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VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

P
O

S
TE

LJ
A

 D
.O

.O
.,

 Z
A

P
U

Ž
E

 1
0

B
, 

B
E

G
U

N
JE

 N
A

 G
O

R
E

N
JS

K
E

M

 

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

-25% 

POPUST
NA LEŽIŠČA  

V BAMBUS  

PREVLEKI

 

KUPON

20 EUR  

ob nakupu  

nad 100 EUR

*  POPUST VELJA  
LE OB PLAČILU Z  
GOTOVINO

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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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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Kolesarska pot čez Savo pri Mojstrani 
Foto: Gorazd Kavčič
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Petek, 4. avgusta, ob 15. uri • Teniško igrišče v Mlačci (Mojstrana) 
(rezervni termin: petek, 11. avgusta)

PRVENSTVO OBČINE KRANJSKA GORA V TENISU 

Organizator: Teniški klub Mojstrana, Jože Gregorčič, tel.: 041 653 554

Petek, 4. avgusta, ob 17. uri • Dovje –pokopališče 

POLOŽITEV VENCA NA GROB JAKOBA ALJAŽA

Organizator: PD Dovje - Mojstrana in Občina Kranjska Gora, Miro 
Eržen, tel.: 041 717 016, e-pošta: miro.erzen@pzs.si

Petek, 4. avgusta, ob 19. uri • Mojstrana, Slovenski planinski muzej 

ODPRTJE RAZSTAVE 38. LIKOVNE KOLONIJE »VRATA 2017«  
OB GLASBI DUA LONGYKA-BERTONCELJ.

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice –Slovenski planinski muzej 
in Planinsko društvo Dovje - Mojstrana, Saša Mesec,  

tel.: 08 380 67 31, e-pošta: sasa.mesec@planinskimuzej.si

Sobota, 5. avgusta, ob 7.30. • Kranjska Gora, Pred Agencijo Julijana

ANDREJČKOV POHOD NA CIPERNIK

Organizator: Planinsko društvo Kranjska Gora, Marko Kopač,  
tel.: 041 718-695, e-pošta: marko.dylan@gmail.com

Ponedeljek, 7. avgusta, ob 20. uri • Trg pred cerkvijo v Kranjski Gori

OSREDNJA SLOVESNOST S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

V kulturnem programu bo nastopila Severa Gjurin s kitaristom

Organizator: Občina Kranjska Gora, Vlasta Skumavc Rabič,  
tel.: 5 809 809, e-pošta: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si 

Torek, 8. avgusta, ob 8. uri • Kegljišče v Mlačci (Mojstrana)

KEGLJANJE Z NIHAJNO KROGLO 

Organizator: Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana, Marjetka Šetina, 
tel.: 031 506 840, e-pošta: du.dovjemojstrana@gmail.com

Sreda, 9. avgusta, ob 10. uri • Kranjska Gora – parkirišče za  
Zdravstvenim domom (v primeru dežja se prestavi na drug dan)

KOLESARJENJE V ČAST OBČINSKEGA PRAZNIKA

Organizator: Društvo invalidov Občine Kranjska Gora, Marko Košir, 
tel.: 040 674 742, e-pošta: di@kranjskagora.si

OBČINA KRANJSKA GORA

Program prireditev v počastitev  
7. avgusta – 22. praznika  

občine Kranjska Gora

Vabim vas na osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj  
ob občinskem prazniku, ki bo v ponedeljek, 7. avgusta,  

ob 20. uri na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.
Janez Hrovat, župan

VABILO 

Turistični avtobus v Kranjski Gori je prejšnjo soboto začel 
voziti. Trasa poti vključuje več kot deset najprivlačnejših 
turističnih znamenitosti turistične destinacije Kranjska 
Gora. Avtobus na relaciji Kranjska Gora–Mojstrana (slap 
Peričnik)–Podkoren–Rateče (Planica, nordijski center) 
vozi do konca avgusta vsak dan od 9. do 17. ure, septem-
bra pa le še vsako soboto in nedeljo. Cena vozovnice je 12 
evrov, otroci do 14. leta se lahko peljejo brezplačno. Na-
men turističnega avtobusa je povezati kraje in turistične 
znamenitosti v Zgornjesavski dolini ter vsem s turiz-
mom povezanim podjetjem in posameznikom omogoči-
ti dodatno vsebino pri oblikovanju in trženju turističnih 
proizvodov. Avtobus je posebej prirejen za panoramsko 
vožnjo, saj steklena streha omogoča občudovanje okoli-
ce z vseh zornih kotov, dodatno vgrajen sistem GPS-vo-
denja pa obiskovalcu ponuja predstavitev Zgornjesavske 
doline, njene kulturne in naravne dediščine, kulinarike 
in drugih zanimivosti v slovenskem, angleškem, nem-
škem in italijanskem jeziku.

Turistični  
avtobus že vozi

MARJANA AHAČIČ

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na zadnji, junijski seji 
potrdil letošnje prejemnike občinskih priznanj. Zlati grb Obči-
ne Kranjska Gora bo na slovesnosti, ki bo letos v ponedeljek, 
7. avgusta, ob 20. uri na Trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori, le-
tos dobila zdravnica Eva Macun iz Rateč. Župan Janez Hrovat 
bo ob tem podelil še tri priznanja občine. Dobili jih bodo Tu-
ristični društvo Dovje - Mojstrana, društvo GRS Mojstrana in 
Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica. Kranjska Gora 
občinski praznik obeležuje 7. avgusta, na dan, ko je pred 122 
leti dovški župnik Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil kasne-
je po njem poimenovani stolp.

Priznanja Občine Kranjska Gora

Avtobus vozi vsak dan od 9. do 17. ure. / Foto: Gorazd Kavčič
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• Občina je bila v dneh pred začet-
kom glavne poletne turistične sezo-
ne polna gradbišč, ureja se tudi cen-
ter Kranjske Gore. Kako bo urejeno 
središče kraja?
„Zaključujemo srednji del ceste skozi 
Kranjsko Goro, od bara Vopa do stare 
šole. Na tem odseku širimo pločnik, 
urejamo prehode za pešce, cesta se bo 
s 6,5 metra zožila na 5,5 metra, hitrost 
prometa bomo umirili na 30 kilome-
trov na uro. Želeli smo namreč pove-
čati varnost pešcev in sanirati poško-
dovan, dotrajan odsek ceste. 
Jeseni se bomo lotili še zadnjega dela, 
od hotela Razor. Prenovljen bo tudi 
manjši trg pred hotelom, kjer bo po 
prenovi mogoče organizirati kakšno 
manjšo, bolj umirjeno prireditev. Si-
cer pa bo Borovška cesta do zime ure-
jena, tako da bomo v središču Kranj-
ske Gore že lahko vzpostavili modro 
cono parkiranja. Preko poletja in jese-
ni bodo potekala tudi dela na sanaciji 
kanalizacijskega in meteornega siste-
ma predvsem v Kranjski Gori, obenem 
se bodo preplastili ti odseki in tudi ne-
kaj drugih, ki so še vedno odraz gra-
dnje sistema in le delnega asfaltira-
nja takrat."
• Do Jasne pa vodi nova sprehajalna 
pot … 
„Center Kranjske Gore in Jasna potre-
bujeta to povezavo, pločnik ob cesti 
je poleti preveč obremenjen; prijetno 
se je sprehoditi v hladu Pišnice. Pot je 
speljana krožno, vračate se na drugi 
strani po Tihi potki, kjer je bila trim 
steza urejena že pred tridesetimi leti 
in jo bomo zdaj ponovno oživili.“

• Ena največjih investicij občine ta 
čas pa je v teku v Ratečah, kajne?
"V Ratečah urejamo cesto skozi celo-
tno vas, pločnik mimo cerkve, kjer 
je bila najožja in najnevarnejša toč-
ka Rateč, trg na Gorici, vaško korito v 
centru in zalogovnik z 80 kubičnimi 
metri vode za potrebe požarne varno-
sti, javno razsvetljavo, prenovil pa se 
bo tudi celoten vodovod in meteorna 
kanalizacija. Ocena stroškov se giblje 
okoli petsto tisoč evrov."
• Krožišče na odcepu za Planico bo 
pa delala država?
„Tako je, občina bo uredila le notra-
njost krožišča. Razpis za izvajalca je 
bil že objavljen, zdaj čakamo le še na 
objavo razpisa za gradnjo kolesarske 
povezave in pločnika mimo Ledin, za 
kar smo odkupili in pridobili zemlji-
šča. Zato bi se še enkrat rad zahvalil 
lastnikom iz Rateč za razumevanje in 
posluh."

• Parkirišče na vstopu v Zelence pa 
je še vedno založeno s hlodovino ...
„Žal. Občina se dogovarja tako z 
agrarno skupnostjo kot z najemni-
kom lokala. Pridobili smo cenitve, saj 
je ena od možnosti tudi ta, da bi obči-
na zemljišče odkupila in na njem ob-
novila obstoječe parkirišče. Še boljša 
rešitev pa je, če sedanji lastniki sami 
sanirajo parkirišče in ga tudi tržijo s 
postavitvijo parkomatov ali pobira-
njem parkirnine. Pomembno je le, da 
je stvar urejena. Zelenci so zelo lepi, 
lani smo v naravni rezervat postavi-
li nov stolp, uredili smo poti po njem 
in škoda bi bilo, če bi še naprej vse 
skupaj kazil neurejen vstop v rezer-
vat in parkirišče, ki ne služi svojemu 
namenu."
• Kako pa kaže s pločnikom skozi 
Gozd - Martuljek?
„Razpis za dober kilometer ceste s ploč-
nikom je zaključen, računamo, da se 

Priznanja kažejo, da so napredek  
v turizmu opazili tudi drugi
Z županom Janezom Hrovatom smo se srečali ob jezeru Jasna. V dneh, ko je naše 
kraje zajel prvi vročinski val, je bilo tu prijetno hladno in zato še posebno živahno. 
Pogovarjali smo se o dogajanju v občini, največjih letošnjih dosežkih in načrtih za 
prihodnje mesece.

Župan Janez Hrovat 



bodo dela začela v jesenskem času in 
zaključila spomladi prihodnje leto. Ploč-
nik bomo uredili tudi na Spodnji Belci, 
v dolžini nekaj manj kot pol kilometra, 
sočasno s preplastitvijo petkilometrske-
ga cestnega odseka, ki jo bo letos izvedla 
država. Tudi tam so izvajalci že izbrani.
V Mojstrani bomo uredili pločnik od 
šole do Slovenskega planinskega mu-
zeja; del se začnejo konec julija, gra-
dili bomo v času počitnic, da ne bodo 
otroci ogroženi. Računamo, da bo in-
vesticija do začetka novega šolskega 
leta zaključena. Na Dovjem pa je v 
teku obnova stavbe stare šole, kjer bo 

občina uredila tri manjša stanovanja 
v mansardi in sanirala fasado te lepe 
osrednje stavbe.“
• Letošnjo poletno turistično sezo-
no je Kranjska Gora začela z dvema 
odmevnima prireditvama, ki sta 
v Dolino pritegnili ogromno tu jih 
turistov. Rezultati kažejo, da je bil 
obisk destinacije v maju in aprilu za 
skoraj štirideset odstotkov višji kot v 
enakem obdobju lani.
„Naš cilj je, da bi se doba bivanja turi-
stov v Kranjski Gori podaljšala. Se pa 
zavedamo, da je sodoben gost pač ta-
kšen, da v 14 dneh obišče več destina-

cij, si ogleda več različnih delov našega 
alpskega področja. Zadovoljni smo, da 
je bila Kranjska Gora lani izbrana za 
najboljši turistični kraj v Sloveniji. Le-
tos pa smo osvojili prvo mesto po izboru 
revije Moje finance in bili proglašeni za 
najboljšo slovensko turistično občino.“
• Kaj ta priznanja pomenijo?
„Pomenijo, da so obiskovalci, gostje 
in seveda novinarji opazili, da se v 
Kranjski Gori nekaj spreminja in da 
gre stanje na področju turizma krep-
ko navzgor. Tu bi rad pohvalil nove, 
mlade moči v turizmu celotne občine 
z novimi načini trženja. Pohvala gre 
turističnim društvom s prizadevnimi 
člani pa našim kmetom s ponudbo na 
kmetijah in vsem, ki jim je mar za vi-
dez in ugled krajev pod Triglavom."
• Knjižnica v Kranjski Gori je po no-
vem skoraj še enkrat večja.
" Zaradi vse večjega obiska smo se od-
ločili za povečavo knjižnice v prostore, 
kjer je do nedavnega poslovalo podje-
tje SHW. S povečavo smo pridobili do-
brih sedemdeset kvadratnih metrov 
površin, ki bodo namenjene razširi-
tvi ponudbe, v ta sklop pa je umešče-
na tudi posebna komora za učenje 
in branje. Skupna investicija je stala 
okrog trideset tisoč evrov."
• Ali zapora Vršiča zaradi obnove 
ceste predstavlja težavo za turizem?
"Se ne pozna v taki meri, da bi bilo 
treba to posebej omenjati. Veseli smo, 
da se po toliko letih čakanja cesta čez 
Vršič končno ureja. Vršič je vendarle 
ena naših največjih turističnih atrak-
cij. Želim si, da bi ga res uredili, nare-
dili parkirišča, postavili informacijski 
sistem in uvedli primeren prometni 
režim. Morda bi lahko uvedli cestni-
no, z denarjem od parkirnin in cestni-
ne pa naredili korak naprej pri infra-
strukturi od Trente do Kranjske Gore. 
V to smer delamo tudi v Vratih, kjer je 
podžupan Bogdan Janša vodja koordi-
nacijske skupine za umiritev prometa 
v Vrata. Naš cilj je ureditev parkirišč v 
Mojstrani, ureditev naravi prijaznega, 
sonaravnega prevoza ter asfaltiranje 
ceste. S tem bi dosegli, da bi tisti, ki 
si eksplicitno želijo priti v Vrata z av-
tom, za to plačali neko vstopnino, vsi 
drugi pa bi tja lahko prišli z ekološko 
sprejemljivejšim prevozom. To bi ce-
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Na Dovjem bodo obnovili stavbo stare šole in v njej uredili tri občinska stanovanja.

