avtodomi na parkirišču pod Vitrancem ne smejo več ostajati čez noč, žičničarji 
in turistični delavci še iščejo trajnejšo rešitev. V nekaj kilometrov oddaljenem 
kampu Špik je prostora dovolj, tudi pozimi.

Parkiranje pod smučiščem v Kranjski Gori je po novem omejeno na čas od sedmih zjutraj 
do enajstih zvečer.

Če se turist ne bi prijavil in 
plačal turistične takse, bi bilo 
podjetje v prekršku, za kar so 
predvidene visoke kazni; do tri 
tisoč evrov za pravno osebo, 
tisoč dvesto za odgovorno 
osebo in tristo evrov za osebo, 
neposredno odgovorno za 
pobiranje turistične takse.

»Prehod na pobiranje turistične takse je namreč velik logistični 
zalogaj, na katerega se bomo morali dobro pripraviti. Za zdaj 
goste usmerjamo v Gozd - Martuljek, kjer je kamp Špik odprt 
vse leto, na voljo pa je okoli 250 urejenih mest za avtodome. 
Nekaj mest je urejenih tudi v Planici.«
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JANKO RABIČ

Člani Planinskega društva Dovje - Moj-
strana so ob letošnjem devetdesetlet-
nem jubileju ponosni na vse dosežke, 
tako v preteklosti kot v novejši zgodo-
vini. To so ponovno potrdila poročila o 
delu v preteklem enoletnem obdobju 
na februarskem občnem zboru. Pred-

sednik Gregor Berce je najprej omenil 
aktivnosti, po katerih je društvo prepo-
znavno širše v kraju in planinski jav-
nosti. To je bila izvedba slikarske kolo-
nije v Vratih, sodelovanje na Aljaževih 
dnevih, gorski maraton skupaj s Fran-
cijem Teražem in skupaj z Jeseničani 
izvedba srečanja z zamejskimi pla-
ninci v Vratih. Bogato ostalo dejavnost 

so zatem dopolnili načelniki odsekov. 
Uspešna je bila tudi poletna sezona v 
Vratih, kjer upravljajo Aljažev dom in 
Šlajmarjev dom. Predsednik Medob-
činskega odbora planinskih društev 
Gorenjske France Benedik je Janezu 
Brojanu izročil svečano listino, najvišje 
priznanje Planinske zveze Slovenije za 
njegovo dolgoletno delo.

Bogate dejavnosti članov planinskega društva

MARJANA AHAČIČ

"Društvo je bilo tudi letos zelo delav-
no. Spomladi je bila urejena pot čez 
Kačji graben na Špik, ki pa je bila za-
radi plazenja jeseni ponovno poško-
dovana. Organizirana je bila delovna 
akcija pri Bivaku pod Špikom, vendar 
pa nas je kmalu po začetku pregnalo 
močno neurje. Jeseni so bile poprav-
ljene tudi oznake na poti do bivaka, 
ki so bile uničene, ko so bile globoko v 
gozd narejene vlake za spravilo lesa," je 
poročilo predsednika Klemena Robiča 
povzela Tatjana Perovšek.
"Med najpomembnejše pridobitve 
sodi ferata v Hvadnik. Pri večnamen-
skem igrišču je bil urejen prostor za 
parkiranje, postavljene so bile oznake 
poti, v soteski potoka pa so postavlje-
ne jeklenice, klini in vse potrebno za 
varno plezanje." 
Delo mladinskega odseka je predsta-
vil načelnik Tadej Pavlovič. Omenil 
je plezanje na steni v času poletnih 
počitnic, ki je bilo zelo dobro obiska-
no. Za zaključek je bilo organizirano 

tudi tekmovanje v plezanju. Uspešno 
je bilo tudi sodelovanje pri že tradici-
onalni prireditvi Igrajmo se v Rutah, 
namenjeno otrokom vseh starosti, 
prav tako enodnevni izleti. 
Aktiven je bil tudi Odsek za varstvo 
gorske narave. Načelnica Andreja Noč 
je poudarila, da je bilo opravljenega ve-
liko dela na skalnjaku in gozdni učni 
poti. Ob skalnjaku je bila postavljena 
dvokapnica, pripravljene so dodatne 
informativne table, na njih so želeli 
poudariti pomen gozdov, našega na-
ravnega bogastva in uporabnost lesa. 
Obiskovalcem poti je na voljo zgiban-
ka, s katero želijo približati in ohraniti 
naravo našim in prihodnjim rodovom. 
V lanskem letu so se tri članice udele-
žile seminarja in pridobile status gor-
skega stražarja. Odsek je organiziral 
izlet na Zelenico, kjer so si ogledali ra-
stišča lepega čeveljca. 
Tudi za letošnje leto imajo v društvu 
veliko načrtov. Ker so bile slovenske 
Julijske Alpe v znanem vodniku Lonely 
Planet na seznamu najboljših potoval-
nih destinacij za leto 2018, bo treba še 
bolj vestno poskrbeti za urejene poti 
in ohranitev naravne dediščine. Vsi 

odseki bodo nadaljevali aktivnosti; 
mladinski odsek bo tako že maja or-
ganiziral dvodnevni tabor za otroke v 
Završnici. Ko bodo vremenske razmere 
ugodne, bodo člani odseka za varstvo 
gorske narave začeli s postavljanjem 
informacijskih tabel, zaključili dela 
na dvokapnici, ki jo imenujejo hiška, 
in nadaljevali redna vzdrževalna dela 
na GP Rute ter se vestno vključevali v 
varovanje rastišč lepega čeveljca.
Pred začetkom uradnega dela je Joži-
ca Markelj v besedi in sliki predstavila 
svoje potepanje po Iranu, za konec pa 
je Mira Smolej svojemu stanovske-
mu kolegu Radu Kočevarju čestitala 
v svojem in v imenu društva za pre-
jeto priznanje za življenjsko delo, ki 
mu ga je PZS podelila januarja. Rado 
Kočevar je predstavnik alpinistov prve 
povojne generacije, še vedno aktiven 
in predan svojim idealom. Mnogi do-
mačini pa se ga spominjajo tudi kot 
učitelja zemljepisa in zgodovine, ki je 
svoje učence že v mladih letih vodil na 
pota planinstva. Na srečanju pa so se 
udeleženci z minuto molka spomnili 
preminulih članov Marije Aleksić in 
Franca Gregorija.

Ostajajo  
povezani z  
naravo
Člani Planinskega društva 
Gozd Martuljk so se 
sredi februarja zbrali na 
rednem občnem zboru.
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USTAVITE ČAS, DOŽIVITE

V WELLNESS & FLOAT SPA BREZOV GAJ V KRANJSKI GORI

Lebdenje v breztežnostnem stanju v sterilni 
razstopini grenke soli (Magnezijev sulfat, Epsom 
sol)-Mrtvo morje!
Vzemite si urico časa samo zase in telo in um 
vam bosta hvaležna!

Lebdenje se še posebno priporoča: 
poslovnežem, študentom, ljudem, ki imajo zelo 
naporno in stresno delo z ljudmi,  športnikom 
(vrhunskim in rekreativcem), kot preventiva za 
uravnoteženost, sprostitev in hitro regeneracijo 
po izjemnih naporih. 

V Float Spa kapsuli je počitek tako globok in 
dobrodejen, da ura lebdenja lahko nadomesti 4 
ure normalnega spanca! 
Po eni uri lebdenja boste kot prerojeni! 
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Koroška ul. 7
4280 Kranjska Gora 

TEL: 040 545 345
e-mail: info@brezov-gaj.si
www.brezov-gaj.si
Penzion Brezov Gaj
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vam bosta hvaležna!

Lebdenje se še posebno priporoča: 
poslovnežem, študentom, ljudem, ki imajo zelo 
naporno in stresno delo z ljudmi,  športnikom 
(vrhunskim in rekreativcem), kot preventiva za 
uravnoteženost, sprostitev in hitro regeneracijo 
po izjemnih naporih. 

V Float Spa kapsuli je počitek tako globok in 
dobrodejen, da ura lebdenja lahko nadomesti 4 
ure normalnega spanca! 
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Lebdenje v breztežnostnem stanju v sterilni 
raztopini grenke soli (magnezijev sulfat, Epsom  
sol) – Mrtvo morje! Vzemite si urico časa samo 
zase in telo in um vam bosta hvaležna! Lebdenje  
se še posebno priporoča ljudem, ki imajo stresno 
delo, kot preventiva,  za uravnoteženost, sprostitev  
in hitro regeneracijo po izjemnih naporih. V 
Float Spa kapsuli je počitek tako globok in 
dobrodejen, da ura lebdenja lahko nadomesti 
4 ure normalnega spanca! Po eni uri lebdenja 

boste kot prerojeni!

Koroška ul. 74280 Kranjska Gora
T: 040 545 345, E: info@brezov-gaj.si
www.brezov-gaj.si,       Penzion Brezov Gaj
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Vzemite si urico časa samo zase in telo in um 
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Penzion Brezov Gaj, ki ga v samem cen
tru Kranjske Gore vodi družina Kovačič, 
in ima šest sodobno in udobno oprem
ljenih sob. Kovačičevi imajo dolgoletne 
izkušnje v turizmu, zato se dobro zave
dajo, da se stil življenja, s tem pa tudi 
zahteve gostov neprestano spreminja
jo, zato se morajo tudi turistični ponu
dniki neprestano truditi, da se z novimi 
idejami in produkti temu prilagajajo. 
Tudi zato so v Penzionu Brezov gaj pred 
dvema letoma uredili Wellness&Float 
Spa prostor, katerega osrednji del pred
stavlja Float Spa kapsula, v kateri telo 
lebdi na vodni površini.

