
ZGOR NJE SAV’C
Marec 2016, številka 3

w
w

w
.k

ra
nj

sk
a-

go
ra

.s
i

PR
IL

O
GA

 G
O

RE
N

JS
KE

GA
 G

LA
SA

 Z
A 

VS
E 

O
BČ

AN
KE

 IN
 O

BČ
AN

E 
V 

O
BČ

IN
I K

RA
N

JS
KA

 G
O

RA
, le

tn
ik

 15
, IS

SN
 15

80
-7

99
1



2 ZGORNJESAV'C 

OBČINSKE NOVICE

Smučarska šola SkiSchool.si Kranjska 
Gora bo tudi letos organizirala brezpla-
čen smučarski (začetni in nadaljevalni) in 
snowboard (začetni) tečaj za otroke iz ob-
čine Kranjska Gora. Prijave zbirata sveto-
valni delavki na obeh osnovnih šolah. Te-
čaj bo potekal v soboto, 13., in nedeljo, 
14. marca 2016, od 12. do 15. ure. Zbir-
no mesto je v Smučarski šoli v Kranjski 
Gori (poleg glavne blagajne za nakup 
smučarskih vozovnic). Otroci, ki nimajo 
svoje opreme, si jo bodo lahko brezplač-
no izposodili, RTC Žičnice Kranjska Gora 
pa bodo vsem udeležencem tečaja poda-
rile smučarske vozovnice. Vsi tisti, ki po-
trebujejo smučarsko opremo, naj se na 
zbirnem mestu zglasijo najmanj pol ure 
pred začetkom tečaja, da se bodo lahko 
ustrezno opremili. Dodatne informacije 
pa lahko dobite tudi pri Janu Udermanu 
po tel. št. 040 438 366. M. A.

Brezplačen 
smučarski tečaj

Društvo upokojencev Dovje - Mojstrana 
se zahvaljuje Triglavskim zvonovom za 
donacijo, zbrano na letošnjem koledova-
nju. Sredstva, ki jih je skupina Triglavski 
zvonovi namenila upokojencem, gredo 
za projekt Starejši starejšim oziroma za 
pomoč članom društva, ki imajo minima-
len dohodek, je v imenu upravnega od-
bora društva povedal predsednik društva 
Izidor Podgornik.

Zahvala

Iz vsebine:

Karmen Sluga

Kranjska Gora je pripravljena na športno-za-
bavni vrhunec zime, ki bo potekal od danes do 
nedelje. Tekme svetovnega pokala v alpskem 
smučanju bodo na sporedu tri dni, saj danes 
Podkoren gosti še izpadlo tekmo iz Garmisch-
-Partenkirchna. Prva veleslalomska vožnja bo 
na sporedu ob 10. uri, druga ob 13. uri, vstopni-
ne danes ni. V soboto bo na koledarju velesla-
lom za 55. Pokal Vitranc; prva vožnja ob 9.30, 
druga ob 12.30. Nedelja pa bo dan za slalom s 
prvo vožnjo ob 9.30 in drugo ob 12.30. 

Kot je dejal generalni sekretar Organizacij-
skega komiteja Pokala Vitranc Srečko Med-
ven, je narava letos muhasta, a popolnoma 
zaupa vodji priprave proge Alešu Vidicu, ki 
mu pomaga tudi Janez Šmitek, da bo strmino 
pripravil tako, kot je treba, in da bo ta najbolj-

šim smučarjem sveta nudila dobre pogoje za 
lepo tekmo. Pokal Vitranc pa že vrsto let ni le 
športni, pač pa tudi zabavni spektakel. Uvod v 
zanimivo dogajanje bo nocojšnji muzikal 
Mamma Mia! ob 19.30 v dvorani Vitranc. Na 
tako imenovani zabavi zime v soboto po 17. 
uri bodo za dobro vzdušje v Kranjski Gori skr-
beli Dan D, Mi2, Pihalni orkester Krško in 
Studio Osminka. Letos bodo ob 19. uri na 
odru velike zabave prvič razglasili in podelili 
pokale zmagovalcem veleslaloma za Pokal Vi-
tranc, nato bo ob 19.30 sledilo javno žrebanje 
startnih številk za nedeljski slalom. Za najbolj 
vztrajne bo od 22. ure v dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori After party. Nastopili bodo 
ABBA cz Revival in DJ Pero. 