Rekonstrukcijo Borovške ceste v Kranjski Gori bodo nadaljevali jeseni.



OBČINSKE NOVICE | 7 

sto sprostilo za domačine, za lastnike, 
ki bi lažje dostopali do gozda, cesta bi 
bila bolj zanimiva tudi za sprehajalce, 
kolesarje pa seveda z ekološkim avto-
busom cenovno dostopna za goste, ki 
so stacionirani v občini."
• Potrebujete v Mojstrani tudi več 
nastanitvenih kapacitet?
„Tako je, Mojstrani manjka kakšen 
večji nastanitveni objekt, ki bi sprejel 
kakih petdeset ljudi, to je za en avto-
bus gostov (tipa nekdanjega Triglava). 
Morda motel, penzion … Mislim pa, da 
se Mojstrana zadnjih nekaj let celo hi-
treje kot Kranjska Gora razvija v smeri 
sodobnega planinskega turizma, zara-
di vsega, kar se tu dogaja. Uredili smo 
center vasi z osrednjim prireditvenim 
prostorom, imamo muzej, ki vsako 
leto dobiva nove vsebine in združu-
je turistično dejavnost, planinstvo in 
seveda muzealstvo. Od lanskega leta 
imamo na novo asfaltirano cestno po-
vezavo od Mojstrane do Gorij pa ure-
jeno počivališče oziroma info center 
Topolino, ferate v Grančišču, planin-
ski center za gornike v Mlačci … vse 
omenjeno res kaže na to, da lahko, če 
bomo dobro delali, planinski turizem v 
Mojstrani spravimo na nivo najboljših 
gorsko-planinskih krajev."
• Kako pomembno je v občini kme-
tijstvo?
„Kmetijstvo je pomemben segment 
ponudbe turizma v občini. Vesel sem, 
da kmetje to upoštevajo, da se trudijo 
s košenjem brežin, da ne puščajo, da 
se zarašča, tudi tam, kjer so težji pogoji 
za strojno obdelavo. Kmetom občina 
stoji ob strani s kar precej sredstvi, ki 
smo jih v zadnjem času še povečali. 
Želimo si še več mladih prevzemnikov, 
ki bi se lotili kmečkega turizma, ki bi 
šli v nadgradnjo kmetij z dopolnilnimi 
dejavnostmi, pridelavo in predelavo 
mesa, zelenjave, mleka, čebelarstvom, 
zeliščarstvom, rejo drobnice, divjadi … 
Radi bi pomagali tem, ki bi se odločili 
za nove aktivnosti na kmetijah. Samo 
urejena dolina je privlačna za prebi-
valce in prijetna za občane.“
• Kaj pa pričakujete od novih večin-
skih lastnikov Žičnic Kranjska Gora?
„Želim si le korektnega, odgovornega 
partnerja, s katerim bi gospodarstvo in 
občina lahko dobro sodelovala. Lastnik 

skoraj osemdesetih odstotkov podjetja 
je italijansko-švedsko podjetje, ki je 
pred slabim mesecem od poslovneža 
Anthonyja Tomažina odkupilo štiride-
setodstotni delež v Žičnicah Kranjska 
Gora. Po prvih informacijah, ki so nam 
jih dali, lahko pričakujemo, da bomo z 
roko v roki šli v pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gondolo. Upam, da so se 
za nakup tako velikega deleža Žičnic 
odločili zato, ker Kranjsko Goro vidijo 
kot najboljše slovensko zimskošpor-
tno destinacijo. Če Kranjska Gora ne 
bi imela velikega potenciala, ne le na 
področju zimskega, ampak tudi letne-
ga turizma, sem prepričan, da se za ta 
nakup ne bi odločili.“
• Lahko na kratko komentirate še 
dogajanje ob akciji v Mali Pišnici? 
"V Mali Pišnici smo s približno 50 pro-
stovoljci, občani in ljubiteljii Kranjske 
Gore. urejali poškodovano in zarašče-
no pot, ki je stara že več kot stoletje. 
Žal pa je pot zaprta in nanjo opozarja 
nad Jasno nameščena tabla, ki v več 
jezikih turiste in obiskovalce prepri-
čuje, kako neodgovorni in malomar-
nii smo kranjskogorci, da ne zmore-
mo tako dolgo (več kot 10 let) urediti 
ene najlepših poti na našem koncu. 
Tako kot sem povedal že nekajkrat, 
z nadzornikom Legatom nisem imel 
nikakršnega konflikta, kaj šele, da bi 
ga kot planinec, nekdanji alpinist in 
gorski reševalec kakorkoli ogrožal v 

V Ratečah urejajo cesto skozi vas ter vodovod in kanalizacijo.

meni najljubšem delu narave - plani-
nah. Samo ravnanje nadzorikov in po 
mojem mnenju krivična ovadba Lega-
ta me je po človeški plati zelo prizade-
la. Prepričan sem in verjamem, da bo 
sodstvo upoštevalo vsa dejstva in bo 
na koncu zmagala resnica."
• V teh dneh šolarji, ki so uspešno 
zaključili šolsko leto, že uživajo na 
zasluženih počitnicah. Kaj pričaku-
jete od mladih?
„Verjamem, da si vsi v tej dolini želi-
mo, da bi se čim več mladih ljudi odlo-
čalo za šolanje v takšnih poklicih, ki bi 
jim v odrasli dobi omogočili dostojno 
življenje v naših krajih in jih osreče-
vali. To so predvsem poklici, povezani 
s kmetijstvom, turizmom in od turiz-
ma odvisnimi obrtnimi dejavnostmi. 
Seveda bi radi, da bi tudi visoko stro-
koven kader razvijal svoje dejavnosti 
tukaj, na področju naše občine. Zdaj 
ko se tako veliko dela opravi na dalja-
vo, to ne bi smel biti takšen problem. 
Mi smo odprti za vse in pripravljeni 
pomagati. Za te namene občina vsako 
leto nameni znatna sredstva.
Sicer pa čestitam vsem, ki so v letoš-
njem letu dosegli odličen uspeh, tako 
osnovnošolcem kot srednješolcem, 
vsem drugim šolarjem v zaključnih le-
tnikih pa želim, da bi se jim v življenju 
izpolnile vse sanje, da se bodo izšolali 
za poklice, ki jih bodo izpolnjevali in ki 
jih bodo opravljali z veseljem.“
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A New Footpath/ Neuer Fußweg/ Realizzato un nuovo sentiero  
/ Foto: Tina Dokl

A New Footpath
Next to the Pišnica stream, from Jasna Lake to the Lek Hotel, 
Kranjska Gora has set up a new footpath right before the start 
of this year's tourist season. As told by the mayor Janez Hrovat, 
they decided for it since the sidewalk by the road is, especi-
ally in the summer, overburdened, while the walk along Pišni-
ca offers a possibility for a pleasant walk in the shade on one 
hand, and there will be an additional beach by the water on the 
other. On the other bank of the stream, the tourist association 
of Kranjska Gora set up a trim trail. Ten points have been set up 
along the old route from thirty years ago. The footpath and the 
trim trail are a circular path, which will surely excite numerous 
visitors and locals. The centre of Kranjska Gora, where the reno-
vation of the central part of the road, from the Vopa bar to the 
old school, is in the last stages, will also be friendlier to pede-
strians in the future. A new, wider sidewalk will be constructed 
in this section, along with road crossings, and the speed limits 
will be 30 kilometres per hour. In autumn, works will continue 
past the Razor Hotel to the former tourist office and with the 
start of the winter season, a blue short-term parking zone will 
be arranged in the centre of Kranjska Gora.

Neuer Fußweg 
Entlang des Baches Pišnica, vom See Jasna bis zum Hotel Lek, 
wurde in Kranjska Gora vor Beginn der diesjährigen Tourismus-
saison ein neuer Fußweg eingerichtet. Wie der Bürgermeister 
erklärt hat,  haben sie sich deshalb dafür entschieden, weil der 
Bürgersteig entlang der Straße vor allem im Sommer zu sehr 
ausgelastet ist. Ein Spaziergang entlang des Baches Pišnica bi-
etet dagegen einerseits die Möglichkeit für einen angenehmen 
Spaziergang im Schatten, andererseits wird ganz in der Nähe 
des Wassers ein zusätzlicher Strand errichtet. Auf der anderen 
Seite des Baches errichtete der Tourismusverein Kranjska Gora 
ein Trimm-dich-Pfad. Auf der alten Trasse gibt es schon seit dre-
ißig Jahren zehn Punkte. Der Spazierweg und das Trimm-dich-
-Pfad formen somit einen Rundweg, der ganz gewiss zahlreiche 
Besucher und Einheimische begeistern wird. Für die Fußgänger 
wird künftig auch besser im Zentrum von Kranjska Gora gesorgt, 
wo gerade jetzt die Sanierung des zentralen Teils der Fahrbahn, 
von der Bar Vopa bis zu der alten Schule, beendet wird. Auf di-
esem Abschnitt wird es künftig einen breiteren Bürgersteig und 
Fußgängerübergänge geben, wobei aber auch die Verkehrsge-
schwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt wird. Im 
Herbst werden die Arbeiten Richtung Hotel Razor bis zum ehe-
maligen Tourismusbüro fortgeführt und noch vor der Eröffnung 
der Wintersaison wird im Zentrum von Kranjska Gora die blaue 
Kurzparkzone errichtet.

Realizzato un nuovo sentiero
Poco prima dell'inizio della stagione turistica di quest'anno 
è stato realizzato un nuovo sentiero che si snoda lungo il tor-
rente Pišnica, che a Kranjska Gora va dal lago Jasna all’albergo 
Lek, Come ha dichiarato recentemente il sindaco Janez Hrovat, 
questa decisione è stata presa in quanto il marciapiede, che è 
collocato ai margini della strada, diventa, soprattutto d’estate, 
troppo affollato. Camminando lungo la Pišnica, avrete la 
possibilità sia di fare una piacevole passeggiata all'ombra, e sia 
di accedere lungo il torrente ad una nuova spiaggia che sarà re-
alizzata quanto prima. Dall'altra parte del fiume l'associazione 
turistica di Kranjska Gora ha realizzato un percorso vita, dove 
sono stati posizionati dieci punti sul un tracciato che ha più 
di trent’anni. Il sentiero e il percorso vita rappresentano un 
itinerario ad anello che sicuramente delizierà molti visitatori e 
gente del luogo. Nel prossimo futuro saranno realizzati nuovi 
interventi per i pedoni anche nel centro del paese, dove si sta 
completando il ripristino del tratto centrale della strada che va 
dal bar Vopa alla vecchia scuola. In questa zona sono previsti: 
l’ampliamento del marciapiede, vari attraversamenti pedona-
li, mentre la velocità del traffico automobilistico sarà limitata 
a 30 km/h. In autunno i lavori continueranno nella direzione 
dell’albergo Razor sino a raggiungere il punto in cui in passato 
si trovava l’ufficio turistico, mentite all'inizio della stagione in-
vernale verrà creata nel centro di Kranjska Gora la zona blu per i 
parcheggi a breve termine.
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MARJANA AHAČIČ 
FOTO: TINA DOKL

Župan občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat je tudi letos priredil slavnostni 
sprejem devetošolcev odličnjakov, to 
je učencev, ki bi bili po starem siste-
mu ocenjevanja vsa leta osnovnošol-
skega izobraževanja odlični. V sre-
do jih je sprejel v Ljudskem domu v 
Kranjski Gori in jih nagradil s prizna-
nji županova petica ter knjigo Darinke 
Kladnik Slovenija v zgodbah.
Šolanje je letos s skupno povprečno 
oceno vsaj 4,51 v obeh kranjskogorskih 
osnovnih šolah zaključilo 12 učencev, 
štirje iz OŠ 16. decembra Mojstrana: Žiga 
Kemperle, Nace Rabič Por, Aljaž Smolej 
in Tara Štular, ter osem iz OŠ Josipa 
Vandota Kranjska Gora: Maja Brlogar, 

Hana Gasar, David Hüll, Sara Juvan Zu-
pančič, Maj Košir, Tine Mlinar, Medeja 
Troha in Karmen Zaletelj. Poleg učen-
cev in njihovih staršev so povabili tudi 
razrednike in ravnatelja obeh osnovnih 
šol: razredničarke Petro Berčič, Marušo 
Bergel in Jožico Višnar ter ravnatelja 
Darjo Pikon in Milana Roglja.
"Ponosen sem, da občina Kranjska Gora 
premore tako odlične šole in učence, ki 
so zagotovilo za razvoj, uspeh in nekoč 
vodenje krmila občine ter vsega, kar tej 
skupnosti daje pečat. Ob tem se zahva-
ljujem staršem, ki so prvi zaslužni za 
to, da so ti otroci tako uspešni. Druži-
na in zdravo življenjsko okolje sta prvi 
pogoj za razvoj uspešnega in zdravega 
mladega človeka. Vem, da se zdaj po-
čutite svobodne in zadovoljne in da 
boste mirno preživeli te zadnje zares 

brezskrbne počitnice, preden odidete v 
srednje šole, nato na univerze … zdaj, 
ko je Evropa postala tako majhna, bo 
marsikdo odšel tudi prek naših meja. 
A vem, da obe naši osnovni šoli slovi-
ta po dobrih uspehih, ki se kažejo tudi 
v tem, da učenci kasneje z lahkoto iz-
delujejo šole, kjer nadaljujejo z izobra-
ževanjem. Vsem želim, da si pridobite 
službo, zaposlitev, ki vas bo motivira-
la, v kateri boste uživali. Verjamem, 
da boste prav odličnjaki zastavonoše 
kranjskogorske občine širom naše de-
žele," je učence in njihove starše ter 
učitelje nagovoril župan, ki je na slo-
vesnosti čestital vsem osnovnošolcem 
pa tudi srednješolcem, ki so z odliko 
zaključili šolanje. 
Ob tej priložnosti smo štiri od nagra-
jenih učencev povprašali o njihovih 

Županova petica za najboljše 
Na sprejemu pri županu Janezu Hrovatu konec junija je bilo letos osem učencev 
Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in štirje Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana. Župan jim je čestital in izročil priznanja.