Terapija z lebdenjem v kapsuli predstav
lja učinkovit način sproščanja napetosti 
in umirjanja uma in telesa. Lebdenje v 
kapsuli je podobno prvinskemu občut
ku, ki smo ga lahko doživeli pred svojim 
rojstvom v varnem zavetju materni
ce. Vendar je to naravno stanje, ki ga 
v neprestanem hitenju in naprezanju 
vedno bolj pogrešamo.  Podobno je 
občutkom lebdenja v mrtvem morju v 

Jordaniji, v katerem zaradi visoke kon
centracije soli telo ne potone in privlači 
na milijone obiskovalcev. 
S sproščanjem mišic in uravnavanjem 
pravilnega položaja skeleta se izbolj
šajo številna predbolezenska stanja 
sodobnega človeka, izboljša se počut
je, omilijo se bolečine in človek je tudi 
umsko umirjen in sproščen. Terapija z 
lebdenjem ima torej pozitivne učinke 
na fizično in mentalno zdravje.
Da to dosežemo, nam ni treba na po
tovanje v Jordanijo, ampak so okolje, v 
katerem lahko vse to izkusite, uredili v 
Penzionu Brezov Gaj v Kranjski Gori. V 
času lebdenja, ki traja 50 minut, človek 
lebdi v visoko koncentrirani, popolno
ma sterilni slani raztopini magnezije
vega sulfata, kar je sproščujoče in po
mladi telo ter um. Lebdenje poskrbi za 
sprostitev mišic, razbremenitev skeleta, 
umirjanje uma in zaton negativnih mi
sli. Priporočajo ga poslovnežem, štu
dentom, ljudem, ki imajo zelo naporno 
in stresno delo, športnikom (vrhun
skim in rekreativcem), kot preventivo 
za uravnoteženost, sprostitev in hitro 
regeneracijo po izjemnih naporih. Na
menjeno je tudi vsem, ki imajo težave 
s hrbtenico, z vratnim delom hrbtenice 
in glavoboli, ki imajo težave s spanjem, 
s sklepi; osebam z respiratornimi teža
vami in vsem, ki se zavedajo, da je vzrok 
njihovih težav stres in se morajo spro
stiti in okrepiti imunski sistem. 
Po obisku kapsule za lebdenje lahko 
počivate še v ležalniku z vgrajenim 
infrardečim grelcem, ki ugodno vpli
va na bolečine v hrbtenici in sprošča 
napetost v mišicah hrbta. Ob koncu 
pa vam postrežejo še skodelico čaja in 
domače piškote. 
Družina Kovačič poudarja, da so pri njih 
dobrodošli vsi. Ne le večdnevni gostje, 
pač pa tudi naključni obiskovalci Kranj
ske Gore in predvsem domačini. Na vo
ljo so darilni boni, ki so lahko posebno 
in lepo darilo.

Kapsula za lebdenje za boljše počutje

Globok občutek sprostitve in breztežnosti 
lahko doživite tudi v Kranjski Gori

Sproščujoče lebdenje v  
visoko koncentrirani,  
popolnoma sterilni slani  
raztopini magnezijevega 
sulfata pomladi telo in 
um. Pomlad je najboljša 
priložnost, da po dolgi zimi 
zaživimo na novo in  
naredimo nekaj zase.
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MARJANA AHAČIČ

Lokalna akcijska skupina za prepreče-
vanje odvisnosti (LAS) občine Kranjska 
Gora v sodelovanju z Osnovno šolo 16. 
decembra Mojstrana organizira predava-
nje z naslovom Vzgajamo samostojne in 
odgovorne otroke. Predavateljica Simona 
Levc, strokovnjakinja na področju vzgoje 
otrok in mladostnikov, je soavtorica knji-
ge Varuh otrokovih dolžnosti. Predavanje 
bo v ponedeljek, 26. marca, ob 17. uri v 
prostorih osnovne šole v Mojstrani.

Predavanje o vzgoji

MARJANA AHAČIČ

Kulturno umetniško društvo Gozd Mar-
tuljek je na praznični dan, v četrtek, 8. 
februarja, v dvorani gasilskega društva 
v Gozdu - Martuljku pripravilo proslavo 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Na 
prireditvi so najprej nastopili najmlajši 
z otroško igro Doktor Fig, za katero je 
scenarij napisala Mija Mertelj, ki je na 
ta način želela otrokom in odraslim na 
nevsiljiv način približati Prešerna. 
"Eva in Ruby med drugim vprašata 
Lovra, zakaj praznujemo dan njegove 
smrti, in ne rojstva. Ta jima odgovori, 
da je bil ob rojstvu Prešeren še nepo-
pisan list, umrl pa je kot velik pesnik 
svetovnega formata. Slovenščino je 
postavil ob bok velikim svetovnim je-
zikom, zato smo vsi lahko ponosni na 
svojega, v Vrbi rojenega rojaka," je del 
scenarija na kratko povzela Mertlje-
va, navdušena tudi nad tem, kako je 
pesem Povodni mož brez predloge, to-
rej na pamet, recitirala 85-letna Olga 
Osvald, velika ljubiteljica Prešerna.
"Igra je bila sprejeta z bučnim aplav-
zom," je zadovoljna Mija Mertelj. 
"V nadaljevanju je pevec Marko Sta-
re ob spremljavi citer Danice Butinar 

zapel venček slovenskih narodnih pe-
smi in mnogi v dvorani so peli z njim. 
Na koncu pa se je predstavila Folklor-
na skupina Juliana s Hrušice. V av-
tohtonih gorenjskih narodnih nošah 
so s pesmijo, glasbo in plesom navdu-
šili vse v polni dvorani. Slovenci smo 
lahko ponosni na lepe narodne noše 

in bogato kulturno sporočilo, ki ga za 
nas negujejo v Juliani," je še povedala.
"Ko so obiskovalci odhajali, so spraše-
vali, kdaj bomo v KUD Gozd Martuljek 
spet organizirali kaj podobnega. Tako 
smo ugotovili, da je takšen koncept 
ljudem všeč in da s tem velja nadalje-
vati," je zaključila Mija Mertelj.

Prireditev  
ob kulturnem 
prazniku

Marko Stare je zapel ob spremljavi citrarke Danice Butinar.

KARMEN SLUGA

Devetošolci Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so letos pripravili zelo za-
nimivo pustno rajanje, na katerem so zbrane pogostili tudi z vaflji in pomfrijem. Vsi 
šolarji so predstavili svoje maske, najboljše maske so bile nagrajene, imeli so bogat 
srečelov, ples ter zabavne igre. Mlajši učenci so se v pustni povorki sprehodili tudi 
skozi Kranjsko Goro. Pohvala gre vsem, ki so se potrudili in naredili maske. Nekaj 
mask je bilo kot vsako leto zelo izvirnih in so bile plod nekajdnevnega izdelovanja, 
seveda tudi s pomočjo staršev in starih staršev. 

Pust na kranjskogorski šoli
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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spr.) in 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora (UVG, štev. 
11/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov  

v občini Kranjska Gora za leto 2018

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-  dejavnost registriranih kulturnih društev;
-  kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno de-

javnost;
-  izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
-  sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini;
-  kulturne prireditve in akcije;
-  kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega šolske 

vzgojno-izobraževalne programe;
-  sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture;
-  sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
-  drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
- dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR; 
- materialni stroški kulturnih društev: 3.550,00 EUR.
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

4. Pogoji sofinanciranja: 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju občine Kranjska Gora;
-  so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pri-

čakovano kakovost;
-  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresni-

čitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
-  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 

zakon o društvih;
-  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
-  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;
-  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o do-

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

5.  Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh:  
http://obcina.kranjska-gora.si. 

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno po-
šiljko ali oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, do 
vključno 5. 4. 2018. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis »ne 
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini 
Kranjska Gora za leto 2018«.

 Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi Me-
ril in kriterijev za razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov v občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi vlagatelji bo župan Občine Kranj-
ska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8.  Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete 
tudi na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 15. 2. 2018
Številka: 610-6/2018-4                                                                                    

Janez Hrovat, župan   
                                                                                     

Člani območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so 
se sredi februarja v NATO centru odlično-
sti za gorsko bojevanje v Poljčah zbrali 
že na 22. rednem občnem zboru. Ob tej 
priložnosti so za prizadevno in uspešno 
delo v Združenju podelili priznanja; med 
prejemniki bronaste plakete ZVVS je 
bil tudi Marjan Razboršek iz Mojstrane. 
Predsednik Zveze veteranov, general La-
dislav Lipič, je predstavil delovanje Zveze 
veteranov in njene prihodnje naloge. Ena 
od osrednjih letošnjih nalog bo počasti-
tev 50. obletnice ustanovitve Teritorialne 
obrambe.

Veteransko priznanje

Turistično društvo Rateče - Planica tudi le-
tos pripravlja razstavo ročnih del pridnih 
deklet in žena, ki bo na ogled od 24. do 27. 
marca od 10. do 18. ure v dvorani Krajevne 
skupnosti Rateče - Planica. Razstavljeni 
bodo izdelki domače obrti: vezeni prti, 
klekljani izdelki, pletenine in rateški žoki.

Razstava v Ratečah 

JANKO RABIČ

Obisk letošnjih zimskih počitniških us t-
varjalnih delavnic v Slovenskem planin-
skem muzeju je presegel vsa pričako-
vanja. Zagotovo po zaslugi privlačnega 
programa, kjer je vsak otrok od šestega 
leta starosti naprej našel nekaj zase. Po 
besedah kustosinje in pedagoginje Na-
talije Štular so bile vsebine res raznolike, 
razvedrilne in poučne. Udeležili so se jih 
domačini, otroci, ki so na počitnicah v 
Kranjski Gori ter iz drugih krajev. Veliko po-
zornosti so namenili lutkam, pripravili so 
tudi namizno gledališče. Seznanili so se s 
svetlobnimi pojavi na nebu in z zabavnimi 
eksperimenti. Poslušali so različne zgod-
be o živalih, obiskala sta jih lovca in gorski 
reševalec s psom, izvedeli so lahko več o 
nudenju osnovne pomoči ponesrečenim v 
gorah. V petih dneh so našteli 168 otrok, 
kar je največ, odkar vsako leto v muzeju 
organizirajo počitniške delavnice.

Velik obisk delavnic
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Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), Odloka o 
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbu-
janje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora (potrjen na 5. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23. 4. 2015) ter na podlagi soglasja 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5874327-2015, 441-50/2015 z dne 20. 4. 2015) objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI  

KRANJSKA GORA ZA LETO 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spod-
bujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora. 

V letu 2017 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj 
Ukrep 3:  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in  

samozaposlovanja 
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju 

podjetništva
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva 
Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov  

in obratov

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo pri-
spevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in 
kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora. 

2. VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna skupna višina sredstev:  35.000 €

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  

dejavnosti in razvoj – 10.500 €
Ukrep 3:  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in  

samozaposlovanja – 10.500 €
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije  

na področju podjetništva – 1.000 €
Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise 500 €
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva – 10.000 €
Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov  

in obratov 2.500 €

V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih pomoči, ki se 
bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za navedene ukrepe zago-
tovljena  sredstva na proračunski postavki 140210 v skupni vrednosti 
35.000 €.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila 
»de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru pod-
jetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna 
od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. 
Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena v okviru posameznih 
ukrepov.

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, 
male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno 
enoto v občini Kranjska Gora. 