Pa še to: organizatorji Pokala Vitranc so le-
tos podpisali pogodbo o petletnem sponzor-
skem sodelovanju z družbo Petrol. 

Letos na podkorenski  
strmini tri tekme

LTO - ZAVOD ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1 B, KRANJSKA GORA

Z mladinskih olimpijskih iger na Norveškem 
sta se skakalec Bor Pavlovčič in smučarka 
Meta Hrovat vrnila s skupaj dvema zlatima in 
eno bronasto kolajno.

stran 7

Dve zlati in bron
Če hoče Planica resnično zaživeti, mora so-
delovati z lokalnimi skupnostmi; le tako lahko 
turizem postavimo na trdne temelje, poudarja 
nekdanji kranjskogorski župan, hotelir Jože 
Kotnik.                                             stran 5

Do uspehov s povezovanjem

Letos gozdarji pričakujejo še močnejši napad 
lubadarja. Širil se bo v višje nadmorske višine 
in seveda tudi v okolico prepozno saniranih 
lanskih žarišč.

 stran 4

Lubadar še vedno pustoši
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Kranjskogorski žičničarji so v letošnji, vre-
mensko izjemno muhasti zimski sezoni 
doslej našteli 145 tisoč smučarjev, kar je 
okoli dva odstotka več kot v enakem ob-
dobju lani, ko je bila sicer sezona s sku-
paj 163 tisoč smučarji ocenjena kot pod-
povprečna. »Vsakodnevno se ukvarjamo 
z vremenskimi in snežnimi težavami, ki so 
v letošnji sezoni predstavljale za nas naj-
večji izziv, predvsem pa se zaradi izredno 
slabih vremenskih napovedi s strani vre-
menoslovcev dnevni obiskovalci sploh 
več ne odločajo za obisk smučišč,« je 
razmere opisala Klavdija Gomboc.
»December je bil sicer v tej sezoni boljši 
kot leto poprej, a smo vso pridob ljeno 
realizacijo izgubili v februarju, ki je bil kar 
za 15 odstotkov slabši kot februar 2015. 
Glede na slabe vremenske napovedi tudi 
za mesec marec 2016 težko verjamemo, 
da nam bo uspelo na smučišče privabiti 
še več kot 25 tisoč smučarjev, ki bi jih 
potrebovali za to, da bi sezono lahko 
ocenili kot povprečno,« ni optimistična 
Gombočeva, ki pa dodaja, da so sicer 
žičničarji tudi v letošnji sezoni dali vse od 
sebe in naredili, kar je v njihovih močeh, 
na vremenske okoliščine pa seveda ni 
mogoče vplivati.

Vreme kroji sezono

19.3.201619.3.201619.3.201619.3.201619.3.201619.3.2016Open Air Planica
Navijaška vas Kranjska Gora
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Smučarska šola SkiSchool.si Kranjska Gora bo tudi letos organizirala brezplačen smučar-
ski (začetni in nadaljevalni) in snowboard (začetni) tečaj za otroke iz občine Kranjska Gora. 
Prijave zbirata svetovalni delavki na obeh osnovnih šolah. Tečaj bo potekal v soboto, 13., 
in nedeljo, 14. marca 2016, od 12. do 15. ure. Zbirno mesto je v Smučarski šoli v Kranjski 
Gori (poleg glavne blagajne za nakup smučarskih vozovnic). Otroci, ki nimajo svoje opre-
me, si jo bodo lahko brezplačno izposodili, RTC Žičnice Kranjska Gora pa bodo vsem 
udeležencem tečaja podarile smučarske vozovnice. Vsi tisti, ki potrebujejo smučarsko 
opremo, naj se na zbirnem mestu zglasijo najmanj pol ure pred začetkom tečaja, da se 
bodo lahko ustrezno opremili. Dodatne informacije pa lahko dobite tudi pri Janu Udermanu 
po tel. št. 040 438 366. M. A.