Župan in najboljši devetošolci na odru Ljudskega doma, kjer je bil sprejem za odličnjake, njihove starše, razrednike in oba ravnatelja. 



vtisih iz osnovne šole ter njihovih pričakovanjih za pri-
hodnost.
• Kaj je tisto, zaradi česar ste bili tako uspešni v osnovni 
šoli?
Maj: "Že zgodaj sem ugotovil, da se delo sproti splača. Re-
dno sem delal domače naloge, se pripravljal na teste, ki jih 
ni bilo malo. Še najbolj pomembno pa je, da sem poslušal 
razlago učiteljev. S tem je bilo pol dela že opravljenega."
Tara: "Po karakterju sem zelo vztrajna, tudi trmasta in ve-
dno pripravljena na akcijo! To je veliko pripomoglo k temu, 
da sem se vedno trudila biti boljša in še boljša. Pri pouku 
nisem sedela na ušesih, domačo nalogo pa sem imela ve-
dno narejeno. Mislim, da skoraj ni učenca, ki mu ne bi 
učitelj vsaj trikrat povedal, da se mora učiti sproti. Meni je 
bilo dovolj, da sem si vzela vsaj dvajset minut in preletela 
snov, ki smo jo obravnavali pri pouku, čeprav sem bila ve-
dno zaradi drugih obveznosti na tesnem s časom. Ampak 
taka pač sem, ko si nekaj zadam, to vedno naredim!"
Aljaž: "Pri pouku sem pozorno poslušal in si tako veliko stvari 
že zapomnil. Vedno sem delal domače naloge in se čim več 
sproti učil. Pred testom sem svoje znanje le še utrdil."
Tine: "Pamet."
• Kateri je bil vaš najljubši predmet in zakaj?
Maj: "Angleščina in nemščina, ker me v splošnem vsi tuji 
jeziki veselijo in bi se jih rad naučil čim več. Kajti znanje 
jezikov mi bo pri mojem poklicu zelo pomagalo."
Tara: "Fizika! Je predmet, ki ne zahteva kakšne ekstremne 
''piflarije'' in je res zelo uporabna. Pri pouku smo imeli 
ogromno praktičnega dela predvsem z elektriko – in to 
me je res vedno navduševalo. Mislim, da tudi učiteljev od-
nos do učencev vpliva na priljubljenost predmeta, vsaj pri 
meni je bilo tako. Naša učiteljica fizike je bila res super!"
Aljaž: "Kar nekaj predmetov mi je bilo ljubih. Moj najljubši 
predmet je zgodovina. Posebno v 9. razredu me je zanima-
la vojna tematika (20. stoletje)."
Tine: "Moj najljubši predmet je bil šport, ker rad 'športam'."
• Kaj bi v osnovni šoli spremenili, če bi imeli možnost?
Maj: " Odpravil bi domače naloge in ocenjevanja ter testi-

ranja. Uvedel bi šolski sistem, ki bi nas bolje pripravil na 
življenje."
Tara: "Zadovoljna bi bila, če bi lahko imeli več športnih 
dni, da bi bil za zajtrk večkrat čokoladni navihanček in da 
bi večkrat odšli v učilnico na prostem. A vendar je le šola, 
v kateri sem preživela ogromno časa in mi je prirasla k 
srcu. Ni mi bilo vedno vse ljubo, so bile tudi stvari, ki so me 
zmotile, ampak – kdo pa je popoln?"
Aljaž: "Spremenil bi ocenjevanje pri likovni in glasbeni 
vzgoji, ker nekateri učenci imajo talent za risanje, posluh 
za glasbo. Nekateri učenci pa ne zaslišijo tistega tona pri 
glasbi ali pa pač nimajo talenta za risanje."
Tine: "Ničesar ne bi spremenil."
• Kako preživljate prosti čas med šolskim letom?
Maj: "Veliko se družim s prijatelji ter družino. Včasih pre-
berem tudi kakšno knjigo. Seveda pa se tudi malo učim in 
delam sproti."
Tara: "Med tednom imam prostega časa res malo. Šoli 
dam vedno prednost, takoj za njo pa sta moja psa, s ka-
terima preživim veliko časa. Z malim Frikom trenirava 
pasji šport agility, z Visom pa rada tečeva in plavava v Kre-
di. Obožujem pa tudi ustvarjanje obeskov in figur iz fimo 
mase, risanje in pa načrtovanje 3D-hiš. Proti večeru pa 
imam vedno rezervirano eno uro za šport." 
Aljaž: "Družim se s prijatelji, pomagam doma na kmetiji, 
ustvarjam v očetovi delavnici."
Tine: "Z učenjem in smučanjem."
• Kako boste preživeli počitnice?
Maj: "Veliko časa bom preživel na morju, preostanek poči-
tnic pa bom preživel s prijatelji in bivšimi sošolci."
Tara: "Ja, končno so tu! Moje počitnice bodo vsekakor obar-
vane s športom in z mojima psoma. Vsak, ki me pozna, 
ve, da se ne maram dolgočasiti. Najverjetneje bom skupaj 
z mojo ''pasjo posadko'' prelazila okoliške gore in pa tudi 
kakšne bolj oddaljene. Veliko bom kolesarila, igrala tenis, 
plavala, hodila v fitnes, tekla in še in še. V juliju bomo odšli 
na Sardinijo potem avgusta pa še na otok Pašman. Družila 
se bom tudi s prijatelji."

Tara Štular Maj Košir 
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Aljaž: "Pomagal bom doma na kmetiji, čim več časa posku-
šal preživeti s prijatelji, hodil v hribe, kolesaril."
Tine: "Z igranjem nogometa, plavanjem v Jasni in na morju."
• V katero srednjo šolo ste se vpisali? Se je veselite?
Maj: "Vpisal sem se na srednjo turistično šolo v Radovljici. 
Da, zelo se veselim."
Tara: "Vpisala sem se v Gimnazijo Jesenice. Če povem po re-
snici, sedaj o srednji šoli še ne razmišljam kaj dosti. Vesela 
sem, da je šola blizu in mi ne bo treba zapravljati časa za vo-
žnjo in ga bom lahko izkoristila za učenje in svoje konjičke." 
Aljaž: "Vpisal sem se na strokovno gimnazijo v Biotehni-
škem centru Naklo. Šole se zelo veselim, saj bom spoznal 
nove sošolce, pridobil novo znanje in sposobnosti ter mogo-
če odkril še kak drug talent, povezan z naravo."

Tine: "Na gimnazijo v Želimljah in v gimnazijo na Jesenicah. 
Ja, veselim se."
• Kje se vidite čez deset let?
Maj: "Kot zelo uspešen turistični delavec, kje točno, pa bo-
ste videli v prihodnje."
Tara: "Iskreno nerada gledam v prihodnost. Glede poklica 
nisem še dokončno odločena, saj me res veliko stvari nav-
dušuje. Zanimam se za veterino, arhitekturo in dietetiko. 
Imam še štiri leta časa, da dobro pretuhtam, ampak vse, 
kar si želim, je, da bi poklic, za katerega se bom izšolala, 
opravljala z veseljem." 
Aljaž: "Upam, da bom po končanem šolanju svoje znanje 
lahko uporabil doma na kmetiji."
Tine: "V službi."

Aljaž Smolej Tine Mlinar 

MAJA BERTONCELJ

Na začetku junija so na založbi Malinc 
z zaključno prireditvijo z naslovom O 
angelih, volkodlakih, metlah in jajcih 
sklenili peto leto bralnomotivacijske-
ga projekta Leo, leo (po slovensko Beri, 
beri). Potekala je v Kulturnem domu 
Medvode, na njej pa so nastopili tudi 
učenci Osnovne šole Josipa Vandota iz 
Kranjske Gore (na sliki). V Španski bral-
ni znački za prve bralce Leo, leo je letos 
sodelovalo 2823 otrok v Sloveniji ter več 
kot petsto otrok in njihovih mentoric in 
mentorjev iz Španije. V okviru projekta 
so med drugim v Sloveniji novembra 
lani gostili islandsko pisateljico Kristin 
Steinsdottir, ki je bila na obisku tudi na 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

Kranjskogorski učenci na medvoškem odru
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Kranjskogorski policisti so sredi junija od 
Občine Kranjska Gora prejeli avtomatski 
defibrilator, ki ga bodo lahko uporabljali 
v nujnih primerih za oživljanje pri za-
stoju srca. Pod vodstvom Sama Cuznarja 
so tudi že opravili tudi izobraževanje za 
delo z njim. Prav policisti so namreč po-
gosto prvi na kraju raznih nesreč. 
Kot je ob prevzemu povedal komandir 
Policijske postaje Kranjska Gora Da-
mjan Lepoša, so izobraževanje opravili 
v sodelovanju s civilno zaščito; najprej 
za prve, nujne ukrepe, ki jih je na kra-
ju nesreče treba nuditi poškodovancu, 
poleg tega pa so se podučili, kako delu-
je defibrilator, da so ga lahko v prime-
ru potrebe varno in pravilno uporabili. 
Tudi župan Kranjske Gore Janez Hro-
vat meni, da je prav, da ima defibrila-
tor ravno policija. "Policija je s svojim 
vozilom na področju vse občine priso-

tna 24 ur na dan in se načeloma lahko 
najhitreje odzove, ko je treba biti na 
kraju nesreče. Menim, da so prav po-
licisti tisti, ki bodo največkrat odigrali 
ključno vlogo pri oživljanju oziroma 
pri nudenju prve pomoči v primerih, 
ko je nujna uporaba defibrilatorja," je 
povedal župan.

Kot poudarja, so v občini že poskrbe-
li za to, da je defibrilator dostopen na 
večini točk, kjer je večja koncentracija 
ljudi, na primer pri Jasni in v Plani-
ci. Sicer pa je kranjskogorska občina 
z defibrilatorji dobro pokrita. Imajo ga 
po vseh krajih, nameščeni pa so veči-
noma po gasilskih domovih.

Policisti dobili 
defibrilator

Na izobraževanju, kjer je policiste poučeval Samo Cuznar, je župan Janez Hrovat 
komandirju Policijske postaje Kranjska Gora Damjanu Lepoši izročil avtomatski 
defibrilator.

MARJANA AHAČIČ

Tudi letos je bila na nekdanjem mej-
nem prehodu v Ratečah slovesnost 
ob dnevu državnosti, na kateri so se 
veterani vojne za Slovenijo spomni-
li dogodkov na tem mejnem prehodu 
leta 1991. Zbranim je spregovoril Janez 
Lesjak, v letu 1991 poveljnik ljubljanske 
pokrajine, ki je poudaril, da smo se Slo-
venci že v Jugoslaviji razvili v narod, ki 
je suvereno odločal o svoji samostojno-
sti. Opisal tudi dileme, s katerimi so se 
srečevali udeleženci vojne za Slovenijo. 
"Nikogar nisem imel za sovražnika, le 
za nasprotnika. Bili smo v situaciji, da 
smo tudi tisti, ki smo do takrat dobro 
sodelovali, nenadoma stali drug proti 
drugemu. Vojska, s katero smo sodelo-
vali, je postala agresorska vojska. Prišli 
smo v vlogo, ko smo se morali odlo-
čati, ali bomo na nasprotnika streljali 

ali ne – nasproti pa so stali 18-letniki 
iz vse Jugoslavije, ki so prihod v Slove-
nijo ob odhodu v vojsko videli kot na-
grado. S takšnimi se je težko boriti na 

smrt. Storili smo vse, da naš spopad ni 
prerasel v nekaj krvavega." Zbrane je v 
imenu Občine Kranjska Gora pozdra-
vila svetnica Janja Dolhar.

Slovesnost ob dnevu državnosti

Tudi letos so v Ratečah pripravili slovesnost ob dnevu državnosti.



OBČINSKE NOVICE | 13 

BESNA 
PEHTA

TEMATSKI ORIENTACIJSKI 
PARK KRANJSKA GORA

MOJCIN DOM

KOLESARSKI 
PARK

KOLESARSKI 
PARK

BEDANCEVA
DRCA

RTC ZICNICE KRANJSKA GORA

POLETNO 
SANKALIŠCE

BESNA PEHTA

TEMATSKI 
ORIENTACIJSKI 
PARK KRANJSKA GORA

RTC Žičnice Kranjska Gora

oglas zgornjesavc poletje.indd   1 26.6.2017   15:14:26

RT
C 

Ži
čn

ic
e,

 K
ra

nj
sk

a 
G

or
a,

 d
. d

., 
Bo

ro
vš

ka
 c

es
ta

 1
03

 A
, K

ra
nj

sk
a 

G
or

a

MARJANA AHAČIČ

Parkirišče pred poslovilnimi vežicami v Kranjski Gori je 
pred poletjem že dobilo novo podobo. Odstranili so dotraja-
no podlago ter zamenjala asfalt in robnike, uredili so tudi 
brežine in dostopno cesto na zahodni strani pokopališča. 
V prihodnjih tednih se bodo lotili še urejanja dostopne poti 
na vzhodni strani pokopališča, tako da pogrebnim spre-
vodom za dostop od vežic do pokopališča ne bo več treba 
uporabljati kolesarske poti, je povedal direktor javnega 
podjetja Blaž Knific. "Za pomoč pri izvedbi projekta se za-
hvaljujem oddelku gospodarskih javnih služb in investicij 
na občini Kranjska Gora in občini nasploh, saj so poma-
gali tako pri idejni zasnovi kot pri realizaciji projekta," je 

še povedal Knific. Letos bo Komunala Kranjska Gora po-
sodobila tudi poslovilne vežice na Dovjem, kjer bodo delno 
popravili stopnišče in zamenjali ploščice, v Kranjski Gori 
pa načrtujejo, da bodo v prihodnjih letih na tamkajšnjem 
pokopališču še uredili žarni zid in prostor za raztros pepela 
pokojnikov. Ena od nalog Komunale med počitnicami pa 
je še, da pripravijo popis del na vseh pokopališčih v občini, 
na osnovi katerega bo nato občina lahko načrtovala sred-
stva za obnovo v prihodnjem letu. 