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni 
tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, 
društva ...), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Velikost  posamezne gospodarske družbe se določa  na podlagi enotnih 
meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komi-
sije (ES) št. 800/2008.

-  Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali 
letne vrednosti aktive, ki ne presega 2 milijonov evrov.

-  Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali 
letne vrednosti aktive, ki ne presega 10 milijonov evrov.

-  Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni pro-
met, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letne vrednosti aktive, ki 
ne presega 43 milijonov evrov.

4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI

Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep, oprede-
ljen v tem javnem razpisu, so naslednja:
-  do pomoči so upravičeni le udeleženci, opredeljeni v okviru posame-

znega ukrepa
-  upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene 

po tem javnem razpisu, ki jo lahko izvede v celoti in v skladu z veljav-
nimi predpisi

-  pomoč se dodeli na podlagi vloge, opredeljene v razpisni dokumen-
taciji

-  naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v 
lasti upravičenca (na območju občine) vsaj 2 leti od dokončanja na-
ložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače 

-  naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati  v naspro-
tju z namenom dodelitve sredstev

-  upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega razpisa, 
mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpi-
som, in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti vsaj še 
2 leti po izvedenem zadnjem izplačilu

-  upravičenec mora imeti sedež v občini Kranjska Gora, pri naložbah 
pa mora biti lokacija naložbe v občini Kranjska Gora. V kolikor je 
upravičenec fizična oseba, mora le-ta imeti prijavljeno stalno bivali-
šče na območju občine Kranjska Gora.

Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena podjetja 
oziroma fizične osebe:
-  ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije
-  ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po po-

sebnem programu za reševanje in prestrukturiranje
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-  ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma 
storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo

-  ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omo-
gočajo posamezna pravila državnih pomoči 

-  ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti 
do Občine Kranjska Gora iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih 
sodelovali

-  ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti do delavcev
-  podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sve-

ta (ES) št. 104/2000
-  podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 

1407/2002
-  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti

-  podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadev-
nih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

   če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce 

Državna pomoč ne sme biti:
-  namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje dr-

žave ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvo-
ženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže 
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo

-  pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega 
-  dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za 

namen nabave vozil za cestni prevoz tovora 

5. UKREPI

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj  

Predmet pomoči: 
- sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje in razvoj

Vrsta finančne spodbude: 
- dotacije

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Pogoji: 
-  naložba se mora izvesti na območju občine Kranjska Gora in se ohra-

niti vsaj 5 let po njenem zaključku
-  za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stro-

ji in oprema,  stroški gradnje) 
-  za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva, kot 

so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega 
tehničnega znanja

-  naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za raz-
širitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih spre-
memb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni 
ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje 
ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja,  se po tem ukrepu ne šteje za 
upravičeno.

-  v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa želi povrni-
tev sredstev za nakup rabljene opreme/strojev, le-ta ne sme biti sta-
rejša od letnika 2012 ter mora brezhibno služiti svoji namembnosti 

Upravičeni stroški:
-  strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema, kot so pametni telefo-

ni in tablice, so upravičeni stroški le za podjetnike, katerih osnovna 
dejavnost je iz področja računalništva ali grafične dejavnosti)

-  strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
- strošek licence
- strošek programske opreme
- strošek nakupa patenta

Višina sofinanciranja:
Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
- dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije

Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30 % upravi-
čenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ  
2.000 € na upravičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  Minimalni znesek sofinanciranja je 
200 EUR.

Okvirna višina sredstev: 10.500 €

Realizacija projekta:
-  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju  

od  2. 9. 2017 do 1. 9. 2018.

Omejitve: 
-  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ  1 vlogo, bodisi 

za nabavo opreme/strojev ali gradnjo.

Dokazila:
-  dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovo-

ljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicij-
skih sredstev ...)

- računi in dokazila o plačilu računov

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest  
in samozaposlovanja

Predmet pomoči:
- sofinanciranje samozaposlovanja 
- sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev

Vrsta finančne spodbude:
-  dotacije

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
- potencialni podjetniki

Pogoji: 
-  delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohra-

niti vsaj 18 mesecev
-  nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposle-

nih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih
-  prijavitelj mora z novim zaposlenim delavcem podpisati pogodbo o 

zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za določen čas vsaj 18 mesecev
-  realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega me-

sta mora biti izvedeno na območju občine Kranjska Gora
-  do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli in ima 

prijavljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora.  
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 18 mesecev. Samozaposlitev  
se dokazuje s potrdilom o registraciji podjetja ter kopijo obrazca M1
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-  v kolikor je prijavitelj (fizična oseba) že prejel sredstva za samozapo-
slitev, na ta ukrep ne more kandidirati 5 let od prejetja sredstev

-  za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim 
bivališčem na območju občine Kranjska Gora, ki še ni bila zaposlena 
oziroma je ostala brez zaposlitve. Zaposlitev se dokazuje s kopijo 
podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter obrazcem M1/M2

-  v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz katere-
gakoli razloga pred potekom 18 mesecev, mora prejemnik sredstev, 
v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki 
ustreza v Pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru 
mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti.  

-  za vsakega na novo zaposlenega je treba predložiti svojo vlogo

Upravičeni stroški:
-  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih meseč-

nih plač
-  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimal-

nih mesečnih plač 

Višina sofinanciranja:
-  upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih mesečnih 

plač na vlogo. 
- okvirna višina sredstev: 10.500 €
- Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Realizacija projekta 
-  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 2. 9. 

2017 do 1. 9. 2018.

Omejitve: 
-  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge
-  prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil sofinanci-

ranje z drugega vira (npr. ZRSZ), po tem javnem razpisu ni upravičen 
do sofinanciranja

Dokazila:
-  samozaposlitev: – dokazilo o registraciji podjetja, kopija obrazca 

M1, potrdilo ZRSZ, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zapo-
slovanja 

-  odpiranje novega delovnega mesta: – kopija Pogodbe o zaposlitvi, 
kopija obrazca M1 

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja kadrov  
za nove dejavnosti

Predmet:
-  sofinanciranje stroškov izobraževanja;
-  sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri delu)

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški, nastali od 2. 9. 2017 do 1. 9. 2018:
-  stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
-  stroški usposabljanja

Pogoji:
-  predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti 

(prijavnice, potrdila o udeležbi)
-  za vsakega zaposlenega/sodelujočega je treba predložiti svojo  

vlogo

Neupravičeni stroški: 

-  stroški dnevnic,
-  potni stroški, stroški kilometrin,
-  stroški nočitev in prehrane.

Višina:
-  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, vendar  

največ do 500 € na upravičenca na leto.
-  Minimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR.

Omejitve: 
-  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge. 

Dokazila: 
- računi in dokazila o plačilu računov 
-  potrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem  

izobraževanju

Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €

Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise 

Predmet pomoči:
-  sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis  

na državni ravni

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter 
društva

Vrsta finančne spodbude:
-  dotacije

Pogoji:
-   prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni  

ravni
-  prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti adminis-

trativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca 

Upravičeni stroški:
-  stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržni-

mi cenami in običajnim poslovanjem podjetja
-  stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na razpis. 

Kot upravičeni strošek dela se bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z iz-
plačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zapo-
slitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi

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

Višina sofinanciranja:
-  sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer maksimalna 

višina ne more presegati 500 € na posamezno vlogo. Pri dodelitvi 
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV)

-  Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 500 €

Realizacija projekta 
-  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od  

2. 9. 2017 do 1. 9. 2018.

Omejitve:
-  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi. 
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Dokazila:
-  potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogojem in je  

administrativno ustrezna 
-  račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri čemer je jasno 

razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na razpis, ter potrdilo o plačilu 
računa

-  pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega je razvi-
dno, da je delavec razporejen oziroma zadolžen za specifično prijavo 
na razpis ter obseg dela na prijavi; potrdilo o izplačilu plače 

-  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji – finančna razme-
jitev po partnerjih 

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

Predmet pomoči:
-  sofinanciranje nakupa notranje opreme – inventarja za ureditev sob 

pri sobodajalcih in drugih upravičencih

Vrsta finančne spodbude:
-  dotacije

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe, regis-

trirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo prigla-
šeno ustrezno dejavnost

-  fizične osebe, ki imajo oziroma bodo registrirale dejavnost soboda-
jalstva 

Pogoji: 
-  dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem razpisu, se 

mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji

Upravičeni stroški:
-  nakup notranje opreme za standardno ureditev sob (nadstandard: 

vodne postelje, prenosniki, tablice,  parne pečice ipd.) 

Neupravičeni stroški:
-  posteljnina, brisače, tekači, okraski, slike, WC-metlice in podobno

Višina sofinanciranja: 
-  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer maksimalna 

višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upravičenca. Pri do-
delitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV)

-  Minimalni znesek sofinanciranja je 200 EUR.
-  Sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vrednostjo 50 € 

za kos oz. artikel

Okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
-  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od  

2. 9. 2017 do 1. 9. 2018.

Omejitve:
-  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo

Dokazila:
-  Računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov, ki se 

glasijo na upravičenca (sobodajalca ali podjetje). V primeru, da so 
računi v tujem jeziku, naj bodo artikli prevedeni v slovenski jezik.

-  Dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev soboda-
jalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).

-  Dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TIC-a, oz. fotokopijo po-
godbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora.

Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih  
prostorov in obratov
Predmet pomoči:
-  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov 

za upravičence, ki opravljajo dejavnosti  

Vrsta finančne spodbude:
-  dotacije

Upravičenci:
-  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki 
imajo priglašeno ustrezno dejavnost

Pogoji: 
-  Strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in 

običajnim poslovanjem podjetja
-  Za prostore, ki jih daje v najem Občina Kranjska Gora, se NE dodelju-

je subvencija
-  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta si naje-

mnik in najemodajalec kot fizični osebi v razmerju zakonec ali izven-
zakonski partner ali sorodnik do vštetega 2. dednega reda oziroma 
da je lastnik pravne osebe fizična oseba, ki je z najemodajalcem ali 
najemnikom v razmerju zakonec ali izvenzakonski partner ali soro-
dnik do vštetega 2. dednega reda

-  Strošek najemnine se ne subvencionira tudi v primeru, da sta naje-
mnik in najemodajalec pravni osebi, katerih lastniki so si med seboj v 
razmerju zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik do vštetega 
2. dednega reda

Upravičeni stroški:
-  Strošek najema poslovnih prostorov ali obratov, ki se nahajajo na 

območju občine Kranjska Gora.