Brezplačen smučarski tečaj

Prihaja čas največjih tekmovanj v naši dolini 
in lahko se nadejamo rekordnega obiska pred
vsem v Planici, ki konec meseca gosti tradici
onalen zaključek svetovnega pokala v smučar
skih skokih. Letos je bila sezona res uspešna 
za naše zimske športe. Tako so smučarji zače
li spet posegati po odličnih rezultatih, skakalci 
pa so na čelu s Petrom Prevcem, ki nas je že 
pred koncem sezone razveselil s skupno zma
go, vsi v samem svetovnem vrhu.

Obe prireditvi bo spremljal tudi bogat sprem
ljevalni program tako v Kranjski Gori kot v 
Ratečah. Vse vas toplo vabim na ogled katere 
od tekem in seveda tudi spremljevalnih dogod
kov, ki se bodo vrstili vzporedno z njimi.

Zima pa v naših krajih ne pomeni le užit
kov, povezanih z zimskimi radostmi, ampak 
prinaša s seboj tudi težave in nevarnosti. V 
teh poznozimskih dneh, natančno 12. marca 
1916, je med prvo svetovno vojno v plazu pod 
Mojstrovko ob gradnji ceste čez Vršič umrlo 

skoraj 300 ruskih vojnih ujetnikov ter okrog 
80 stražarjev in avstrijskih vojakov. Prav ti 
dogodki pred sto leti so bili povod za izgrad
njo Ruske kapelice, ki so jo ruski ujetniki 
dokončali do 1. novembra istega leta. Tako 
kot pred sto leti med prvo svetovno vojno 
smo tudi danes na veliki preizkušnji in pre
prosto bi se morali ozreti v zgodovino. Takrat 
so naši občani v Kranjski Gori, Ratečah in po 
vsej dolini sobivali s tukaj nameščenimi vo
jaki, ujetniki in spremljevalnimi službami 
različnih narodnosti in veroizpovedi: z Ma
džari, Rusi, Bošnjaki, Srbi, Avstrijci, Nemci 
..., pa so kraji in ljudje ostali prav tako lepi 
kot prej. Tudi med razpadom Jugoslavije smo 
v dolini in občini prijazno sprejeli kar nekaj 
begunskih družin in beguncev iz naše nekdaj 
skupne domovine. Prav zato ne razumem, za
kaj se je treba v Sloveniji v tem času bati ne
kaj begunskih otrok, ki so izgubili svoje 
otroš tvo in sanje nekje daleč na bližnjem 
vzhodu in v mrzlih šotorih Grčije. Čeprav se 
bojim, da Evropa nima moči odpraviti vzro
kov za to preseljevanje narodov, naj o rekah 
beguncev in problemih, ki so s tem povezani, 
le odločijo pristojni v Bruslju, Atenah, Ljub
ljani, in ne ljudske množice, sprte med seboj 
v boju za politično nadvlado.

Želel bi si le, da v težkih časih ohranimo na 
pravem mestu vsaj svoja srca, pa čeprav vsi 
čutimo, da se dogajajo stvari, ki bodo spre
minjale meje in razmerja moči in so za nas 
tako velikega pomena kot svetovne vojne za 
naše starše in prednike. 

Lep pozdrav
Jani Hrovat, župan

Spoštovane občanke 
in občani
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Najobsežnejšemu žledolomu v zgodovini 
Slovenije februarja 2014 sledi največji izbruh 
smrekovega podlubnika v Sloveniji. Naravna 
nesreča žledoloma se nadaljuje, skrajnih meja 
katastrofe še ne poznamo, svarijo gozdarji. 
Gradacija se bo širila navzgor, v višje nad-
morske višine in v okolico prepozno sanira-
nih lubadarskih jeder. Zato je najpomembnej-
še, da se lubadar zajezi pri prehodu v doslej 
zdrave gozdove, opozarjajo.