Na novo urejena  
okolica pokopališča
Parkirišče pred poslovilnimi vežicami v 
Kranjski Gori je pred poletjem že dobilo 
novo podobo, kmalu bodo uredili tudi 
dostopno pot.

Prenovljeno parkirišče pred poslovilnimi vežicami v Kranjski Gori.
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Občina Kranjska Gora je pridobila novo 
visoko priznanje, zlati certifikat z naj 
turistično destinacijo 2017. Na podlagi 
raziskave med 212 slovenskimi občina-
mi, ki jo je opravila revija Moje finance, 
je osvojila prvo mesto, pred Piranom in 
Bohinjem. "Priznanja, kakršen je zlati 
certifikat ali priznanje za najboljši 
turistični kraj, ki smo ga prejeli lani, 
pomenijo, da so ljudje opazili, da se v 
Kranjski Gori nekaj spreminja v pra-
vo smer in da gre kvaliteta turistične 
ponudbe po vsej občini samo navzgor. 
Zato bi ob tej priložnosti pohvalil nove, 
mlade moči v turizmu celotne občine, 
ki sodelujejo, premikajo meje, tržijo 
na sodoben način prek novih kanalov 
in dajejo razvoju turizma v destinaciji 
nov zagon," je zadovoljen župan Janez 
Hrovat.

ANOTHER AWARD  
FOR KRANJSKA GORA

The municipality of Kranjska Gora 
received a new important award, the 
Golden Certificate Best Tourist De-
stination 2017. Based on a research 
among 212 Slovenian municipaliti-
es, carried out by the magazine Moje 
Finance, it won first place, ahead of 
Piran and Bohinj. "Awards such as 
the Golden Certificate or the Best To-
urist Location, which we got last year, 
mean that people have noticed that 
something is changing in the right 
direction in Kranjska Gora and that 

the quality of the tourist offer thro-
ughout the municipality is only inc-
reasing. That is why I would like to 
take this occasion to praise the new, 
young powers in tourism of the enti-
re municipality, who cooperate, move 
borders, market in a modern way, 
through new channels, and give the 
development of tourism in this place 
a new drive," the mayor Janez Hrovat 
expressed his satisfaction.

KRANJSKA GORA WURDE ERNEUT 
AUSGEZEICHNET 

Die Gemeinde Kranjska Gora bekam 
eine neue hohe Auszeichnung, und 
zwar das Goldene Zertifikat „Beste To-
urismusdestination 2017“. Aufgrund 
einer Studie, die von der Zeitschrift 
Moje finance zwischen 212 sloweni-
schen Gemeinden durchgeführt wor-
den ist, belegte Kranjska Gora den 1. 
Platz, vor Piran und Bohinj. „Auszei-
chnungen, wie das Goldene Zertifikat 
oder die Auszeichnung für den besten 
Tourismusort, die wir voriges Jahr 
erhalten haben, bedeuten, dass die 
Menschen bemerkt haben, dass sich 
in Kranjska Gora etwas in die richtige 
Richtung bewegt und dass die Qualität 
bezüglich des Tourismusangebots in 
der ganzen Gemeinde nur noch nach 
oben geht. Deshalb möchte ich bei di-
eser Gelegenheit neue, junge Kräfte in 
der Tourismusbranche in der gesam-
ten Gemeinde loben, die mitwirken, 
die Grenzen bewegen, auf moderne 
Art und Weise mittels neuer Kanäle 

die Gemeinde vermarkten und der To-
urismusentwicklung in der Gemeinde 
neuen Elan geben,“ erklärt zufrieden 
der Bürgermeister Janez Hrovat.

ANCORA UN RICONOSCIMENTO PER 
KRANJSKA GORA

Il comune di Kranjska Gora ha ricevuto 
un nuovo importante riconoscimen-
to: il Certificato d’oro per la destina-
zione Più turistica del 2017. In base ad 
un’indagine condotta dalla rivista Moje 
finance (Le mie finanze) su 212 comuni 
sloveni, il primo posto è andato a Kranj-
ska Gora, alla quale hanno seguito Pira-
no e Bohinj. Il sindaco Janez Hrovat ha 
dichiarato in questa occasione:”Il Certi-
ficato d’oro, assieme al riconoscimento 
che ci è stato attribuito l’anno scorso 
per la migliore destinazione turistica, 
conferma l’idea che a Kranjska Gora le 
cose vanno nella direzione giusta e che 
la qualità della nostra offerta turistica 
disponibile in tutto il comune non fa 
altro che migliorare. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte 
le forze nuove e giovani che sono di-
ventate attive nel settore del turismo 
locale, che con il loro lavoro stanno 
ampliando i nostri confini con un 
approccio commerciale moderno ba-
sato su canali di comunicazione nuo-
vi. Così facendo danno ulteriori im-
pulsi al nostro turismo.”

Spet priznanje za Kranjsko Goro

KARMEN SLUGA

Zveza prijateljev mladine Slovenije vsako leto za otroke organizira počitniške progra-
me, namenjene aktivnemu preživljanju poletnih počitnic. Tudi letos bo tako. Društva 
in zveze, ki delujejo v vseh večji krajih po Sloveniji, organizirajo športne aktivnosti, 
ustvarjalne, poučne in raziskovalne delavnice, izlete in tabore. Nekatera društva otro-
kom nudijo še počitniško varstvo. Letovanje organizirajo tudi v Vili Šumica v Kranjski 
Gori in v Srednjem Vrhu nad Gozdom - Martuljkom. Posebno pozornost namenjajo 
otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom s posebnimi potrebami.

Za brezskrbne počitnice
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Doslej so martuljskim kulturnikom 
oder prijazno posojali na Turizmu 
Kranjska Gora, vsakokrat pa so ga 
pred prireditvijo v dvorano nameščali 
domači gasilci. Kot je povedala Marija 
Mija Mertelj, je pomembno, da smo 
vsi pozorni do svoje kulture in sloven-
stva, tudi zato je pomembno, da imajo 
vse generacije možnost in dobre po-
goje, da se ukvarjajo s kulturo – kot 
ustvarjalci ali kot obiskovalci priredi-
tev. V Gozdu - Martuljku tako za letos 
načrtujejo še dve igri in nekaj družab-
nih dogodkov.
Člani Kulturno-umetniškega društva 
Gozd - Martuljek smo se med drugim 
odzvali na povabilo in sodelovali na 
prvem festivalu vseslovenske pesmi 
Festival kamrica, ki je bil 8. junija na 

Razkrižju. Na prireditvi so nastopili 
člani društva: Eva Črv, Lovro Grilc in 
Veronika Radič, recitiral je Vladimir 

Boris Pogačnik, spremljava na citrah 
pa je bila v rokah gospe Danice Buti-
nar.

Nov oder v Gozdu - Martuljku
Na slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Rute - Gozd Martuljek  
so namenu predali novi oder, ki bo obiskovalcem v dvorani gasilskega  
doma omogočal, da bodo lažje spremljali prireditve.

V Gozdu - Martuljku so se ob krajevnem prazniku razveselili novega odra.

MARJANA AHAČIČ

Na priložnostni slovesnosti so v 
Kranjski Gori konec junija odprli do-
datne prostore tamkajšnje knjižnice. 
Sedemdeset kvadratnih metrov doda-
tnih prostorov bo knjižnici omogočilo 
preglednejšo postavitev knjižničnega 
gradiva, knjižnica bo tudi prijaznej-
ša za uporabnike, je poudarila direk-
torica knjižnice Veronika Osredkar. 
»Malo se bo povečal prostor med knji-
žničnimi regali, največja pridobitev 
pa bo zagotovo zastekljena soba, ki bo 
namenjena individualnemu delu in 
učenju. To je moderen element sodob-
nih knjižnic, ki se vse bolj obračajo k 
uporabnikom in jim poleg knjižnične 
zbirke ponujajo tudi prostor za branje, 
učenje in šolsko oziroma študijsko 
delo.« 

Kot je na slovesnosti povedal župan 
Janez Hrovat, je kranjskogorska knji-
žnica, ki je locirana v pritličju stavbe, 
v kateri je tudi občinska uprava, zelo 
dobro obiskana. Zato so se, ko so iz 
sosednjih prostorov odšli dosedanji 
najemniki, odločili, da ji priključijo 
dodatnih sedemdeset kvadratnih me-
trov površine. "Prostor je dobil narav-
no svetlobo in izhod na vrt, tako da bo 
knjižnica za več kot tretjino večja in 
sodobno opremljena s prostorom za 
individualno delo, tako da lahko re-
čem, da gre za eno od zelo pomemb-
nih pridobitev letošnjega leta." 
Knjižnica v Kranjski Gori je ena do 
osmih enot Knjižnice Jesenice, najve-
čja v občini, poleg nje so še knjižnice v 
Ratečah, v Gozdu - Martuljku in Moj-
strani. "Opazi se, da jo imajo krajani 
radi. Živi s krajem, deležna je tudi 

podpore občine, ki se pozna tudi pri 
delovanju knjižnice," je še poudarila 
Veronika Osredkar.

Dodatni prostori za knjižnico

Veronika Osredkar, direktorica Knjižnice 
Jesenice, pod okrilje katere organizacijsko 
sodijo tudi vse knjižnice v občini Kranjska 
Gora
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Začetke turizma v vaseh pod Triglavom 
lahko pripisujemo romarjem, ki so ro-
mali na Svete Višarje že pred več kot 
šeststo leti. Morda bi o začetku turistič-
ne dejavnosti lahko govorili tudi ob poja-
vu lovskega zakupništva v posameznih 
delih območja, kjer je danes Triglavski 
narodni park. Tudi ti začetki segajo v ob-
dobje pred več kot dvesto leti. Zagotovo 
pa je za začetek sodobnega turizma po-
memben mejnik 14. 12. 1870, ko je skozi 
Zgornjesavsko dolino prihrumel vlak in 
pripeljal prve popotnike. V visokogorju 
so zgradili prve planinske koče in kmalu 
se je razvilo tudi gorsko vodništvo.
Med obema vojnama je mojstranski 
turizem zares cvetel, saj je na lov po-

gosto prihajal jugoslovanski kralj Ale-
ksander Karađorđević. Z njim pa tudi 
pomembni možje iz sveta politike in 
gospodarstva, med njimi češki diplo-
mat Jan Masaryk. Mojstrano je leta 
1974 obiskal Josip Broz - Tito, leta 1998 
pa angleški princ Charles. Leta 1907 
so med prvimi na območju Slovenije 
ustanovili Tujsko-prometno društvo. 
Člani društva niso nikoli mirovali in 
tudi danes je tako, pravi predsednik 
Turističnega društva Dovje - Mojstrana 
Matjaž Podlipnik in dodaja: »V prosto-
rih Slovenskega planinskega muzeja 
deluje TIC, ki je pod okriljem društva. 
Nudimo turistične informacije, posre-
dujemo proste sobe, skupaj z drugimi 
društvi prirejamo številne prireditve, od 
Aljaževih dni do Večera na vasi, Sloven-
skih večerov, Pustovanja, Kresovanja, 
Veselega decembra in ostalih manjših 
dogodkov. Izvajamo izobraževanja in 
tečaje, skrbimo za okolico, izdelujemo 

Več kot stoletje 
zagnanosti  
v turizmu
Letos se tudi Turistično 
društvo Dovje - Mojstrana 
vključuje v elitno družbo 
turističnih društev, ki 
imajo tradicijo, daljšo od 
sto deset let.

promocijske materiale in pomagamo 
drugim društvom.
Ponosni smo na več dvesto pridnih čla-
nov društva in veseli smo novih vsebin 
v muzeju, ferat za vasjo, Trga olimpijcev 
in prenovljenih pohodnih poti. Veseli-
mo se skorajšnje nove informacijske 
točke v Topolinu, ki bi nam lahko dala 
nov, dodaten zagon.« Točko bodo odprli 
v petek, 7. julija. Prav tako v petek ob 20. 
uri pa bo v Kulturnem domu na Dovjem 
slavnostna seja ob 110-letnici društva 
s kulturnim programom, enodejanko 
Leto 1933, ki je nastala pod peresom 
Franceta Voge in pod taktirko režiserja 
Marsela Gomboca. Zasluženim članom 
društva in drugim, ki se trudijo za tu-
ristični razvoj vasi pod Triglavom, bodo 
podelili tudi priznanja. 
In kakšne so želje predsednika dru-
štva Matjaža Podlipnika z v priho-
dnje? "Rečem lahko, da skoraj ni 
dogodka ali akcije pri nas, da je ne 
bi podprli, tako kot tudi nas podpira 
lokalna skupnost, krajanke in krajani 
pa tudi celotna občina Kranjska Gora. 
Po dolgoletnem boju z zimo in veliki-
mi napori naših podjetnikov v gostin-
stvu in turizmu, po izgradnji Sloven-
skega planinskega muzeja in po tem, 
ko smo dobili prvo zaposleno delavko 
za polni delovni čas v turistično-in-
formacijskem centru v Mojstrani s 
pozitivnimi občutki gledamo naprej. 
Manjka nam kak hotel, saj imamo 
le 120 ležišč in Kamp Kamne, vendar 
imamo izredne naravne pogoje, pre-
govorno pridne roke in nekaj trme, 
predvsem pa veliko turistično srce. 
Skupaj se bomo potrudili, da turizem 
dvignemo na nivo, ki si ga naši kraji 
zaslužijo," pravi Podlipnik. 
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Vsebina oglasov za objavo v Zgornjesav'cu – julij 2017 

 

PODKOREN 
RAVNINSKI TRAVNIKI 
PRODAMO   13.629 m2 

ravninskih travnikov  

na štirih različnih lokacijah       
na območju Podkorena 

Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, Lj. 

041 606 055 

 
 

  

PODKOREN 
GOZDOVI 

PRODAMO   17.937 m2 
gozdnih zemljišč  

na treh različnih lokacijah         
na območju Podkorena 

Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, Lj. 