Višina sofinanciranja: 
-  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer maksimalna 

višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upravičenca. Pri do-
delitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Okvirna višina sredstev: 2.500 €

Realizacija projekta 
-  upravičeni so stroški, ki nastanejo in so tudi plačani v obdobju od  

2. 9. 2017 do 1. 9. 2018.

Omejitve:
-  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo

Dokazila:
-  najemna pogodba
-  računi o upravičenih stroških ter dokazila o plačilu stroškov 

6. MERILA

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati 
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne do-
kumentacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce 
za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za vrednotenje 
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posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je vlagateljem na  
voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine 
Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora –   
http://obcina.kranjska-gora.si. 

Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu, so oprede-
ljena v okviru vsakega ukrepa posebej.

Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o točnosti 
navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravičene stroške niso prido-
bili ali niso v postopku pridobivanja dodatnih sredstev, iz kateregakoli 
drugega javnega vira.

Dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se predlagateljem 
vloge ne vračajo. 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s pred-
pisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ali po-
šljejo po pošti na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora. 

Rok za oddajo vlog je  1. 9. 2018.

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici 
ter ustrezno označena. V kolikor oddajate več vlog v okviru enega ukre-
pa, so le-te lahko posredovane v 1 ovojnici, vendar morajo biti vloge 
spete. Če oddajate več vlog v okviru več ukrepov, morajo biti vloge pre-
dložene v različnih ovojnicah (1 ovojnica – 1 ukrep). Na sprednji strani 
posamezne ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2018 –  ______ 
(številka ukrepa)«.
 
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) 
morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če 
gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka jav-
nega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska 
Gora v letu 2018 (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje župan. 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene vloge za 
razpisne namene.  

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku deset dni od roka za oddajo vlog. 
Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravo-
časne (oddane po 1. 9. 2018 ), bodo s sklepom zavržene. 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Prijavitelji, katerih vloge 
na razpis ne bodo popolne, bodo s strani občine v roku petih delovnih 
dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih 
prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavr-
žene, neustrezno dopolnjene pa zavrnjene. 

Pred ocenjevanjem vlog bo Komisija preverila, če je prijava v skladu s 
splošnimi določili in pogoji tega javnega razpisa. V primeru, da prijava 
ne bo ustrezala splošnim pogojem in določilom, vloga ne bo dana v 
ocenjevanje in bo s sklepom zavrnjena.

Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, ki ga bo predložila 
pristojnemu organu občine – direktorici občinske uprave. Direktorica 
občinske uprave bo po sprejeti odločitvi izdala odločbe, s katerimi se 
določi razporeditev razpisanih sredstev, in sicer najpozneje v roku 30 
dni od odpiranja vlog.

Pritožbo na sklep oziroma odločbo, izdano v okviru tega razpisa, lah-
ko prejemnik sklepa/odločbe poda v roku 15 dni od prejema sklepa/
odločbe na župana Občine Kranjska Gora.  Župan bo o pritožbi odločil 
v roku 30 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prejemniki sredstev.

Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo na-
vedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Če se prejemnik pozi-
tivne odločbe v roku 15 dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, 
se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

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

10. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani 
na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, kontaktna oseba ga. Vida 
Černe – telefon: 04 5809 812, elektronski naslov – cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani 
dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 
4270 Jesenice, kontaktna oseba ga. Eldina Čosatović – telefon: 04 581 
34 19, elektronski naslov – dina@ragor.si. 

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili po-
moč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna 
vprašanja. Delavnica bo v torek, 17. 4. 2018, ob 12. uri v sejni sobi Obči-
ne Kranjska  Gora in jo bo vodila Eldina Čosatović.

Datum:   23. 2. 2018
Številka: 305-1/2018-4/0232
  Župan:
  Janez Hrovat
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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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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr.) in Pravilnika 
za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev. 11/01), objavlja 

JAVNI RAZPIS 
zbiranja predlogov preventivnih projektov in projektov 
ter programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 

2018 sofinancirala Občina Kranjska Gora. 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

2.  Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-  dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrira-

no tudi humanitarno dejavnost; 
-  izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje soci-

alnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov; 
-  izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke ter preventivnih programov za učence, 

dijake in mladostnike; 
- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa:
- 9.500,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z mladimi in 
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij 
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

4.  Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe humanitarnih organizacij mora za 
izvajanje projekta oz. programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Na 
javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska društva ter organizacije, društva, zavodi, 
skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpi-
sov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih 
programov, in posamezni samostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričako-
vano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Kranjska Gora, 
-  da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. humanitarne dejavnosti ter da s 

svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference), 
-  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresniči-

tev načrtovani aktivnosti, 
-  društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto, 
-  društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o rea-

lizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 
-  humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora in delujejo na območju več občin, 

regije ali države, da imajo članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora

5.  Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne  
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh  
www.kranjska-gora.si

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 
5. 4. 2018. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis "ne odpiraj – Javni 
razpis – socialno varstvo 2018". Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev 
in meril za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih orga-
nizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih 
projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij bo župan Občine Kranjska Gora 
sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8.  Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi 
na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 15. 2. 2018                                                                                                      Janez Hrovat, župan
Številka: 122-5/2018-4 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ob-
čane Kranjske Gore tudi v letu 2018 vabi 
k sodelovanju v projektu Pehtina zelišča. 
V sklopu projekta bodo organizirali več 
različnih srečanj na temo zelišč. Prvo pre-
davanje z naslovom Do lepote z zelišči bo 
že prihodnji četrtek, 8. marca, ob 16.30 v 
dvorani Slovenskega planinskega muzeja 
v Mojstrani. Predavala bo znana zeliščar-
ka Jožica Bajc Pivec. Udeleženci bodo 
spoznali, kako z zelišči do lepše in bolj 
zdrave kože, las, nohtov … Predavateljica 
bo predavanje popestrila tudi s številnimi 
praktičnimi nasveti in recepti. Izvedbo 
projekta Pehtina zelišča sofinancira Obči-
na Kranjska Gora, zato je udeležba za nje-
ne občane brezplačna. Na predavanje se 
lahko prijavite na agenciji RAGOR.

Zelišča za lepoto

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad je objavil razpis za so-
financiranje šolnin za dvig izobrazbene 
ravni do največ pete stopnje. Povrnjeni 
bodo stroški šolnin, ki so nastali od šol-
skega leta 2014/15 do 2017/2018, ter 
stroški za mojstrski, delovodski in po-
slovodni izpit, ki so nastali od 1. 1. 2014 
do 31. 8. 2018. Namen  javnega razpisa 
je povečati vključenost v vseživljenjsko 
učenje ter izboljšati kompetence, ki jih 
odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter 
osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. Skupna vrednost  razpoložljivih 
sredstev je  nekaj manj kot 6,7 milijona 
evrov, posamezni prijavitelj je lahko upra-
vičen do sofinanciranja šolnine do največ 
2500 evrov. Predmet  javnega razpisa je 
sofinanciranje stroškov izobraževanja 
posameznikom, ki so pred programom, 
za katerega uveljavljajo šolnino na tem 
javnem razpisu, imeli zaključeno največ 
srednjo poklicno izobrazbo ali manj; ki 
bodo pred oddajo vloge zaključili izo-
braževalni program (do 31. 8. 2018) in so 
poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 
2018. Prijavni obrazec in druge informa-
cije so dostopne na www.sklad-kadri.si. 
Rok prijave je do porabe sredstev oziro-
ma najpozneje do 7. septembra 2018.

Razpis za šolnine
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MARJANA AHAČIČ

Smučarska tekačica Mara Rekar se je preizkusila na deset-
kilometrski progi, bila je trideseta. Pravi, da je bilo sodelo-
vanje na olimpijskih igrah izkušnja, ki si jo človek zapo-
mni za vse življenje. Nič čudnega, da vse življenje pozorno 
spremlja olimpijske igre. »Gledam vse, najbolj pri srcu pa 
so mi smučarski teki, skoki in biatlon. Srce imam še vedno 
v belem ...«
Na televiziji je vsak dan spremljala olimpijska tekmovanja 
v daljni Koreji pa tudi vse, kar se je v zvezi z olimpijado 
dogajalo doma. »Sem kar huda na tiste, ki pred televizorji 
vpijejo in zahtevajo medalje. Saj si sploh ne predstavlja-
jo, koliko truda mora vložiti športnik, da sploh pride do 
olimpijskih iger! Da so se pritoževali nad tem, kdo bo nosil 
zastavo?! Vsak si to zasluži! Prav dobro se mi zdi, da je prav 
Jakov Fak dobil kolajno,« je odločna.
Sama še kako dobro ve, v kakšnih razmerah nastopajo 
športniki na zimski olimpijadi. »Mrzlo je, seveda je mr-
zlo, in mi to težje prenašamo kot severnjaki. Še dobro se 
spomnim svetovnega prvenstva v Lahtiju, stanovali smo v 
neki šoli. Večno je pihalo, samo da si odprl vrata, si bil že 
na vetru. Domačini, severnjaki, so to čisto drugače prena-
šali kot mi. Oni so pač v take razmere rojeni, mi se mora-
mo privaditi,« se spomni. 
Zimski športi so bili tisto, s čimer so otroci iz vasi pod Tri-
glavom v zimah, ko so sneg merili še v metrih, »gor rasli«, 
kot se je takrat reklo. »Na Drčevi njivi, dve parceli naprej 
od današnje žičnice, smo imeli smučarski poligon, kjer je 
mlado in staro preživljalo zime. Tudi v šolo, ki je bila ta-
krat na Dovjem, pozimi nikoli nismo šli peš. Vse je bilo na 
sankah. Veste, kako je letelo nazaj grede!« se ji še zmeraj 
zasvetijo oči ob spominih na čase sproščenega otroštva, ko 
je že kot deklica prvič tekmovala na tekaških smučeh.
Seveda so bile olimpijske igre v Cortini vrhunec njene 
kariere. Pravi, da so jo doma podpirali, Mojstrančani pa 
nestrpno čakali novic o njenih, Hlebanjevih in Poldovih 
uspehih. »Vsa Mojstrana je samo o tem govorila, imeli so 
nas kot eno tako razvedrilo za tisti čas ... Z Zdravkom sva 
bila zmeraj skupaj, kjer je bil on, sem bila tudi jaz, morda 
je zato moje domače malo manj skrbelo. Sicer pa je bilo za 
nas, tekmovalce, okoli 30 nas je bilo v jugoslovanski ekipi, 
dobro poskrbljeno. Še sedaj se spomnim modrih uniform, 
v katerih smo prikorakali na prizorišče uvodne prireditve. 
Bile so lepe, udobne in zelo kvalitetne. Zastavo je nosil naš 
trener.«