Za dve jezeri golosekov
»Neverjetno močan izbruh napada smreko-

vih podlubnikov je posledica vročih, sušnih 
poletij, počasnega pospravila posledic žleda, 
vse manjše skrbnosti pri poseku drevja in ra-
sti smreke v nižini ter na sušnih pobočjih,« 
razlaga Vida Papler Lampe, vodja oddelka za 
gojenje in varstvo gozdov blejske enote Zavo-
da za gozdove Slovenije, ki navaja alarman-
tne podatke. »Na Zgornjem Gorenjskem je 
bilo v letu 2015 zaradi lubadarja posekanih 
124 tisoč kubičnih metrov ali sto tisoč dreves. 
To pomeni golosek gozda v površini dveh 
Blejskih jezer. Kljub visokim posekanim ko-
ličinam napadenega drevja trenutno čaka na 
sanacijo še nadaljnjih 59 tisoč bruto kubičnih 
metrov napadenih in označenih smrek. Hi-
trejšo sanacijo ovira cela paleta razlogov: la-
stniška problematika (nezainteresiranost, ne-
organiziranost, solastniški spori, dedni po-
stopki, tujina ...), izvajalska problematika 
(pomanjkanje, kvaliteta izvedbe, obligacija 
...), odkup in odvoz lesa, neodprtost gozdov 
(izgradnja vlak, zahtevno žično spravilo) in 
administrativni postopki.«

Hitrost je ključna
Prav hitrost ukrepanja pri zatiranju lubadar-

ja je ključna, poudarja Papler Lampetova, 
zato so roki pospravila, ki jih lastnikom goz-
dov z odločbo nalaga Zavod za gozdove, še 
posebno poleti, ko je lubadar najaktivnejši, le 
10 do 14 dni, pozimi so nekaj daljši. »Širitev 
lubadarja se omili le s hitrim posekom napa-
denih smrek, odvozom hlodovine iz gozda ali 
uničenjem podlubnikov, preden ti spet ležejo 
jajčeca v zdrava okoliška drevesa. Pri tem je 
ključno, da posekamo najprej tista drevesa, 
običajno še zelena, v katerih je še lubadar, 
posek zgolj 'mrtvakov' (suha drevesa brez lu-
bja) je z vidika zatiranja lubadarja nepotre-
ben.« Hitra sanacija napadenih dreves, še 
dodaja, nima samo ugodnega vpliva na zau-
stavitev širjenja lubadarja, temveč pomeni 
tudi pomemben ekonomski ukrep, ki vpliva 
na vrednost, torej ceno lesa. »Ko se drevo za-
radi napada tisočih lubadarjev posuši, zelo 
hitro pade tudi kvaliteta in s tem odkupna 
cena lesa. Padec je občuten, odkupna cena 
sveže smrekove hlodovine z vrednostjo 80 

evrov na kubični meter pade zgolj na 45 
evrov za kubični meter lubadark, kasneje ima 
le še vrednost celuloze, ki znaša 25 evrov na 
kubični meter.«

Letos bo še huje
Letos gozdarji pričakujejo še močnejši na-

pad lubadarja. »Pričakujemo, da se bo letos 
širil navzgor v višje nadmorske višine in se-
veda nadaljeval tudi v okolico prepozno sani-
ranih lanskih žarišč. Da bi zajezili uničujoče 
delo lubadarja, je zelo pomemben zimski čas. 
V tem času lubadar in vegetacija mirujeta, če 
ni preveč snega, so tudi za delo v gozdu lahko 
zelo ugodni pogoji. In prav letošnja (doseda-
nja) zima je ugodna in dobra priložnost, da se 
v največji možni meri pospravi napadeno 
drevje.«