041 606 055 
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Konec julija bo pri Ruski kapelici zno-
va slovesnost v spomin ruskim vo-
jakom. Letos so prireditelji program 
pripravili ne le v Kranjski Gori, pač pa 
so ga razširili na Mojstrano in Rateče. 
Tako imenovani Ruski dnevi bodo po-
tekali od 24. do 30. julija. V ponede-
ljek, 24. julija, ob 18. uri bo v Ljudskem 
domu odprtje razstave del Nikolaja 
Mašukova z nastopom skupine Rula-
da. V sredo, 26. julija, ob 19. uri bo na 
Trgu olimpijcev v Mojstrani nastop 
Triglavskih zvonov in skupine Tali-
sman. V petek, 28. julija, bodo Rusi 
sodelovali na gasilski veselici v Ra-
tečah. V soboto, 29. julija, ob 17.45 bo 
na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori 
koncert zbora delegacije Ruske pra-
voslavne cerkve in koncert mešanega 
pevskega zbora KD Odmev Kranjska 

Gora. Zadnjo nedeljo v juliju bo slove-
snost pri kapelici. Tudi letos na njej 
pričakujejo predstavnike politike in 
gospodarstva obeh držav. 
Sicer je Ruska kapelica to pomlad že 
sprejemala visoke goste. Obiskal jo 
je prvi namestnik predsednika Fede-
ralnega zbora Ruske federacije Niko-
laj V. Fedorov v spremstvu Vladimirja 
Lukina, večkratnega udeleženca spo-
minskih slovesnosti pri Ruski kapelici 

po letu 2000. Pri kapelici je bila tudi 
11-članska delegacija mesta Sankt Pe-
terburg, ki jo je vodil gubernator Georgij 
Sergejevič Poltavčenko. Ruska kapelica 
v letošnjem juliju in avgustu znova od-
pira svoja vrata za obiskovalce. Vsak 
ponedeljek 9.–12. ure bo pri njej pred-
stavnik Društva Slovenija Rusija Simon 
Oblak, ki vam bo z veseljem predstavil 
zgodovinska dejstva o kapelici in tudi 
odklenil njena vrata.

Srečanje pri 
Ruski kapelici

MARJANA AHAČIČ

Slovenija je bila letos partner 8. Mednarodnega festivala čipke na Pagu. V okviru tega 
dogodka je bil organiziran tudi slovenski večer, kjer se je predstavil Pihalni orkester 
Jesenice-Kranjska Gora z mezzosopranistko Moniko Bohinec in tenoristom Kleme-
nom Torkarjem. Slovenijo je predstavljala veleposlanica RS na Hrvaškem dr. Smilja-
na Knez. Dogodka sta se v imenu Občine Kranjska Gora udeležila tudi župan Janez 
Hrovat in podžupan Bogdan Janša. Občina Kranjska Gora se je predstavila na skupni 
stojnici. Župan Paga Ante Fabijanić in župan Kranjske Gore sta se strinjala, da so 
podobni dogodki pomembni, ne samo na kulturnem, ampak tudi na turističnem po-
dročju. Na sliki: Podžupan mesta Pag Davor Fabijanić, župan Ante Fabijanić, dr. Smiljana 
Knez, Janez Hrovat in Bogdan Janša

Kranjska Gora se je predstavila na Pagu
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Gre za mlad filmski festival, njegovo 
bistvo pa je v združevanju ustvarjal-
cev in ljubiteljev gibljive slike. Ideja se 
je porodila iz želje po oživitvi filmske 
tradicije kraja, ki sega v leto 1951, ko 
je bil v teh krajih posnet prvi film o 
Kekcu.
V bogatem desetdnevnem programu 
bodo prikazali igrane in dokumentar-
ne filme slovenske in tuje produkci-
je, med katerimi je veliko svetovnih 
filmskih uspešnic, nagrajenih na naj-
večjih filmskih festivalih. Program 
so organizatorji tudi letos obogatili s 
številnimi obstranskimi dogodki, kot 
so delavnice za otroke, tečaji za od-
rasle ljubitelje, pogovori z avtorji in 
okrogle mize, gledališke predstave ter 
pester glasbeni program. Festivala se 
bodo udeležili številni znani filmski 
ustvarjalci.
Velik poudarek je namenjen lokalnim 
ustvarjalcem, ki bodo predstavljeni v 
sklopu Domačica. Festivalski sklop in 

s tem celoten festival je letos posve-
čen filmski in gledališki igralki ter 
pripovedovalki zgodb Marici Globoč-
nik – teti Pehti iz Kranjske Gore. V ta 
namen bodo v nedeljo, 30. julija, na 
jasi pri Pišnici (pod hotelom Lek) njej v 
čast posadili festivalsko lipo, predva-
jali pa bodo tudi film Zadnja večerja, v 
katerem je nastopila. 

Ker festival gradi na povezovanju ce-
lotne regije, si organizatorji želijo pro-
gram razširiti in organizirati filmske 
projekcije tudi v Mojstrani ni Ratečah. 
Podroben program bo predstavljen v 
prihodnjih dneh, v skladu z načelom 
»od ljudi za ljudi« pa bodo vsi ogledi 
filmov brezplačni. Več informacij naj-
dete na www.kgiff.si.

Tudi to poletje filmski festival
Kranjska Gora bo od 27. julija do 5. avgusta spet zaživela v svetu filma; tudi 
letos bo gostila Mednarodni film fest Kranjska Gora – KGIFF; letošnji, ki je drugi 
zapored, obljublja še bogatejši program.

Tudi to poletje bo ob jezeru Jasna poteka-
la vadba joge, ki jo vodi domačinka, jo-
gistka Ana Kersnik Žvab. "Lani je bil odziv 
zelo dober, zato smo se odločili nadalje-
vati. Joga se bo izvajala vsak petek v juliju 
in avgustu ob 20.15 ob jezeru Jasna," je 
povedala Ana Kersnik Žvab.

Joga ob jezeru Jasna
From July 27th to August 5th, Kranjska Gora will again host the International Film Fest 
Kranjska Gora - KGIFF. This year's festival, which is the second in a row, promises an 
even richer programme. The essence of the festival is to unite creators and lovers of 
the motion picture, emphasize the organisers, who have based the idea of the festi-
val on the desire to revive the film tradition of the town, reaching back to 1951, when 
the first Kekec film was made here. "During a rich ten-day programme, we will show 
movies and documentaries of Slovenian and foreign production, among which there 
are many globally renowned titles, awarded at the greatest film festivals. Some of the 
best known ones are: I, Daniel Blake, a recipient of the Golden Palm of Cannes last 
year, Toni Erdman, also a recipient of an award in Cannes in 2016 and a 2017 Oscar 
nominee, Masaryk, who received twelve out of fourteen Czech Lion Awards, The Sale-
sman, the recipient of the most awards at last year's Cannes Festival and the winner 
of the Oscar 2017 for the best foreign language film, and Patterson, another film that 
received numerous awards at various festivals, including Cannes 2016. Numerous do-
cumentaries will also be shown, including My World Is Upside Down, I Am Not Your 
Negro, and Tomorrow," the organisers announced.

Film Festival again this Summer

V junijski številki Zgornjesavca smo na-
pačno napisali ime gospe, ki vodi gostil-
no Rožca na Dovjem. Pravilno je Milica 
Stanovič. Za nenamerno napako se go-
spe Stanovič in bralcem opravičujemo.

Popravek



Auch in diesen Sommer wird der  
Filmfestival stattfinden 
Kranjska Gora wird vom 27. Juli bis den 5. August wieder Gastge-
ber des Internationalen Filmfestivals Kranjska Gora – KGIFF sein. 
Der diesjährige Filmfestival, schon der zweite hintereinander, 
verspricht noch ein reicheres Programm, wie im Vorjahr. Das We-
sentliche des Festivals liegt in der Zusammenführung der Künstler 
und Liebhaber des beweglichen Bildes, betonen die Veranstalter, 
bei welchen die Idee über die Veranstaltung des Festivals aus 
dem Wunsch nach der Wiederbelebung der Filmtradition im Ort, 
die in das Jahr 1951 reicht, als hier der erste Film Kekec aufgenom-
men wurde, entstanden ist. "Im Rahmen des bunten zehntägigen 
Programms werden wir Spiel- und Dokumentarfilme der sloweni-
schen und ausländischen Produktion gezeigt, unter denen sich 
auch zahlreiche Welthits aus der Filmbranche befinden, die  bei 
den größten Filmfestivals ausgezeichnet worden sind. Einige ho-
chkarätige Spielfilme sind z.B. Jaz, Daniel Blake, der letztjährige 
Preisträger der goldenen Palme in Cannes, Toni Erdman, ebenfalls 
ausgezeichnet  in Cannes 2016 und für den Oscar 2017 nominiert, 
Masaryk, der von vierzehn Nominierungen für den tschechischen 
Löwen 12 Auszeichnungen bekommen hat, Trgovski potnik, der 
meist ausgezeichnete Film im letzten Jahr in Cannes und Prei-
sträger für den fremdsprachigen Spielfilm beim Oscar 2017 und 
Paterson, noch einer der Gewinner auf zahlreichen Festivals, u.a. 
in Cannes 2016. Es werden auch zahlreiche hochkarätige Doku-
mentarfilme ausgestrahlt, u.a. Moj narobe svet, Nisem tvoj zamo-
rec und Jutri«,  haben uns die Veranstalter verraten.

Anche questa estate il festival 
del film
Anche quest'anno si terrà a Kranjska Gora dal 27 luglio al 5 ago-
sto il festival internazionale del film KGIFF. Quello di quest’anno, 
il secondo in ordine di tempo, promette contenuti ancora più 
interessanti. Come sostengono gli organizzatori, l’obiettivo del 
festival è far incontrare gli amanti e gli autori del cinema. L’idea 
è nata dal desiderio di ravvivare la tradizione cinematografica di 
questo luogo che ha visto nascere nel 1951 il primo film sloveno 
dal titolo Kekec. Dicono gli organizzatori: "Nel ricco programma 
di dieci giorni si potranno vedere sia film sceneggiati che docu-
mentari di produzione slovena e straniera, tra i quali si troveranno 
molti che hanno raggiunto un successo internazionale e che sono 
stati premiati nei più famosi festival internazionali. I più famosi 
sono: Io, Daniel Blake, premiato con la palma d’ora l’anno scorso 
a Cannes, Toni Erdman, anche questo premiato a Cannes nel 2016 
e che ha inoltre ricevuto la nomination per l’ Oscar nel 2017, Masa-
ryk che, dei quattordici premi previsti dal Leone Ceco, ne ha rice-
vuto dodici, il Cliente, il più premiato film della manifestazione di 
Cannes dell’anno scorso e vincitore dell’Oscar 2017 per il miglior 
film straniero e Peterson, che ha avuto numerosi premi tra questi 
anche a Cannes nel 2016. Saranno proiettati anche i documentari 
Il mio mondo alla rovescia, Non sono il tuo negro e Domani.

priprava hrane
za piknike

malice za podjetja 
(v ponudbo za redna naročila

vključena tudi dostava)

T: 04 5864 396

Bistro OAZA, Gostinjstvo in turizem, d.o.o., Cesta maršala Tita 55, 4270 Jesenice,
info@bistro-oaza.si, www.bistro-oaza.si

Dostava hrane na dom in katering. 
Nudimo vam poseben prostor za
zaključene družbe do 35 oseb.

NOVO!

oglas OAZA zgornjesavc 06.2017_Layout 1  2.6.2017  8:42  Page 1

Lovci Lovske družine Kranjska Gora in Lovske družine Dovje so 
ob magistralni cesti skozi Zgornjesavsko dolino začeli postavljati 
podobe srnjaka, da bi voznike opozarjali na nevarnost trčenja z 
divjadjo. Kot je v imenu lovcev povedal Mihael Kersnik, imajo v 
obeh lovskih društvih velike izgube zaradi povoženja divjadi, naj-
večkrat pa pride do trka vozil s srnjadjo. »Lovci ob cesti postavlja-
mo kemično ograjo, napeljujemo trakove z odsevniki, da bi s tem 
divjad odvračali od prehajanja čez cesto. V zadnjem času pa smo 
na nekaj najbolj kritičnih mestih, kjer divjad prehaja najpogoste-
je čez cesto, postavili podobe srnjaka. Lastnikom vozil pa lovci 
priporočamo, da svoja vozila ustrezno zavarujejo pri zavaroval-
nicah za škodno tveganje trčenja z divjadjo,« je povedal Kersnik.

Lovci postavili table srnjaka

Podobe srnjaka opozarjajo na nevarnost trčenja z divjadjo.
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MARJANA AHAČIČ

Društvo mladih Kranjska Gora je v 
okviru Dneva športa in zabave v Moj-
strani na Prodih pri parku v Mojstrani 
konec junija pripravilo turnir v ma-
lem nogometu. Kot je povedal Gregor 
Miklič, predsednik Društva mladih 
Kranjska Gora, ki je prireditev organi-
ziralo, je bilo letos na turnirju rekor-
dnih 14 ekip, kar kaže na zelo uspešno 
in kakovostno izvedeno organizacijo. 
Udeležba in zanimanje za prireditev, 
ki so jo pripravili že četrto leto zapo-
red, se namreč iz leta v leto poveču-
jeta.
Zmagovalka turnirja je bila ekipa 
JEKO, drugo mesto je šlo ekipi Fasa-
derstvo Kumalić, tretje mesto je dose-
gla ekipa ŠD Dovje - Mojstrana, četrto 

pa lanskoletni zmagovalci, ekipa Go-
stilna Jožica.
Pestro je bilo tudi dogajanje ob prizo-
rišču; otroci so z veseljem uporabljali 
postavljena igrala, precej je bilo nav-
dušenja nad izvajanjem prostih stre-
lov, veliko je bilo navijačev ali prepro-
sto obiskovalcev, ki so se prišli družit 
in zabavat ob glasbi in dobrem nogo-
metu, je še povedal Miklič in dodal, 
da je prireditev z napetim komentira-
njem popestril Aleš Brun. 