Čeprav niso imeli takšne tehnične podpore, kot jo imajo 
tekmovalci danes, se ne pritožuje nad razmerami. »Tako je 
pač takrat bilo. Srečni smo bili zagotovo bolj, kot so danes. 
Ni nam šlo samo za kolajne, smo pa dali vse od sebe.«
Kot še pove, so bili tudi v njenih časih severnjaki najbolje 
pripravljeni na tekme, Rusinje, se spominja, pa so vedno 
zmagovale. »Bog ve, če niso že takrat kakšnih kapsul jedli 
... Nikoli se ne bo vedelo, preverjati se je začelo mnogo ka-
sneje,« še pomodruje.
Zadnjo veliko tekmo je odtekla leta 1962, v Zakopanih. »Ko 
sem prišla domov, me je čakala modra ovojnica: kar ustra-
šila sem se ... bil je poziv za službo. Ker sem imela dobro 
izobrazbo, bila sem izšolana trgovka, sem se zaposlila v 
kmetijski zadrugi.«
Časa za tekmovanja odtlej skorajda ni bilo več. Kot trgovka 
si je nabrala 37 let delovne dobe, ob tem je bilo treba delati 
na domači kmetiji, v gozdu ... Pravi, da ničesar ne obžalu-
je. Kot smučarska tekačica je videla veliko sveta, sklenila 
prijateljstva za vse življenje. Kot na primer tisto s kolegico 
Slavo Zupančič. »Do konca njenega življenja sva bili prija-
teljici! Pogosto sem se usedla v avto in se odpeljala k njej 
na obisk.«
Še vedno rada sede za volan, pravi. Jesen življenja preživ
lja v domači hiši v Mojstrani, kjer je, kot pravi, vedno kaj 
treba postoriti. Pogosto gre do pokopališča na Dovjem, kjer 
so pokopani njeni bližnji, zadnje tedne pa je, seveda, če se 
je le dalo, preživela pred televizijo in stiskala pesti za vse 
slovenske tekmovalce.

Tudi ona je navijala za naše
Pozimi leta 1956 je bila Mara Rekar stara devetnajst let, ko se je skupaj  
s še dvema Mojstrančanoma, tekačem Zdravkom Hlebanjo in skakalcem  
Janezom Poldo, udeležila olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo. Še vedno  
ob vsakih olimpijskih igrah navija za naše.

Mara Rekar v domači hiši v Mojstrani. V naročju drži pulover,  
ki ga je nosila kot del uniforme na olimpijskih igrah leta 1956.
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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KARMEN SLUGA

Eirik Hystad Solberg iz Norveške in Slovenec Martin Križaj sta 
zmagovalca Pokala Loka v najstarejši kategoriji, s čimer sta si 
privozila tudi vozovnico za nastop pred najboljšimi smučarji na 
veleslalomski tekmi za Pokal Vitranc. Povezovanje med Pokalom 
Vitranc in Pokalom Loka se je začelo pred tremi sezonami, ko 
je zmagovalec najstarejše kategorije Mini Pokala Vitranc nasto-
pil kot predtekmovalec na Pokalu Loka, zmagovalec najstarejše 
kategorije Pokala Loka pa si je prislužil mesto v skupini predtek-
movalcev na Pokalu Vitranc. “Sodelovanje vsako leto prejema 
številne pohvale, predvsem pa so mladi smučarji tisti, ki so od 
njega imeli največ. Svoj čas so namreč lahko primerjali s starej-
šimi tekmovalci in celo s svojimi vzorniki,” so zapisali na spletni 
strani Pokala Vitranc.

Znana sta predtekmovalca  
Pokala Vitranc

Eirik Hystad Solberg iz Norveške in Slovenec Martin Križaj, 
zmagovalca Pokala Loka v najstarejši kategoriji

JANKO RABIČ

Kegljači na ledu pri Nordijskem društvu Rateče - Planica 
zaokrožujejo še eno uspešno sezono. Prva ekipa v postavi 
Miran Sluga, Matjaž Kocjan, Mojca Sluga in Tine Knap je na 
moštvenem državnem prvenstvu med enajstimi slovenski-
mi ekipami osvojila naslov državnih prvakov. Druga ekipa 
v postavi Milan Požar, Tone Požar, Jože Osvald in Domen 
Brudar je zasedla peto mesto. Na državnem prvenstvu v 
ciljnem tekmovanju sta rateška tekmovalca premagala vse 
nasprotnike. Miran Sluga je osvojil naslov prvaka, Matjaž 
Kocjan je postal podprvak. Poleg tega so kegljači v tej sezo-
ni uspešno nastopali na več turnirjih, predvsem v Avstriji. 
Najbolj odmevna je bila zmaga na mednarodnem turnirju 
v Nemčiji v močni konkurenci šestnajstih ekip. Poleg tega 
so na mednarodnih turnirjih dosegli še dve zmagi in trikrat 
osvojili drugo mesto.

Tri kolajne rateških  
kegljačev na ledu 

KARMEN SLUGA

Alpski smučarski klub Kranjska Gora je februarja organiziral 
drugi letošnji Mini Pokal Vitranc. V mlajših kategorijah so bili 
najboljši Stella Potočnik, Gaber Knafelj, Manja Matek in Peter 
Osolnik, v starejših kategorijah pa Eva Gorjup, Filip Prosenjak, 
Ana Bokal in Gal Hajdinjak. Od članov kranjskogorskega smu-
čarskega kluba se je tokrat na stopničke povzpel le Andraž Go-
sar Kočevar, ki je bil drugi (dečki letnik 2010 in 2011). Predse-
dnik ASK Kranjska Gora Gregor Benedik je bil z udeležbo iz vse 
Slovenije zelo zadovoljen. Veseli pa ga tudi podatek, da je Mini 
Pokal Vitranc vedno bolj prepoznaven kot možnost za mlade 
smučarje, da merijo moči med seboj in se obenem tudi družijo.

Mini Pokal Vitranc
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S slovesnostjo v dvorani Slovenskega 
planinskega muzeja in reševalno vajo, 
na kateri so na zasneženem travniku 
pod Grančiščem reševalci prikazali 
helikoptersko reševanje, so v Mojstra-
ni prejšnji četrtek obeležili petdeseto 
obletnico prvega helikopterskega re-
ševanja v slovenskih gorah.  
Kot je na prireditvi v Slovenskem pla-
ninskem muzeju poudarila ministri-
ca za notranje zadeve Vesna Györkös 
Žnidar, je helikoptersko reševanje v 
gorah v Sloveniji po učinkovitosti in 
usposobljenosti ekip povsem primer-
ljivo z drugimi alpskimi državami, za 
visoko raven tega humanega in hu-
manitarnega dela pa so v prvi vrsti 
zaslužni piloti, zdravniki, reševalci in 
tehniki. »Vi ste tisti, ki se praktično 
vsakodnevno odpravljate v tvegane in 
nemalokrat tudi nepredvidljive akcije, 
kjer ni prostora za brezskrbno rutino, 
ampak morata biti vsaka vaša poteza 
in odločitev krepko pretehtani in pre-
udarni,« je nagovorila zbrane.
V helikoptersko reševanje v gorah se je 
leta 1997 s svojimi helikopterskimi po-
sadkami vključila tudi Slovenska voj-
ska, ki si od tedaj s policijo izmenjuje 
naloge pri reševanju. Primarna naloga 
letalske policijske enote je helikopter-
ska nujna medicinska pomoč, Sloven-
ska vojska pa je primarni prevoznik za 
helikoptersko reševanje v gorah. 
Po besedah državnega sekretarja z mi-
nistrstva za obrambo Miloša Bizjaka 
so letalci Slovenske vojske v zadnjih 
desetih letih opravili 2115 intervencij in 
prepeljali 2205 oseb. Pri tem pa, kot je 
poudaril, ne gre pozabiti, da s helikop-
terskimi prevozi pomagajo tudi Pla-
ninski zvezi Slovenije, javnemu zavodu 
Triglavski narodni park in pri gašenju 
požarov.
Tudi ministrica Györkös Žnidarjeva je 
opozorila na povečevanje posredovanj 

iz leta v leto. Po podatkih notranjega 
ministrstva je v obdobju 1967–1977 poli-
cijski helikopter v gorah posredoval 119-
krat, v naslednjem desetletju 233-krat, 
desetletje zatem 416-krat, v letih od 2008 
do 2017 pa je posredoval kar 1587-krat. 
Ministrica je v svojem nagovoru pove-
dala tudi, da so zahtevnost reševanja 
in težke vremenske razmere žal že 
botrovale nesrečam in tudi smrtnim 
žrtvam med reševalci in zdravniki. 
Prva nesreča se je zgodila pri reševa-
nju 29. junija 1975 na Ledinah, ko so 
življenje izgubili pilot, zdravnik in po-
nesrečeni. Do druge nesreče je prišlo 
pri usposabljanju reševalcev letalcev 
na Krvavcu 8. julija 1979, kjer je bila 
ena smrtna žrtev. V tretji nesreči pa je 
10. junija 1997 na Okrešlju življenje iz-
gubilo pet gorskih reševalcev letalcev.
Državni sekretar Bizjak je ob tem opo-
zoril, da so vojaški helikopterji, ki jih 
uporabljajo pri reševanjih, stari več 
kot dvajset let. Po njegovih besedah je 
prišel čas, ko se bomo morali resno 
vprašati, si pogledati v obraz in se od-
ločiti, ali želimo ostati del helikopter-
skega reševanja ali ne. Osebno meni, 
da mora helikoptersko reševanje ostati 
v državnih rokah.

Zbrane je nagovoril tudi župan Kranj-
ske Gore Janez Hrovat. "Občina Kranj-
ska Gora je bila kraj prvega reševanja 
v slovenskih gorah, pod Mojstrovko. 
Vesel sem, da je helikopter, ki je opravil 
prvo reševanje, zdaj nameščen v muze-
ju v Mojstrani in da prav tu praznujemo 
petdeseto obletnico. Tudi sam se iz svo-
jih otroških let spomnim prvih helikop-
terjev, ki so reševali iz sten Špika, Široke 
peči in Rateških ponc, pa zgodb o neu-
strašnih reševalcih, ne nazadnje pa se 
moramo spomniti tudi na to, da nam 
je helikoptersko reševanje vzelo naše-
ga dragega prijatelja, zdravnika Janija 
Kokalja, ki ga še vedno pogrešamo," je 
dejal župan. "Vsi v občini smo ponosni 
na razvoj helikopterskega reševanja, 
na gorske reševalce, ki so v naši občini 
organizirani v treh postajah GRS, v Ra-
tečah, Kranjski Gori in Mojstrani. Vse 
tri postaje so dobro opremljene in uspo-
sobljene. Kot župan podpiram nadaljnji 
razvoj helikopterskega reševanja, ne 
nazadnje pa sem tudi osebno doživel 
takšno reševanje: enkrat z Nanosa in 
drugič z ostenja Prisanka, za kar se re-
ševalcem še enkrat zahvaljujem. Želim 
vam čim več uspešnih akcij in čim bolj 
varno delo."

Obletnica helikopterskega reševanja
V Slovenskem planinskem muzeju so prejšnji četrtek pripravili slovesnost  
ob petdeseti obletnici prvega helikopterskega reševanja v slovenskih gorah.

Zbrane je nagovoril tudi župan Janez Hrovat.
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Člani Društva GRS Mojstrana so 23. 
februarja na smučišču v Mojstrani iz-
vedli sedmo smučarsko tekmovanje v 
vožnji z reševalnimi čolni akia. Gre za 
kar zahtevno disciplino, saj vijuganje 
dveh tekmovalcev s čolnom med ve-
leslalomskimi vratci ni povsem eno-
stavno. Tokrat je nastopilo šestdeset 
dvočlanskih ekip vseh društev GRS 
iz Slovenije in sosednje Hrvaške, kar 
je največ doslej. Med rednimi udele-
ženci so bili kot vedno člani vseh treh 
društev GRS iz občine Kranjska Gora. 
Tekmovanje ima dva pomena. Gorski 
reševalci tako utrjujejo znanje in iz-
kušnje, ki jih morajo imeti na pravih 
reševalnih akcijah z obvladovanjem 
tega čolna. Drugi je prijetnejši in je 
povezan z druženjem vseh reševalcev. 
Da je tekmovanje bolj zanimivo, so 
najboljši tisti, ki se najbolj približajo 
povprečnemu času vseh ekip. Letos je 
prvo mesto zasedla prva ekipa Dru-
štva GRS Bohinj z žensko navezo, Moj-
co Odar in Katarino Čufer, ki sta le za 
osem sekund zgrešili najboljši vme-
sni čas. Od ekip društev GRS iz občine 
Kranjska Gora je bila tokrat najboljša 
šesta ekipa GRS Mojstrana v postavi 
Štefan Golob in Jernej Legat, ki je za-
sedla 5. mesto. Ostala vidnejša mesta 
so osvojili: druga ekipa GRS Mojstrana 
(Toni Urbas, Stanko Šmid) 12. mesto, 
peta ekipa GRS Mojstrana (Dušan Po-
lajnar, Gregor Kofler) 13. mesto, tretja 
ekipa GRS Mojstrana (David Šmid, 
Klemen Tomazin) 20. mesto in ekipa 
GRS Kranjska Gora (Aleš Smolej, Gusti 
Luznar) 23. mesto.

Tekmovanje  
v vožnji  
z reševalnimi 
čolni
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Prvo mesto je zasedla ekipa 
GRS Bohinj z navezo Mojca 
Odar in Katarina Čufer.
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V obrazložitvi so jo poimenovali za 
»starosto in gurujko na področju ra-
zvojno raziskovalnega dela znotraj 
Acronija in Razvojnega centra Jeseni-
ce. Pooseblja markantno in nezamen-
ljivo osebnost tako po strokovni kot 
osebni človeški plati.« 
• Pantzevo priznanje ste prejeli kot 
prva ženska v 44 letih, kar podelju-
jejo to prestižno stanovsko prizna-
nje. Sliši se v resnici neverjetno, da 
so 22 priznanj prejeli – moški … Za-
kaj?
"Metalurgija se je še v mojih mladih 
letih vedno pojmovala kot moški po-
klic, predvsem zaradi težavnosti dela 
v proizvodnji, veliko fizičnega dela pa 
tudi zaradi izpostavljenost vročini, 
prahu, prepihu. Ravno zaradi tega so 
se nekje do sedemdesetih let prejšnje-
ga stoletja za ta poklic in za študij od-
ločali predvsem moški. Logično je, da 

so tudi priznanja dobivali praviloma 
moški pred koncem delovne kariere."
• Koliko je sploh metalurginj v SIJ 
Acroni oziroma Razvojnem centru 
Jesenice (RCJ)?
"V RCJ je šestnajst razvojnih inženir-
jev, od tega sva dve ženski. Metalurgi-
nje v Acroniju so zaposlene še v Logi-
stiki, Tehnični kontroli, Ekologiji, kjer 
se zahteva dobro poznavanje procesov 
in materiala."
• Po zaključeni Gimnaziji Jesenice 
ste se odločili za študij metalurgije. 
To je bilo leta 1976. Je vaša odločitev 
za tako izrazito 'moški' študij takrat 
vzbudila kaj začudenja, celo zgraža-
nja?
"Čeprav je od takrat že kar nekaj časa 
in je bila takrat bolj uveljavljena delitev 
na moške in ženske poklice, odločitev 
ni vzbujala nikakršnega začudenja. Že 
srednja metalurška šola na Jesenicah 
je imela takrat precej dijakinj, ki so se 
zaposlile potem pri kontroli ali analizi 
izdelkov ali pa so nadaljevale študij."

• Kako so jo sprejeli starši, so vas 
podpirali? 
"Starši so mi pustili proste roke pri 
izbiri študija. Oče se je sicer bolj na-
gibal k študiju farmacije, a ni imel 
pripomb. Pomenilo pa je tudi, da bom 
zaposlitev dobila v bližini doma."
• Kakšni so vaši spomini na štu-
dentska leta?
"Metalurgija je bolj moški študij. V 
letniku je bilo takrat vseeno mogoče 
petina deklet. Je bilo pa v tistih časih 
nekako nemoderno študirati tehniko. 
Bolj v ospredju je bil študij družboslov-
ja. Še celo v študijskem programu smo 
imeli tako filozofijo kot sociologijo in 
politično ekonomijo ter obrambo."
• Diplomirali ste leta 1982 in se ta-
koj zatem zaposlili v takratni Žele-
zarni Jesenice. Menda pa ste že med 
študijem vsako poletje mesec dni 
poletnih počitnic preživeli v železar-
ni na praksi. Kako so na vas, mla-
do, izobraženo metalurginjo, gledali 
'stari' železarji?

Najvišje priznanje za glavno metalurginjo
V SIJ Acroni so nedavno podelili Pantzevo priznanje za življenjsko delo  
pri razvoju podjetja. Kot prva ženska ga je prejela glavna metalurginja  
mag. Erika Bricelj iz Mojstrane. 

Erika Bricelj je lani dopolnila šestdeset let, v podjetju je zaposlena 36 let. 

»Odraščala sem večinoma  
bolj v fantovski družbi,  
igranje s punčkami me 
ni toliko zanimalo kot 
postavljanje zaklonišč, 
zabijanje žebljev. To veselje  
mi je potem še kako prav 
prišlo pri delu s starim 
presevnim elektronskim 
mikroskopom,  
ki smo ga 'šraufali' kar sami. 
Pri novem mikroskopu,  
ki je bil že računalniško  
voden, me je odsotnost 
nastavljanja mikroskopa  
brez privijanja ali odvijanja 
vijakov kar malo motila ...«



OSEBNOST | 25 

"Z zaposlitvijo na takratnem razisko-
valnem oddelku sem imela res srečo, 
ker sem prišla v kolektiv, kjer so sode-
lavci z veseljem predajali svoje znanje 
naprej. Po diplomi potrebuješ vsaj tri 
leta, da se vpelješ v praktično delo."
• Bi lahko na enostaven način opi-
sali, kaj delate v službi?
"Najprej sem delala na elektronskem 
mikroskopu, kar je poleg različnih 
tehnik preiskav zajemalo še čiščenje, 
centriranje mikroskopa in spozna-
vanje s tehnikami priprav vzorcev. S 
temi preiskavami preiskujemo notra-
njo zgradbo jekel, od katere so odvisne 
lastnosti. Kasneje sem se ukvarjala 
tudi s spremljanjem jekel za poboljša-
nje in vzmeti, z vplivom toplotnih ob-
delav na njihove lastnosti. Sodelovala 
sem pri razvoju mikrolegiranih jekel, 
to so jekla z majhnim dodatkom nio-
bija ali vanadija ali titana. Ti elementi 
tvorijo z ogljikom in dušikom karbide, 
nitride ali karbonitride. Velikost, obli-
ka in porazdelitev le-teh prav tako do-
loča končne lastnosti jekla. S timskim 
delom smo razvili skupino jekel za 
tlačne posode, odporne proti poviša-
nim temperaturam, ki so namenjene 
za izgradnjo cevovodov ali hranilni-
kov plinov, petrokemičnih izdelkov."
• V čem je sploh lepota jekla, ki ste 
mu posvetili svojo celotno poklicno 
kariero?
"Jeklo je material, ki se da stoodsto-
tno reciklirati. To vedno znova pou-
darjamo. Koliko znanja je potrebne-
ga, da se izdela jeklo z zelo natančno 
kemično sestavo; da ima izdelek ozka 
dimenzijska odstopanja glede na zah-
tevane dimenzije, če upoštevamo di-
menzije agregatov, kjer postopki po-
tekajo. V Acroniju imamo trenutno v 
proizvodnem programu okrog petsto 
različnih vrst jekel. Vsako ima speci-
fične lastnosti in s tem namen upo-
rabe. Vse lastnosti jekla pa so odvisne 
od mikrostrukture, tako imenovane 
notranje zgradbe jekel, ki jo lahko 
opazujemo z optičnimi ali elektron-
skim mikroskopom. S temi preiska-
vami lahko ugotovimo možne vzroke 
napak v postopku izdelave, predelave, 
toplotne obdelave ali kasneje uporabe 
jekel, kot so lom izdelka, prezgodnja 
obraba, luščenje zaščitnih plasti ..."