Pomoč pri organizaciji prireditve je 
prispevalo Športno društvo Dovje - 
Mojstrana, ki je zelo dobro pripravilo 
igrišče, za hrano in pijačo so poskr-
beli na kmetiji Pr' Železnk, zmagoval-
ne ekipe pa so se razveselile bogatih 
nagrad. "Upamo, da se bo mojstran-
ski dan športa in zabave v prihodnje 
samo še stopnjeval in širil, da bo vsa-
ko leto še boljši in večji ter s še več do-
datnimi popestritvami," je še povedal 
Gregor Miklič.

Dan športa  
in zabave  
v Mojstrani

KARMEN SLUGA

Tudi letos so člani Športnega društva Vaniše Podkoren na 
praznični dan 25. junija organizirali tradicionalni nogometni 
turnir. Kot je povedal Samo Cuznar, so igrišče pripravljali kar 
nekaj dni, tako da je bilo nared za zagnane ekipe, ki so se bo-
rile za najboljša mesta in lepe pokale. Turnir je tokrat s prvo 
podajo na igrišču odprl direktor Turizma Kranjska Gora Blaž 
Veber. Letos jim jo je žal malce zagodlo močno deževje, a so 
tako organizatorji kot tekmovalci dokazali, da jim dež ne more 
vzeti veselja do druženja in športa.

Nogometni turnir na Vanišah 
Člani občnega zbora športnega društva Kranjska Gora so juni-
ja na rednem letnem občnem zboru izvolili nov devetčlanski 
upravni odbor in za novega predsednika društva izvolili Roberta 
Plavčaka. Plavčak je zadnja dva mandata že deloval v upravnem 
odboru društva, zato delo društva dobro pozna. Ključni in pri-
marni cilj društva in novega predsednika je dokončati gradnjo 
Športnega parka Ruteč in z njegovim polnim delovanjem obo-
gatiti ponudbo občine kot tudi spodbujati šport in rekreacijo ter 
medgeneracijsko druženje članov in občanov, poudarja Plavčak. 

Novo vodstvo športnega društva

Sedemdeset tekačev se je udeležilo letošnjega tradicionalnega 
teka na Vršič – Andrejčkovega teka, ki ga organizira Turistično 
društvo Kranjska Gora. Vreme jim na izrazito nevihtno nedeljo 
res ni bilo naklonjeno, a so pokazali svojo vztrajnost in prema-
gali vse serpentine na najvišji slovenski prelaz. V svojih kate-
gorijah so bili najboljši Tina Klinar, Jasmina Jelovšek, Claudia 
Leroch, Marta Plahuta, Tine Hren, Gašper Bregar, Tomaž Dolar, 
Miran Cvet, Franci Teraž, Andrej Jesenko in Jože Legvart. Pri mo-
ških absolutno je Miran Cvet zmagal s časom 49:28,95. Pri žen-
skah pa je najhitrejša Jasmina Jelovšek dosegla čas 1;04:10,13.

Sedemdeset tekačev na Vršič
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našo izbrano kavo ali čajem v

RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI. 

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

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

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

KARMEN SLUGA

"Najbolj sem presenečen, da je v Kranjsko Goro prišlo toli-
ko tujcev, in sicer kar 35. Zelo sem ponosen na prostovoljce 
in na vodenje celotnega kampa, saj so otroci res navdušeni 
in trenirajo zelo dobro," je povedal Miha Zupan. Na kamp 
je letos prišlo kar 19 otrok iz Izraela, gostil je tudi Špance, 
Litovce in dva Šveda, ki sta ga preteklo leto spoznala na 
evropskem prvenstvu. Med udeleženci kampa so bili gluhi, 
naglušni in tudi slišeči otroci. Poleg košarke, ki je bila prva 
na njihovem urniku, so spoznavali tudi svet gluhote ter 
se na zabaven način skozi igro učili znakovnega jezika, v 
katerem se sporazumevajo gluhi.
Miha pri izbiri lokacije za kamp ni imel pomislekov in 
navdušenja nad svojim domačim krajem ne skriva: "V 
Kranjski Gori sem odraščal, tu imam družino, prijatelje. 
To je zame najlepši kraj s še lepšo naravo. Tu imamo vse, 
kar potrebujemo za dobro organizacijo kampa, tako zunaj 
z vsemi naravnimi danostmi kot tudi v zaprtih prostorih, 
kjer treniramo v dobro opremljeni Dvorani Vitranc."
Miha Zupana, vse prostovoljce, trenerje in otroke sta obi-
skala tudi nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Rene 
Mlekuž. 

Trenirali pod vodstvom 
Mihe Zupana
Drugi mednarodni košarkarski kamp 
Mihe Zupana – sicer Kranjskogorčana, 
ki ga je športna pot popeljala po svetu 
– je v Kranjski Gori postregel z rekordi, 
saj je letošnje število otrok kar za 
trikrat večje kot prvo leto, večja je tudi 
mednarodna udeležba. 

Vse prostovoljce, trenerje in otroke sta obiskala tudi nekdanja 
alpska smučarja Jure Košir in Rene Mlekuž. 

Na kamp so letos prišli tudi otroci iz Izraela, Španije, Litve in 
Švedske.
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URŠA PETERNEL

Dvakrat letno ponavadi pride domov v Mojstrano Marti-
na Čufar Potard, ena naših najboljših plezalk, ki zadnja 
leta živi v francoskem Chamonixu, v raju pod Mont Blan-
com. Martina ima dva sinova, petinpolletnega Tommyja 
in dveletnega Paca, tudi njen mož Nico pa je plezalec in 
gorski vodnik. Ob tokratnem obisku v Mojstrani (ki je bil 
namenjen tudi udeležbi na poroki sestre Irene) je Martina 
v Slovenskem planinskem muzeju pripravila predavanje 
z naslovom Mama z jeklenimi prsti. Pred nekaj leti so na-
mreč Martino v neki francoski reviji imenovali "dekle z 
jeklenimi prsti", zdaj, ko je postala mama, pa je Martina 
to poimenovanje prevzela za naslov svojega zanimivega 
predavanja, v katerem je govorila o svoji 28-letni plezalni 
poti.

STRAST DO PLEZANJA

"Rojena sem bila v znamenju kozoroga in že to je bilo 
mogoče prvo znamenje, da bom plezala ..." je povedala 
Martina, ki je bila pri devetih letih prvič na Triglavu, kaj 
kmalu pa se je na naš najvišji vrh povzpela tudi čez se-
verno triglavsko steno. V plezanje se je zaljubila v petem 
razredu osnovne šole na plezalnem taboru v Avstriji in se 
vpisala v alpinistično šolo. "S prijateljico Eriko sva plezali 
po okoliških skal'cah, enkrat smo šli tudi v plezalni vr-
tec v Finkenstein, kjer sem v 'teniskah' splezala svojo prvo 
sedmico. Pri dvanajstih letih sem imela v žepu izpit za 
alpinističnega pripravnika," se spominja. Za pravi začetek 
plezalne kariere pa šteje prvo tekmo decembra leta 1990, 
na kateri je bila tretja med fanti. Tako se je začela ude-

leževati tekem, vse več je trenirala, in kot pravi, je imela 
vedno veliko motivacijo in strast do plezanja. Trenirala 
je veliko in povsod, kjer je le lahko, v svoji sobi in v veži, 
kjer ji je oče namestil oprimke, napredovati pa je začela 
zlasti pod vodstvom trenerja Toma Česna. Začela je nizati 
uspehe na tekmovanjih, postala je devetkratna država pr-
vakinja, leta 2001 svetovna prvakinja, je zmagovalka treh 
tekem za svetovni pokal. Ne le v dvorani, temveč tudi v 
naravni steni je začela dvigati meje ženskega plezanja, 
med drugim je preplezala več kot tristo smeri, težjih od 8a 
... V sedemnajstih letih tekmovalne kariere se je udeležila 
kar 260 tekem! Leta 2003 pa se je zgodila prelomnica na 
njeni tekmovalni poti, saj je v plazu tragično izgubil življe-
nje njen oče. Takrat je, kot pravi, izgubila motivacijo, šla 
za nekaj časa plezat po svetu, kasneje sicer še tekmovala, 
a motivacija ni bila več prava ... 

YOSEMITE IN NICO

Povsem nov svet se ji je odprl, ko je obiskala plezalni raj Yo-
semite v ZDA. Tam je, kot pravi, spoznala povsem drugačno 
tehniko plezanja. In ne le to, sredi prepadne yosemitske ste-
ne je spoznala tudi svojega moža Nicolasa Potarda, franco-
skega plezalca in gorskega vodnika, s katerim sta se nekaj 
let kasneje tudi poročila. V "plezalnem stilu", torej v kavboj-
kah in brez odvečnih ceremonij ... Od leta 2009 Martina, ki 
je diplomirala na fakulteti za šport, živi v Chamonixu, v raju 
pod Mont Blancom. "Hitro sem vedela, da je pravi fant zame 
... V steni, v težki situaciji to hitro ugotoviš," je o Nicolasu 
povedala Martina, ki je pred petimi leti in pol rodila prvega 
sina Tommyja, pred dvema letoma pa še Paca. Kot je po-

Mama z jeklenimi prsti
Martina Čufar Potard, nekoč "dekle 
z jeklenimi prsti", je danes mama 
petinpolletnega Tommyja in dveletnega 
Paca. Živi v Chamonixu in  
še vedno veliko pleza.

Z možem Nicolasom in sinovoma Tommyjem in Pacom  
/ Foto: osebni arhiv

Martina je skakala tudi s padalom iz letala – in 
kot pravi, bo zagotovo še kdaj skočila. Ukvarja 
pa se tudi s kundalini jogo, vadi vsako jutro 
vsaj eno uro. Kot v filmu pravi ena od njenih 
prijateljic, Martina vstane ob pol šestih zjutraj, 
ob osmih, ko se prebudijo drugi, ima za seboj 
že dve uri joge in pripravljen zajtrk za vse ... 
Skratka, je zares disciplinirana in organizirana 
oseba ...



Martinin mož Nicolas je 
vsakemu od obeh sinov 
posvetil tudi raztežaja v gorah 
pod Mont Blancom, eden tako 
nosi ime Tommy, drugi pa 
Paco.
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vedala, je v nosečnosti plezala skoraj 
čisto do poroda. Šla je v steno, sama. 
"Samo trebuh in jaz," pravi v filmu, ki 
so ga snemali zadnje leto dni, govori 
pa o ženskah in plezanju. V filmu celo 
Martinin mož Nicolas pravi: "Meni se 
je zdela malo nora, da je plezala nose-
ča ... Jaz sem bolj normalen. Če bi bil 
jaz noseč, bi se zredil in bi bil doma ... 
Mislim, da je preprosto hiperaktivna. 
Odkar jo poznam, je vedno 'na polno' 
..." In v steni je bila spet le dvanajst dni 
po porodu ...

TOMMY IN PACO

Zdaj, ko imata otroka, z Nicolasom 
veliko plezata zlasti v okolici Chamo-
nixa in v Verdonu na jugu, kamor obi-
čajno s seboj vzamejo francosko ba-
bico, ki pazi na Tommyja in Paca, da 
Martina in Nicolas lahko nekaj uric 
plezata. Dvakrat na leto Martina sino-
va pripelje tudi v Mojstrano, na obisk 
k slovenski babici, da malo vadita slo-
venščino. Tommyju gre menda zelo 

dobro, medtem ko Paco še ne govori 
prav veliko. Tommy sicer menda ne 
mara hoditi, po Martinih besedah je 
zanj že sto metrov predaleč, njegova 
največja želja pa je bila, da bi lahko 
ves dan preživel v pižami. A ker doma 
ni šlo, mu je to željo nedavno izpolnil 
stric Aleš ... 
Da je Martina, ki je januarja dopolnila 
štirideset let, v domači Mojstrani še 
vedno zelo priljubljena, pa dokazu-
je tudi povsem polna dvorana v Slo-
venskem planinskem muzeju, kjer je 
imela svoje predavanje. Z muzejem je 
Martina povezana na poseben način, 
saj je pred desetimi leti skupaj z Jan-
kom Ažmanom postavila temeljni ka-
men za njegovo gradnjo ...

Martina Čufar Potard v skalnjaku  
pred Slovenskim planinskim muzejem  
v Mojstrani
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Petek, 7. julija, 14. julija, 21. julija, 28. julija, 4. avgusta • Kranjska 
Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 22.00 

KOKTAJL VEČER Z DJ-EM
Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Petek, 7. julija • Dovje, Kulturni dom, ob 20.00 

SLAVNOSTNA SEJA OB 110-LETNICI TD DOVJE - MOJSTRANA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana

Info: info@mojstrana.com, www.mojstrana.com 

Petek, 7. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

KONCERT – JAKOB KOBAL Z BANDOM
Organizator: Turizem Kranjska Gora

Info: info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40 

Petek, 7. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER – ABBA SHOW
Organizator: HIT, d. d.

Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 8. julija • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – SKALE LAČNEGA LEDENCA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Elizabeta Kejžar, info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 8. julija • Gozd - Martuljek, pri gasilnem domu, ob 16.00

VESELICA »PA DAMAČ’M V RUTAH«
Nastop ansambla Gadi.

Organizator: TD Gozd Martuljek, info: 031 309 125

Sobota, 8. julija, 15. julija, 22. julija, 29. julija, 5. avgusta • Kranjska 
Gora, na terasi nad bazenom hotela Ramada Resort, ob 17.30

POLETNA ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180.  
Potrebna predhodna prijava na telefonski številki 031 416 180,  
04 588 45 00 ali na anapirih@gmail.com. V primeru slabega vremena 
se vadbe preselijo pod streho. 