• Za priznanje so vas predlagali so-
delavci, zdi se, da ste odličen kolek-
tiv, ki drži skupaj?
"Čeprav so nekateri sodelavci tudi pol 
mlajši, se dobro razumemo. Občudu-
jem njihovo zavzetost pri usvajanju 
novih jekel in tehnologij, prav tako 
pa zelo cenim natančnost pri delu z 
dokumentacijo in pri analizah. Mla-
di prihajajo z veliko znanja, poznajo 
orodja, ki jim omogočajo razne si-
mulacije in analize, imajo veliko en-
tuziazma. Treba je izkoristiti njihov 
potencial."
• Kako pa ste v vseh teh letih krma-
rili zasebno, družinsko življenje? 
"Družini sem večinoma dajala pred-
nost pred službo. Začetna leta v Žele-
zarni Jesenice so bila, kar se tiče dru-
žine, ugodna. 'Šiht' od šestih do dveh 
je omogočal, da si lahko ves popoldan 
preživel z družino. Otroci so v šolo in 
domov hodili sami, s ključem stanova-

nja okrog vratu. S podaljšanjem delov-
nika na 16. uro se je kakovost življenja 
bistveno spremenila, sploh ko je bil 
potreben prevoz na popoldanske aktiv-
nosti. Včasih so lahko vskočili starši. V 
današnjih časih, če misliš delati karie-
ro, je pomoč starih staršev neizogibna 
ali pa mora veljati neki dogovor – naj-
prej dela kariero eden, nato drugi."
• Se morda že ozirate v čas po upo-
kojitvi, kaj vam bo izpolnjevalo čas 
takrat?
"Osem ur prostega časa več, kot ga 
imam zdaj, je kar veliko in ga bo tre-
ba nekako izpolniti. Dejstvo je tudi, da 
z leti postajamo nekoliko počasnejši 
pri vseh opravilih. To v zadnjih letih 
opažam tudi sama. Kolikor bo zdravje 
dopuščalo, bo dovolj časa za vso rekre-
acijo, poleg tega pa sem aktivna tudi v 
domačem gasilskem društvu, pozimi 
pa še pri sekciji za ročna dela, ki se jima 
bom lahko bolj posvetila."

Erika Bricelj skupaj z razvojnim inženirjem Stanislavom Jakljem, ki je bil med 
predlagatelji Bricljeve za Pantzevo priznanje. 

»Prosti čas preživljam, če se le da, aktivno. V hribe hodim v vseh 
letnih časih, so pač ture prilagojene razmeram. Pozimi smučam, 
zadnja leta tudi turno, poleti kolesarim. Zelo rada grem na 
kolesarska potovanja po raznih deželah. Bili smo že v Provansi, 
pa na Caminu, v Apuliji …«
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MARJANA AHAČIČ

"Vse se je začelo 5. junija 2016, ko mi 
je bilo zaupano besedilo z željo, da iz 
njega naredim pesem, ki bo čim bolj 
prikazala poklic učitelja, hkrati pa 
razbila stereotipe o učiteljskem pokli-
cu in 'drugorazrednosti' pedagoške fa-
kultete," zgodbo o tem, kako je nasta-
jal Gajst'n Band, začne Mojstrančan 
Primož Mirtič Dolenec, bodoči učitelj 
razrednega pouka, za zdaj pa še štu-
dent četrtega letnika ljubljanske pe-
dagoške fakultete.

Z oglasom je iskal glasbenike, najprej 
za projekt Kulturni maraton na fakul-
teti, in za začetek našel Leščana Vida 
Grašiča, ki na isti fakulteti študira 
predšolsko vzgojo. Kasneje se jim je po 
spletu okoliščin pridružil še Primožev 
brat Domen, dijak Gimnazije Jesenice, 
na koncu pa še Aleš Mur, študent ži-
vilske tehnologije, prav tako kot Vid iz 
Lesc.
Nekaj časa so nastopali kot Primož 
in utrujeni profesorji, kasneje pa so 
se preimenovali v Gajst'n Band. Na-
stopali so že v poletni Kranjski Gori, 

v kampu Šobec v Lescah, na Aljaževih 
dnevih v domači Mojstrani in ob raz-
ličnih drugih priložnostih.
Nato se jim je zgodil Raj, projekt, v 
okviru katerega je ob 70-letnici delo-
vanja nastala himna študentov peda-
goške fakultete. SKladba z naslovom 
To je moj raj je v nekaj dneh postala 
pravi spletni hit. 
"Največja pa umetnost več učencev 
je imet, vsak ma svoj karakter, ki ga 
moraš razumet. Vsak te kdaj kej prosi 
al' pa rab' tvojo pomoč, a to nas ne 
utrudi, ampak vedno da nam moč …" 

Mojstranški Gajst'n Band navdušil  
s študentsko himno
Štirje mladi fantje – trije študentje in en dijak – ljubitelje zabavne glasbe že dobro 
leto navdušujejo z odličnimi izvedbami slovenskih in tujih popularnih skladb 
pa tudi z nekaterimi avtorskimi skladbami. Konec lanskega leta jim je izjemen 
preboj uspel s himno ljubljanske pedagoške fakultete To je moj raj.

Gajstn' Band pridno vadi v posebej za to urejeni sobi pri Mirtič Dolenčevih doma, vsak petek popoldne. / Foto: Tina Dokl
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Ob dnevu žena vas vabimo na

koncert TANJE ZAJC  
ZUPAN z gosti

SREDA, 7. marec 2018, ob 19.30

VSTOPNICE: Gledališče Toneta Čufarja, Eventim, 
Petrol, Pošta, info 041 250 480.

citrarka TANJA ZAJC ZUPAN 
pevec DANIEL POPOVIĆ – leta 1983 na Evroviziji
pevec ROK FERENGJA iz skupine Rok 'n' Band
kitarist in pevec STEN VRBEK
pevka TEJA SAKSIDA
voditeljica ANA ZUPAN

GLEDALIŠČE 
TONETA ČUFARJA
JESENICE

Medijski pokrovitelj:
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med drugim v imenitnem videospotu prepeva Primož. 
"O ideji sem najprej razmišljal sam, nato pa kmalu za-
čel vključevati osebe, ki je vsaka s svojim znanjem in 
idejami pripomogla k razvoju pesmi. Vedeli smo, da 
želimo ustvariti pesem s sporočilom in zgodbo, ki bo, 
upajmo, spremenila pogled na učiteljski poklic. Obli-
kovala so se nova poznanstva, prijateljstva in sčasoma 
se je razvila danes nerazdružljiva ekipa, ki je verjela v 
uspeh projekta že od samega začetka. Prav tako se je 
razvijala tudi pesem; najprej v neuradno, nato pa še v 

uradno himno študentov Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani."
Besedilo je nastalo pod Primoževimi prsti, pri besedilu 
sta mu na pomoč priskočila Maruša Bukovec in Štefan 
Vipotnik, pri izdelavi glasbenega spota pa mu je poma-
gala ekipa študentov in profesorjev, s katero so v enem 
samem dnevu posneli spot, ki je na kanalu YouTube 
navdušil že več kot trinajst tisoč gledalcev.
"Seveda smo pri nastajanju himne uživali, a je šlo ven-
darle za trdo delo. Veseli smo bili vseh, ki so pomagali, 
posebej zadovoljen sem, da v spotu nastopata tudi dva 
profesorja z naše fakultete: Vesna Štemberger in Igor 

Primož Mirtič Dolenec / Foto: Tina Dokl

Saksida. Verjamem, da nam je uspelo ustvariti pesem s 
sporočilom in zgodbo, ki bo, upajmo, spremenila pogled na 
učiteljski poklic."
Zanimivo je, da so fantje glasbeno pot začeli z drugimi in-
štrumenti, in ne tistimi, na katere igrajo sedaj: kitarista 
Vid in Primož imata končano nižjo glasbeno šolo za har-
moniko, prav tako Domen, ki v bandu igra klaviature, edini 
izobraženi kitarist, Aleš, pa je prevzel vlogo bobnarja.
Igrajo tako rekoč vse zvrsti glasbe, slovenski in tuji pop in 
rok, nič nimajo proti polki in valčkom, izvrstno interpreti-
rajo tako skladbe Modrijanov kot Jana Plestenjaka. Zaradi 
širokega repertoarja in kvalitetne izvedbe postajajo vse bolj 
prepoznavni. In ker so vsi štirje pridni študentje, so potre-
bovali nekoga, ki bo usklajeval obveznosti; to zahtevno vlo-
go je prevzela Primoževa in Domnova odločna mama Alen-
ka. Načrtov imajo fantje še veliko, ne le vsak na svojem 
strokovnem, ampak tudi na glasbenem področju. V bližnji 
prihodnosti imajo namen posneti svoj prvi album, predsta-
vili bi se radi tudi na slovenskih glasbenih festivalih. Mo-
goče jih naslednje leto vidimo tudi na Emi.

Domen Mirtič Dolenec / Foto: Tina Dokl
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Ponedeljek, 26. februar–nedelja, 4. marec • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej, ob 18.00

12. FESTIVAL GORNIŠKEGA FILMA

Ponedeljek, 26. februar 2018: Botanik, 20'; Življenje z divjimi živalmi, 
23'; Kanarski otoki – Svet ognjenih gora, 50'

Torek, 27. februar 2018: Daulagiri, vzpon na Belo goro, 70'

Sreda, 28. februar 2018: Preboj, 25'; Štrcelj, 25'; Ženske poti, 28'

Četrtek, 1. marec 2018: Bernd Arnold – Poti navznoter, 12'; Odčarani 
kino, 20'; 14+1, 48'

Petek, 2. marec 2018: Nagrajeni filmi

Sobota, 3. marec 2018: Nagrajeni filmi

Nedelja, 4. marec 2018: Nagrajeni filmi

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Društvo  
za gorsko kulturo; info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730,  
www.planinskimuzej.si

Četrtek, 1. marec • Mojstrana, smučišče, ob 19.00

OBČINSKI VELESLALOM 2018

Prjave na: matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu 

Organizator: Turistično društvo Dovje Mojstrana in Zajšek, d. o. o. 
Info: info@mojstrana.com, 08 380 67 30

Četrtek, 1. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30 

F. LAINŠČEK: PETELINJI ZAJTRK 

Erotična igra o prijateljstvu 

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

Četrtek, 1. marec • Kranjska Gora, ob 17.00

KULINARIČNA POT

Potrebne so predhodne rezervacije.