Sobota, 8. julija • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 20.00

KONCERT – TAKE 3 (JOVANA JOKA, WERONIKA PARTYKA, MATJAŽ 
ŠKOBERNE)
Organizator: Kulturno društvo Sekvoja, info: www.vincero.si

Sobota, 8. julija, 15. julija, 22. julija, 29. julija, 5. avgusta • Kranjska 
Gora, Gostilna Oštarija, od 20.30 do 21.30 

FOLKLORNI VEČER
Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Sobota, 8. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.30 in 24.00

VARIETE – DUO LUIS MODERN MAGIC

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

Nedelja,  9. julija, 23. julija • Gozd - Martuljek, Hotel Rute (Pekarna 
Mišmaš), ob 10.00

PRAVLJIČNA DEŽELA IN DELAVNICA PEKE KRUHA – PEKARNA MIŠMAŠ

Organizator: Dežela zabave, info: 041 455 541 ali info@dezela-zabave.
si. Obvezne prijave na 041 455 541.

Nedelja, 9. julija, 16. julija, 23. julija, 30. julija, 6. avgusta • Kranjska 
Gora, Gostilna Oštarija, od 17.00  do 20.00 

NEDELJSKO POPOLDNE IN VEČER S KITARISTOM

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Nedelja,  9. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 18.00

ZAKLJUČNI KONCERT FESTIVALA 1. ALPSAX SUMMER 2017

Koncert z udeleženci poletne šole za saksofon in orkestrom SOS junior.

Organizator: Kulturno društvo Sekvoja, info: www.vincero.si

Ponedeljek,  10. julija–petek, 14. julija • Kranjska Gora, knjižnica,  
od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – IZDELKI ZA VSAK DAN
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Torek, 11. julija, 18. julija, 25. julija, 1. avgusta • Kranjska Gora,  
pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHONIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
04 580 94 40. Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15. 
ure na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

Torek, 11. julija • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 10.00 

USTVARJALNA DELAVNICA – BLAZINA ZA SEDET
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Torek, 11. julija, 18. julija, 25. julija, 1. avgusta • Gozd - Martuljek,  
park hotela Špik, ob 17.30

POLETNA ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180.  
Potrebna predhodna prijava na telefonsko številko 031 416 180,  
04 587 75 80 ali na anapirih@gmail.com. V primeru slabega vremena 
se vadbe preselijo pod streho. 

Sreda, 12. julija, 19. julija, 26. julija • Kranjska Gora, center,  
od 9.00 do 21.00 

BOLŠJAK V KRANJSKI GORI
V primeru slabega vremena prireditev odpade.

Organizator: Andraž Hrastar, informacije: andraz.hrastar@gmail.com, 
040 272 620

Sreda, 12. julija • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 10.00 

USTVARJALNA DELAVNICA – RATEŠKA NOŠA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si
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Četrtek, 13. julija, 20. julija, 27. julija, 3. avgusta • Kranjska Gora,  
pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHONIŠKI IZLET – SKRIVNOSTNI KOTIČKI POTOKA MARTULJEK
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40. Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15. ure 
na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski muzej 
v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

Četrtek, 13. julija • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 10.00 

USTVARJALNA DELAVNICA – NAŠA VAS JE NAJLEPŠA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Četrtek, 13. julija, 20. julija, 3. avgusta • Kranjska Gora, Ramada Hotel 
& Suites Kranjska Gora, ob 18.00 

KULINARIČNA POT PO KRANJSKI GORI
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40. Prodaja vstopnic do četrtka do 10. ure.

Četrtek, 13. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

VEČER NA TRGU
Organizator: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
031 379 011 ali negro1712@gmail.com

Četrtek, 13. julija • Zgornja Radovna, Gostilna Psnak, ob 21.00 

SLOVENSKI VEČERI

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com 

Petek, 14. julija • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 10.00 

USTVARJALNA DELAVNICA – ŽOKI IN OPANKE
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Petek, 14. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 
20.00

6. OBLETNICA PRIVILEGE CLUBA & DANIELE STALLONE & HIS LOUD 
ROLL SHUFFLE

20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; ob 21.00 in 22.30 Daniele Stallone 
& His Loud Roll Shuffle; 21.00–24.00 Srečelov za člane Privilege cluba 

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

Petek, 14. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

KONCERT – GAJST’N BAND

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

Sobota, 15. julija • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – KOMIŠIBAJ

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Jerca Cvetko, Atelje Slikovedke, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 15. julija • Kranjska Gora, pri brunarici ob jezeru Jasna,  
ob 11.00

JEJ LOKALNO, OKUŠAJ GLOBALNO

Bogata ponudba hrane in pijače, DJ, animacije, itd.

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

Sobota, 15. julija • Kranjska Gora, ob jezeru Jasna, ob 20.30 

KINO NA PROSTEM – KOMEDIJA: PR’ HOSTAR

Organizator: Turizem Kranjska Gora, MOJ KINO,  
info: info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40 

Sobota, 15. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER – DANIELE STALLONE & HIS LOUD ROLL SHUFFLE

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

Nedelja, 16. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

KONCERT – ANZHE

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

Ponedeljek,  17. julija–petek, 21. julija • Rateče, knjižnica,  
od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – IZDELKI ZA VSAK DAN

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 19. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

VEČER V BOROVŠKI VESI

Organizator: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
031 379 011 ali negro1712@gmail.com

Četrtek, 20. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

SIR JOHN LAWES SCHOOL MUSIC TOUR

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

Četrtek, 20. julija in 27. julija • Dovje, Kamp Kamne, ob 21.00 

SLOVENSKI VEČERI

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com 

Petek, 21. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 20.00

VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE Z BREZPLAČNO POGOSTITVIJO – 
SLOVENSKI VEČER IN ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA

20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 in 22.30 Večer narodno-
-zabavne glasbe

Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Petek, 21. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

KONCERT – ZAHOD BAND

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

Sobota, 22. julija • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – PLANINSKA MALHA

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Franc in Liza Filc, info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 22. julija • Mojstrana, za pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC

Predstave so ob vsakem vremenu! Predhodne prijave na telefonsko 
številko 040 241 660.

Organizator: Marsel Gomboc, s. p., info: 040 241 660 ali  
marselgomboc12@gmail.com

Sobota, 22. julija • Kranjska Gora, pred gasilskim domom, ob 18.00

GASILSKA VESELICA PGD KRANJSKA GORA

Organizator: PGD Kranjska Gora, info: Jani Pristavec 041 747 277

Sobota, 22. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER - BLED JAZZ SELECTION

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

Nedelja, 23. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30 

KONCERT – SPOONFOOL BAND

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

Ponedeljek,  24. julija–petek, 28. julija • Mojstrana, knjižnica,  
od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – IZDELKI ZA VSAK DAN

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Četrtek,  27. julija– sobota, 5. avgusta • Kranjska Gora

2. MEDNARODNI FILM FEST KRANJSKA GORA

Organizator: Zavod Javšnik & Klapa, info: www.kgiff.si

Petek, 28. julija–nedelja, 6. avgusta • Gozd - Martuljek, kopišče

OGLARSKI DNEVI V GOZDU - MARTULJKU

Petek, 28. julija, ob 19.00 – Odprtje Oglarskih dni in prižig oglarske 
kope
Organizator: Društvo oglarjev Rute, info: Sova 031 442 630

Petek, 28. julija, in sobota, 29. julija • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 & 24.00

PLESNI SPEKTAKEL – SABOR LATINO

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

Petek, 28. julija, in sobota, 29. julija • Rateče, avtobusna postaja

120-LETNICA DELOVANJA PGD RATEČE - PLANICA IN PREVZEM NOVE-
GA GASILSKEGA VOZILA GVM

Petek, 28. julija 2017 – od 16.00 do 24.00
Velika vaja enot ZIC v Planici, po vaji bo potekala slavnostna seja v 
prostorih gasilskega doma v Ratečah in zabava v šotoru na avtobusni 
postaji z živo glasbo

Sobota, 29. julija 2017 – od 16.00 do 2.00
Slavnostna parada gasilcev in gasilskih vozil od gasilskega doma do 
prizorišča na avtobusni postaji, slavnostni prevzem novega gasilskega 
vozila GVM, veselica z ansamblom Donačka

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Organizator: PGD Rateče - Planica, info: lavtizar.blaz@gmail.com,  
031 749 085

Sobota, 29. julija • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – GUMICA – PLEZALEC

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, AO 
PD Dovje - Mojstrana, info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 29. julija • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 17.45

KONCERT ZBORA DELEGACIJE RUSKE PRAVOSLAVNE CERKVE IN KD 
ODMEV, MEPZ KRANJSKA GORA

Organizator: Društvo Slovenija Rusija, info: info@slorus.si, 01 436 95 65

Sobota, 29. julija • Kranjska Gora, cerkev Device Marije Vnebovzete, 
ob 18.00

KATOLIŠKA MAŠA S PRAVOSLAVNO MOLITVIJO

Organizator: Društvo Slovenija Rusija, info: info@slorus.si, 01 436 95 65

Nedelja, 30. julija • Vršič, Ruska kapelica, ob 10.00

SPOMINSKA SLOVESNOST 

Organizator: Društvo Slovenija Rusija, info: info@slorus.si, 01 436 95 65

Ponedeljek,  31. julija–petek, 4. avgusta • Mojstrana, knjižnica, od 
11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – ZA PAPIR NI OVIR

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Četrtek,  3. avgusta • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

VEČER NA TRGU

Organizator: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
031 379 011 ali negro1712@gmail.com

RAZSTAVE

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV

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

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE« 

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

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

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

• Rateče, Kajžnkova hiša

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

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

• Rateče, Kajžnkova hiša

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA

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

Petek, 20. januar–petek, 15. september • Mojstrana, Slovenski pla-
ninski muzej

GOSTUJOČA MUZEJSKO-DOKUMENTARNA RAZSTAVA: »NAŠI GORSKI 
STRELCI«

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Goriški muzej in Društvo Soška fronta 1915 - 1917, info: info@planin-
skimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 26. maja–nedelja, 30. julija • Mojstrana, Slovenski planinski 
muzej

GOSTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: FAVNA NARAVNEGA PARKA – 
JULIJSKO PREDGORJE V FOTOGRAFSKEM OBJEKTIVU PAOLA DA POZA 
IN GABRIELE BANA 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Triglavski narodni park, Naravni park Julijsko predgorje, Posoški razvoj-
ni center, info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinski-
muzej.si, Triglavski narodni park 04 578 02 05, info.trb@tnp.gov.si

Petek, 9. junij–nedelja, 17. september • Kranjska Gora, Liznjekova 
domačija

MUZEJSKA RAZSTAVA: IZ ZASEBNIH ZBIR IV. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, zasebni zbiralci,  
info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Friday, 7. July, 14. July, 21. July, 28. July, 4. August • Kranjska Gora, 
Tavern Oštarija, from 18.00 till 22.00 

COCKTAIL PARTY WITH A DJ

Organizer: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si

Friday, 7. July • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 20.30 

CONCERT – JAKOB KOBAL WITH A BAND

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 

Friday, 7. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, at 21.00 
and 23.00

MUSIC EVENING – ABBA SHOW

Organizer: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Saturday, 8. July • Mojstrana, Slovenian Alpine Museum, at 9.00

MOUNTAIN WORKSHOP – ROCKS OF HUNGRY LEDENC

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
Slovenian Alpine Museum, Elizabeta Kejžar, info: +386 (0)8 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Saturday, 8. July • Gozd Martuljek, Next to the Fire station, at 16.00

PARTY »PA DAMAČ'M V RUTAH«

Performance of Ensemble Gadi.

Organizer: TD Gozd Martuljek, info: +386 (0)31 309 125

Saturday, 8. July, 15. July, 22. July, 29. July, 5. August • Kranjska Gora, 
On the terrace above the pool area at hotel Ramada Resort Kranjska 
Gora, at 17.30

SUMMER ALPINE YOGA 
Organizer: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, +386 (0)31 416 180 
Require prior registration by telephone at +386 (0)31 416 180,  
+386 (0)4 588 45 00 or on anapirih@gmail.com. In case of bad,  
weather the training move under the roof.

Saturday, 8. July  • Kranjska Gora, Ljudski dom, at 20.00

CONCERT – TAKE 3 (JOVANA JOKA, WERONIKA PARTYKA, MATJAŽ 
ŠKOBERNE)

Organizer: Cultural Association Sekvoja, info: www.vincero.si

Saturday, 8. July, 15. July, 22. July, 29. July, 5. August  • Kranjska Gora, 
Tavern Oštarija, from 20.30 till 21.30

TRADITIONAL SLOVENIAN FOLKLORE EVENING

Organizer: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si

Saturday, 8. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, at 
21.30 and 24.00

VARIETE – DUO LUIS MODERN MAGIC

Organizer: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

JULY 2017
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Sunday, 9. July  • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 18.00

FINAL CONCERT OF THE FESTIVAL 1.ALPSAX SUMMER 2017 

Organizer: Cultural Society Sekvoja , info: www.vincero.si

Tuesday, 11. July, 18. July, 25. July, 1. August • Kranjska Gora,  
in front of TIC Kranjska Gora, at 9.00

GUIDED HIKING TOURS – BACK TO THE SOURCE 

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40. Reservations and payment accepted up to one 
day before the trip, by 15:00, at: TIC Kranjska Gora, Hotel reception at 
HIT Alpinea, d. d., Slovenian Alpine Museum Mojstrana, Kajžn House 
Rateče

Sunday, 9. July, 16. July, 23. July, 30. July, 6. August • Kranjska Gora, 
Tavern Oštarija, from 17.00 till 20.00

SUNDAY AFTERNOON AND EVENING WITH A GUITAR PLAYER

Organizer: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si

Tuesday, 11. July • Rateče, Kajžnk House, at 10.00 

CREATIVE WORKSHOP – CUSHION TO SIT 

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
info: +386 (0)8 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Tuesday, 11. July, 18. July, 25. July, 1. August •  Gozd Martuljek, Park of 
the hotel Špik, at 17.30

POLETNA ALPSKA JOGA

Info: anapirih@gmail.com, +386 (0)31 416 180. Require prior registra-
tion by telephone at +386 (0)31 416 180, +386 (0)4 588 45 00 or on 
anapirih@gmail.com. In case of bad, weather the training move under 
the roof.

Wednesday, 12. July, 19. July, 26. July • Kranjska Gora, Centre, from 
9.00 till 21.00 

FAIR – BOLJSAK – IN KRANJSKA GORA

In the case of bad weather conditions, the event will be cancelled. 

Organizer: Andraž Hrastar, information: andraz.hrastar@gmail.com, 
+386 (0)40 272 620

Wednesday, 12. July • Rateče, Kajžnk House, at 10.00 

CREATIVE WORKSHOP – RATEČE FOLK COSTUME

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, info: +386 (0)8 380 67 
32, neli.stular@planinskimuzej.si

Thursday, 13. July, 20. July, 27. July, 3. August • Kranjska Gora, in front 
of TIC Kranjska Gora, at 9.00

GUIDED HIKING TOURS – THE SECRET NOOKS OF THE MARTULJEK 
BROOK

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40. Reservations and payment accepted up to one 
day before the trip, by 15:00, at: TIC Kranjska Gora, Hotel reception at 
HIT Alpinea, d. d., Slovenian Alpine Museum Mojstrana, Kajžnk House 
Rateče

Thursday, 13. July • Rateče, Kajžnk House, at 10.00 

CREATIVE WORKSHOP – OUR VILLAGE IS THE MOST BEAUTIFUL

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
info: +386 (0)8 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Thursday, 13. July, 20. July, 3. August  • Kranjska Gora, Ramada Hotel 
& Suites Kranjska Gora, at 18.00 

CULINARY JOURNEY THROUGH KRANJSKA GORA

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40. Ticket sales until Thursday till 10.00h.

Thursday, 13. July • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 20.30

EVENING ON THE SQUARE

Organizer: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
+386 (0)31 379 011 or negro1712@gmail.com

Thursday, 13. July • Zgornja Radovna, Tavern Psnak, at 21.00 

SLOVENIAN EVENINGS

Organizer: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com 

Friday, 14. July • Rateče, Kajžnk House, at 10.00 

CREATIVE WORKSHOP – “ŽOKI & OPANKE”

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
info: +386 (0)8 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Friday, 14. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, at 
20.00

6. ANNIVERSARY OF PRIVILEGE CLUB & DANIELE STALLONE & HIS 
LOUD ROLL SHUFFLE

20.00 – 22.00 Free catering; 21.00 & 22.30 Daniele Stallone & His Loud 
Roll Shuffle; 21.00 – 24.00 Lottery for members of Privilege Club, Orga-
nizer: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Friday, 14. July • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 20.30 

CONCERT – GAJST'N BAND

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 

Saturday, 15. July • Mojstrana, Slovenian Alpine Museum, at 9.00

MOUNTAIN WORKSHOP – “KOMIŠIBAJ”

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine Muse-
um, Jerca Cvetko, Atelier Slikovedke, info: +386 (0)8 380 67 32, neli.
stular@planinskimuzej.si

Saturday, 15. July • Kranjska Gora, next to the cottage at Jasna Lake, 
at 11.00

EAT LOCAL, TASTE GLOBAL

Rich offer of food and drink, DJ, activities, etc.

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 
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Saturday, 15. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
at 21.00 and 23.00

MUSIC EVENING – DANIELE STALLONE & HIS LOUD ROLL SHUFFLE

Organizer: HIT, d. d.  
info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Sunday, 16. July • Kranjska Gora, Square in front of the church,  
at 20.30 

CONERT – ANZHE

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 

Wednesday, 19. July • Kranjska Gora, Square in front of the church,  
at 20.30 

EVENING IN “BOROVŠKA VES”

Organizer: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora,  
info: Nevenka Grozina +386 (0)31 379 011 or negro1712@gmail.com

Thursday, 20. July • Kranjska Gora, Square in front of the church,  
at 20.30 

SIR JOHN LAWES SCHOOL MUSIC TOUR

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 

Thursday, 20. July & Thursday, 27. July • Dovje, Camp Kamne, at 21.00 

SLOVENIAN EVENINGS

Organizer: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com 

Friday, 21. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
at 20.00

EVENING OF FOLK MUSIC AND FREE CATERING – SLOVENIAN EVENING 
& ENSEMBLE SAŠA AVSENIKA

20.00 – 22.00 Free catering; 21.00 & 22.30 Evening of folk music

Organizer: HIT, d. d.  
info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Friday, 21. July • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 20.30 

CONCERT – ZAHOD BAND

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora,  
info: info@kranjska-gora.eu, +386 (0)4 580 94 40 

Saturday, 22. July • Mojstrana, Slovenian Alpine Museum, at 9.00

MOUNTAIN WORKSHOPS – “PLANINSKA MALHA”

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine Muse-
um, Franc and Liza Filc, info: +386 (0)8 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si

Saturday, 22. July • Kranjska Gora, in front of Fire station, at 18.00

FIREFIGHTERS PARTY PGD KRANJSKA GORA 

Organizer: PGD Kranjska Gora, info: Jani Pristavec +386 (0)41 747 277

Saturday, 22. July • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
at 21.00 & 23.00

MUSIC EVENING – BLED JAZZ SELECTION

Organizer: HIT, d. d.  
info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Sunday, 23. July • Kranjska Gora, Square in front of the church,  
at 20.30 

CONCERT – SPOONFOOL BAND

Organizer: Tourist Board Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu, 
+386 (0)4 580 94 40 

Thursday, 27. July – Saturday, 5. August • Kranjska Gora

2ND INTERNATIONAL FILM FEST KRANJSKA GORA

Organizer: Zavod Javšnik & Klapa, info: www.kgiff.si

Friday, 28. July – Sunday, 6. August  • Gozd Martuljek, charcoal field

CHARCOAL DAYS IN GOZD MARTULJEK 

Friday, 28. July, at 19.00 – Opening of Charcoal Days and lightning of 
charcoal pile

Organizer: Association of charcoalers Rute,  
Info: Sova +386 (0)31 442 630

Friday, 28. July & Saturday, 29. July •  Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, at 21.30 & 24.00

DANCE SPECTACLE – SABOR LATINO

Organizer: HIT, d. d.  
info: marketing.korona@hit.si or +386 (0)4 587 80 00

Friday, 28. July & Saturday, 29. July  • Rateče, Bus station 

120. ANNIVERSARY OF THE OPERATION OF PGD RATEČE - PLANICA 
AND THE ACQUISITION OF A NEW FIRE TRUCK GVM 

Organizer: PGD Rateče - Planica, info: lavtizar.blaz@gmail.com,  
+386 (0)31 749 085

Saturday, 29. July • Mojstrana, Slovenian Alpine Museum, at 9.00

MOUNTAIN WORKSHOP – ELASTIC BAND – CLIMBER

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
Slovenian Alpine Museum, AO PD Dovje - Mojstrana,  
info: +386 (0)8 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Saturday, 29. July • Kranjska Gora, Square in front of the church, at 17.45

CONCERT OF THE CHOIR OF THE DELEGATION OF THE RUSSIAN  
ORTHODOX CHURCH AND KD ODMEV KRANJSKA GORA

Organizer: Association Slovenia Russia, info: info@slorus.si,  
+386 (0)1 436 95 65

Saturday, 29. July • Kranjska Gora, Church of Assumption of Virgin 
Mary, at 18.00

CATHOLIC MASS FROM THE ORTHODOX PRAYER

Organizer: Association Slovenia Russia, info: info@slorus.si,  
+386 (0)1 436 95 65
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Sunday, 30. July • Vršič, Russian Chapel, at 10.00

MEMORIAL CEREMONY

Organizer: Association Slovenia Russia,  
info: info@slorus.si, +386 (0)1 436 95 65

Thursday, 3. August • Kranjska Gora, Square in front of the church,  
at 20.30

EVENING OF THE SQUARE

Organizer: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
+386 (0)31 379 011 or negro1712@gmail.com

EXHIBITIONS

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

PERMANENT EXHIBITION: »RISE TO THE MOUNTAIN« 

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine Muse-
um, info: Slovenian Alpine Museum +386 (0)8 380 67 30,  
info@planinskimuzej.si 

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

PHOTO EXHIBITION AT THE OUTDOOR BILLBOARDS: »SLOVENIAN 
MOUNTAINS THROUGH THE LENS OF SEASONS« ORGANIZER: THE 
UPPER SAVA MUSEUM JESENICE, SLOVENIAN ALPINE MUSEUM

Info: Slovenian Alpine Museum +386 (0)8 380 67 30,  
info@planinskimuzej.si 

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

PHOTO EXHIBITION: »MARKO PREZELJ – THE SPIRIT OF LIGHT«

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine Muse-
um, info: Slovenian Alpine Museum +386 (0)8 380 67 30, 
 info@planinskimuzej.si 

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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/

• Kranjska Gora, Liznjek Homestead

PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION 

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
info: Liznjek Homestead +386 (0)4 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

• Rateče, Kajžnk House

PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, info: Kajžnk House 
+386 (0)4 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

• Rateče, Kajžnk House

SUPPLEMENTARY OF PERMANENT EXHIBITIONS AND COLLECTION OF 
ETHNOLOGICAL HERITAGE: »JERVAH COLLECTION« 

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice,  
info: Kajžnk House +386 (0)4 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Friday, 20. January – Friday, 15. September  •  Mojstrana, Slovenian 
Alpine Museum

VISITING MUSEUM – DOCUMENTARY EXHIBITION: "OUR MOUNTAIN 
SHOOTERS"

Organizer: The Upper Sava Museum muzej Jesenice, Slovenian Alpine 
Museum, Gorica Museum and  Society of the Isonzo Front 1915–1917, 
info: info@planinskimuzej.si, +386 (0)8 380 67 30

Friday, 26. May – Sunday, 30. July  • Mojstrana, Slovenian Alpine 
Museum

VISITING PHOTO EXHIBITION: »NATURAL PARK FAUNA – PREALPI IN 
PHOTOGRAPHIC LENS FROM PAOLO DA POZA AND GABRIELE BANA« 

Organizer: The Upper Sava Museum, Slovenian Alpine Museum, 
Triglav National Park, Nature Park of Prealpi, Posočje Development 
Center

Info: Slovenian Alpine Museum +386 (0)8 380 67 30,  
info@planinskimuzej.si, Triglav National Park +386 (0)4 578 02 05, 
info.trb@tnp.gov.si

Friday, 9. June – Sunday, 17. September • Kranjska Gora, Liznjek 
Homestead

MUSEUM EXHIBITION: »FROM PRIVATE COLLECTIONS IV. « 

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, private collectors  
info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si,  
+386 (0)4 588 19 99



Privoščite si več  
s Pošto Slovenije 
Pred nami so topli poletni dnevi, ko nam misli 
vedno pogosteje uhajajo k morju in drugim 
počitniškim destinacijam. Da si boste letošnje 
poletje lahko privoščili več, obiščite najbližjo 
pošto in uresničite svoje želje. 

 Na vseh poštah lahko izpolnite pristopni obrazec za pri-
dobitev plačilne kartice Diners Club, ki vam nudi številne 
ugodnosti in prihranke. Z njo lahko nakupujete na obroke 
– do 24 obrokov pri nakupih v Sloveniji in do 12 obrokov  
pri nakupih v tujini. Z vsakim nakupom zbirate nagradne 
točke (1 EUR = 1 točka), s katerimi lahko v Nagradnem  
programu Diners Cluba prihranite tudi do 50 odstotkov  
vrednosti nakupa. 

V času dopusta poskrbite tudi  
za vaše poštne pošiljke

Pošiljke lahko Pošta Slovenije dostavi tudi na 
izbrani naslov (npr. k sorodniku, sosedu …), na 
izbrano pošto, paketomat ali na Petrolov ben-
cinski servis, kjer potem prevzamete pošiljko. 
Po dogovoru z vami pa vas pošiljka lahko počaka 
tudi na dogovorjenem prostoru (npr. na terasi,  
pod nadstreškom, na po vašem mnenju pri- 
mernem prostoru oz. lokaciji). 

Za čas dopusta ali druge odsotnosti lahko za 
določen čas uredite prepošiljanje pošiljk na drug 
naslov. Lahko pa se dogovorite, da vas v hišnem ali 
izpostavljenem predalčniku čakajo tudi priporoče- 
na pisma brez dodatnih storitev, čeprav prejema 
pošiljke niste potrdili s podpisom. 

V primeru večdnevne odsotnosti vas lahko  
poši lj ke čakajo tudi na pošti. Strošek 30-dnev-
nega hranjenja pošiljk kot poštno ležeče znaša za 
fi zične osebe le 4,67 EUR z DDV, za pravne osebe 
pa 9,00 EUR z DDV. 

Pred dopustom obiščite najbližjo poštno poslo-
valnico, pokličite lahko na brezplačno številko 
080 14 00 ali preverite www.posta.si.

S kartico Diners Club do ugodnejšega zavarovanja 
AVTO ali Paket Dom GENERALI zavarovalnice na 
POŠTI.

Pridobite kartico Diners Club na pošti in prejmite bon 
ugodnosti GENERALI zavarovalnice v vrednosti 30 EUR. 
Bon lahko unovčite pri plačilu zavarovalne premije (za 
avtomobil ali nepremičnine) pri sklenitvi zavarovanja 
v poslovalnicah Pošte Slovenije. Več na www.posta.si.

V poletnih mesecih izkoristite 20-odstotni popust 
za izdelavo osebnih poštnih znamk ter naročite 
znamko z motivom, ki vas bo spominjal na počitnice. 
Več na www.posta.si ali na osebnaznamka.posta.si.

Če še ne veste, kje bi preživeli počitnice, preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas pripravili v sodelovanju s 
turistično agencijo Sonček. Info & rezervacije: 02 220 80 00 in 
www.posta-potovanja.si. Vsi, ki boste dopustovali v sosednji 
Hrvaški, pred odhodom ne pozabite na hrvaške kune, na 
pošti pa si lahko uredite tudi turistično zavarovanje, kupite 
vse vrste vinjet za slovenske avtoceste, plačate položnice, 
lahko pa seveda preizkusite tudi srečo in vplačate LOTO ali 
EUROJACKPOT.

Po vrnitvi s počitnic si izdelajte foto knjigo 
(www.moja-fotoknjiga.si), lahko pa najlepše počitniške 
trenutke ujamete tudi na svoji osebni poštni znamki. 
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Finžgarjeva 2, Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450 
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