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu  
04 580 94 43

Četrtek, 1. marec • Gozd - Martuljek, Ramada Resort, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih

Info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 2. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 16.00

NA VRHU GORA, BLIZU NEBA 

Voden ogled občasne razstave o svetlobnih pojavih v gorah in  
njihovem nastanku z zanimivimi fizikalnimi poskusi

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Goran Ilič 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 67 32

Petek, 2. marec • Kranjska Gora, smučišče Kekec, od 14.00 dalje

TRETJI GRUBIN MEMORIAL – KRALJ VELESLALOMA

14.00 Prevzem štartnih številk – prijave (smučarska šola Kekec)

17.00 Ogled proge

18.00 Start veleslaloma

21.00 Rock & Roll za Grubo (ciljna arena smučiša Kekec)

Organizator: Renospot; info: grubinmemorial@renospot.eu  
+386 31 357 180

Petek, 2. marec–nedelja, 4. marec • Podkoren, smučišče,  
od 9.30 dalje

57. POKAL VITRANC 2018

Petek, 2. marec 2018
10.00 Prosti trening (Podkoren)
17.00 Grubin memorial (smučišče Kekec)
18.00 Sestanek vodij ekip (hotel Kompas)
Sobota, 3. marec 2018
9.30 Veleslalom – prvi tek (Podkoren)
12.30 Veleslalom – drugi tek (Podkoren)
18.00 Q-MaxParty (do 2.00) v centru Kranjske Gore
19.00 Podelitev pokalov najboljšim veleslalomistom in javno 
žrebanje štartnih številk za slalom na odru Q-MaxParty-ja
Nedelja, 4. marec 2018
9.30 Slalom – prvi tek (Podkoren)
12.30 Slalom – drugi tek (Podkoren)
Organizator: OK Pokal Vitranc; info: info@pokal-vitranc.com  
ali 04 588 53 00

Sobota, 3. marec • Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc, od 18.00 dalje

Q-MAX PARTY 

Q-Max Party: Parni Valjak, CoverLover, DJ Pero in drugi

Podelitev pokalov najboljšim veleslalomistom in javno žrebanje  
štartnih številk za slalom 

Organizator: OK Pokal Vitranc, Turizem Kranjska Gora in Kreativlab, 
d. o. o.; info: info@kranjska-gora.eu, jasna@kreativlab.si  
041 799 644 

Sobota, 3. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice  
ob 19.30 

TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ 

Vid Valič v avtorski komediji 

Organizator: GTČ Jesenice in JABA DABA, d. o. o. 
Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Nedelja, 4. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,  
ob 10.00 

NAŠA – VAŠA MATINEJA: UGRABLJENI ZAJČEK

Predstava za otroke v izvedbi KD Jožef Virk Dob

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

Ponedeljek, 5. marec–sobota, 10. marec • Rateče - Planica  
Nordijski center Planica

IMC MEDNARODNO VETERANSKO TEKMOVANJE V SKOKIH 2018

Organizator: NC Planica in IMC; info: imc@nc-planica.si   
+386 (0)31 689 806
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Ponedeljek, 5. marec • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00

MOUNTAIN PILATES 

Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886

Torek, 6. marec • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 7. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ALPINIST

Predstavitev avtobiografije Silva Kara

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Sreda, 7. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice  
ob 19.30 

TANJA ZAJC ZUPAN Z GOSTI 

Koncert

Organizator: GTČ Jesenice in TZZ, d. o. o.; info: gtc@gledalisce-tc.si  
04 5833 100

Četrtek, 8. marec • Gozd - Martuljek, Ramada Resort, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Četrtek, 8. marec • Kranjska Gora, ob 17.00

KULINARIČNA POT

Potrebne so predhodne rezervacije.

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu 
04 580 94 43

Četrtek, 8. marec • Mojstrana, Kmetija Pr' Železn'k, od 12.00 dalje 

OSMOMARČEVSKI PASULJ

Organizator: Kmetija odprtih vrat Pr' Železn'k; info: Gašper Zima  
051 369 372

Petek, 9. marec–nedelja, 11. marec • Kranjska Gora, smučišče  
od 9.00 dalje

ODBOJKA NA SNEGU 2018

Organizator: Odbojkarska zveza Slovenije, Občina Kranjska Gora,  
Turizem Kranjska Gora in Chaka2; info: stina_hamzic@yahoo.com,  
041 831 910

Petek, 9. marec–sobota, 10. marec • Kranjska Gora, Casinò  
Korona – Restavracija Montana, od 19.00 dalje

MARIACHI MEXICO

Glasbena animacija v restavraciji

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

Sobota, 10. marec • Rateče - Planica, Nordijski center Planica

22. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON 
Prijave so obvezne preko spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja.
Organizator: NC Planica; info: info@nc-planica.si, +386 (0)31 689 806

Sobota, 10. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

TONE PARTLJIČ: ŠČUKE PA NI
Prodajno mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred predstavo)
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora  
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Sobota, 10. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 20.00 
UKRADENA OSEBNOST 

Hit komedija z Lanom Gutovićem 

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

Sobota, 10. marec • Mojstrana, Kmetija Pr' Železn'k, od 12.00 dalje 
MATEVŽ ZA MUČENIKE
Organizator: Kmetija odprtih vrat Pr' Železn'k; info: Gašper Zima, 051 369 372

Ponedeljek, 12. marec • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00

MOUNTAIN PILATES 
Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886

Torek, 13. marec • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 14. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20.00 

ŠPAS TEATER, MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE
Denis Avdič

Organizator: Špas Teater; info: marketing@spasteater.com  
04 5833 100, www.eventim.si 

Četrtek, 15. marec • Kranjska Gora, ob 17.00

KULINARIČNA POT
Potrebne so predhodne rezervacije.
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu  
04 580 94 43

Četrtek, 15. marec • Gozd - Martuljek, Ramada Resort, ob 17.30
ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 16. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
GRINTOVA POT 
Muzejski večer s Francijem Horvatom 
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej; info: info@planinskimuzej.
si, 08/38 06 730
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Petek, 16. marec–nedelja, 18. marec • Jesenice, Gledališče Toneta 
Čufarja Jesenice

ČUFARJEV MARATONČEK 

Območno srečanje otroških gledaliških skupin 

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

Sobota, 17. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, kino 
dvorana, 20.00

DAME IZBIRAJO 
Komedija 
Organizator: GTČ Jesenice in MANIFESTACIJA J.D.O.O. 
Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Sobota, 17. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 17.00

VIKA ŠUŠTAR: DRUGAČNI

Prodajno mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred predstavo)

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora  
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Sobota, 17. marec • Dovje, Aljažev prosvetni dom – kulturni dom  
na Dovjem, ob 19.00

LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

Komedija v izvedbi Ta bol' teatra

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com, Marsel Gomboc, 040 241 660

Ponedeljek, 19. marec • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00

MOUNTAIN PILATES 

Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886

Torek, 20. marec • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 21. marec • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00

PRAJKLI IN PRESTE 

Etnološka delavnica 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si 

Četrtek, 22. marec • Kranjska Gora, ob 17.00

KULINARIČNA POT

Potrebne so predhodne rezervacije.

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu  
04 580 94 43

Četrtek, 22. marec • Gozd - Martuljek, Ramada Resort, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Četrtek, 22. marec–nedelja, 25. marec • Planica, letalnica bratov Gorišek

FIS FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH  
PLANICA 2018

Četrtek, 22. 3. 2018 – Kvalifikacije: 
9.00 Uradni trening  
10.00 Uradni trening  
11.00 Kvalifikacije

Petek, 23. 3. 2018 – Posamična tekma: 
14.00 Poskusna serija  
15.00 Prva serija 
Finalna serija

Sobota, 24. 3. 2018 – Ekipna tekma:  
9.00 Poskusna serija  
10.00 Prva serija; Finalna serija

Nedelja, 25. 3. 2018 – Posamična tekma: 
9.00 Poskusna serija  
10.00 Prva serija  
Finalna serija

Organizator: OK Planica; info: planica@sloski.si ali 051 61 09 44 

Sobota, 24. marec • Kranjska Gora, prireditveni prostor pred dvorano 
Vitranc, od 18.00 dalje

OPEN AIR PLANICA

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu  
ali 04 580 94 40

Nedelja, 25. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice  
ob 19.30 

F. LAINŠČEK: PETELINJI ZAJTRK 

Erotična igra o prijateljstvu 

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

Ponedeljek, 26. marec • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00

MOUNTAIN PILATES 

Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886

Torek, 27. marec • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 28. marec • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00

PEKA POTICE 

Etnološka delavnica 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si 

Četrtek, 29. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30 

AVTORSKA PREDSTAVA ZOC PO MOTIVIH ČRTIC IVANA CANKARJA

Premiera mladinske skupine

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
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Četrtek, 29. marec • Kranjska Gora, ob 17.00

KULINARIČNA POT
Potrebne so predhodne rezervacije.

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu 
04 580 94 43

Četrtek, 29. marec • Gozd - Martuljek, Ramada Resort, ob 17.30

ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 30. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice  
ob 19.30 

AVTORSKA PREDSTAVA ZOC PO MOTIVIH ČRTIC IVANA CANKARJA
Premiera mladinske skupine

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

Petek, 30. marec–sobota, 31. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, od 21.30 dalje

CAN CAN DE PARIS 
Glasbeno-plesni spektakel 
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 31. marec • Kranjska Gora, Restavracija Montana, Casinò 
Korona, od 19.00 dalje

DUO ARY ANN
Glasbena animacija v restavraciji
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 31. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom

MOJ KINO

Čebelica Maja: Medene igre // 16.00
Družabni večer // 18.00
Tomb Raider // 20.00

Cena vstopnice: 6,5 EUR, člani Mojkino Klub 4,99 EUR, otroška 3,99 
EUR (velja samo za risanke)

Prodajna mesta vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom  
Kranjska Gora (1 uro pred začetkom predvajanja filma)

Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.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 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE« 
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Liznjekova domačija, 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

MUZEJSKA RAZSTAVA: »ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI« 
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

• Rateče, Kajžnkova hiša

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

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša, 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA, MEDINSTITUCIONALNA 
RAZSTAVA OB 100. OBLETNICI ROJSTVA 

• Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Gorenjski muzej in GMJ 
Info: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si

Petek, 10. november–torek, 12. junij • Mojstrana, Slovenski  
planinski muzej

NA VRHU GORA BLIZU NEBA, RAZSTAVA O NASTANKU SVETLOBNIH 
POJAVOV V GORAH 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Petek, 2. februar–nedelja, 8. april • Kranjska Gora, Liznjekova  
domačija

MUZEJSKA RAZSTAVA: SLIKE LETNI ČASI MARJETE ŽOHAR IN  
SPOMINSKI OKRUŠKI Z GORA MARINKE URŠIČ

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si

Petek, 23. februar–torek, 3. april • Mojstrana, Slovenski  
planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »13 NA EN MAH – PO PLANINAH OD  
STOLA DO POREZNA« 

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



Renault priporoča renault.si

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

PAKET 
presenečenja**

z 0% 
obrestno mero*

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na 
renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa presenečenja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  

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

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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.

www.gorenjskiglas.si
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