Gozdarji ocenjujejo, da na Zgornjem Go-
renjskem trenutno deluje 70 sekaških ekip, ki 
skupaj z lastniki gozdov dnevno lahko sanira-
jo tisoč kubičnih metrov lubadark. »Za lastni-
ke gozdov, ki sami ne opravljajo gozdarskih 
del, posek in spravilo ter odkup izvedejo 
usposobljeni izvajalci. Njihove kontakte lah-
ko dobite na internetnih straneh, zanje izveste 
od znancev ali pa vam jih nekaj svetujejo re-
virni gozdarji. Če se vam ponudi zelo poceni 
izvajalec, je velika verjetnost, da bo delo 
opravljeno prepozno, da delo ne bo opravlje-
no v skladu s pravili ali pa bo poleg označe-
nega drevja brez vedenja lastnika posekano in 
odpeljano tudi kakšno dodatno drevo. Svetu-
jemo, da izvajalca plačate šele potem, ko de-
lovišče prevzame revirni gozdar,« opozarja 
Vida Papler Lampe. »Kadar je treba za izved-
bo sanacije lubadark zgraditi traktorsko vla-
ko, je nujno, da projekt in trasiranje vlake 
opravi revirni gozdar. Samovoljno zgrajene 
vlake so pogosto vzrok erozije, hudourniških 
jarkov, predstavljajo pa tudi kršitev, kar sank-
cionira gozdarska inšpekcija.«

Nujno sodelovanje lastnikov
Sicer pa še pravi, da na velikih goličavah, ki 

nastanejo po poseku lubadark, stanje lahko 
saniramo na dva načina. »Če je v bližini do-
volj semenjakov in je naravno pomlajanje 
uspešno, bomo počakali na naravni vznik. Če 
so poseke zelo velike in v bližini ni dovolj 
semenjakov drevesnih vrst, ki so primerne za 
te lokacije, bo potrebna zasaditev. Pri saditvi 
sadik gozdnega drevja bomo dajali prednost 
nekoliko bolj toploljubnim drevesnim vrstam, 
kot so lipa, bukev, hrast, javor, pri iglavcih pa 
se bo sadilo več macesna.« Naravno domova-
nje smreke so namreč gorski gozdovi (Poklju-
ka, Jelovica, Karavanke), zaradi ugodnih 
ekonomskih, tehničnih in gojitvenih lastnosti 
pa je bila v 19. in 20. stoletju nekritično ume-
tno sajena in pospeševana na vseh rastiščih v 
Sloveniji. Nastali so obširni čisti in mešani 
gozdovi smreke, tako v sredogorju kot tudi v 
nižinah. »Gorskim razmeram prilagojena 
smreka ima tu bistveno drugačne pogoje. 
Daljša vegetacijska doba, vse pogostejša dol-
ga obdobja suhega in toplega vremena, po-
manjkanje vode na sušnih rastiščih so pogoji, 
ki botrujejo veliki ranljivosti smreke v tem 
okolju. Zato so učinki vse pogostejših narav-
nih ujm v teh 'nenaravnih' gozdovih, ki smo 
jim priča, pričakovani.«

Revirni gozdarji so že lani vse leto intenziv-
no odkrivali lubadarska žarišča, označevali 
napadeno drevje, obveščali lastnike gozdov, 
jih seznanjali z lokacijo in količino napadene-
ga drevja, trasirali vlake in izdajali sanacijske 
odločbe. Zaradi tako obsežnega in intenzivne-
ga napada lubadarja pa javna gozdarska služba 
ne more pravočasno odkriti vseh žarišč luba-
darja. Za to, poudarjajo, je potrebno tudi sode-
lovanje lastnikov gozdov, ki pregledujejo svoje 
gozdove. Če naletijo na napad lubadarja, naj 
takoj obvestijo revirnega gozdarja in lahko 
tudi nemudoma začnejo s sanacijo.

Lubadar še vedno pustoši
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Tudi Nordijski center Planica na samem robu 
edinega slovenskega narodnega parka je eden 
od primerov dobre prakse, so prepričani tisti, 
ki so sodelovali v njegovem nastajanju. »Če je 
v preteklosti veljalo, da naravovarstvo in turi-
zem ne gresta skupaj, zdaj že dolgo ni tako,« 
je prepričan Martin Šolar, direktor WWF 
Adria in nekdanji direktor Triglavskega naro-
dnega parka. »Danes veliko primerov po svetu 
in tudi pri nas dokazuje nasprotno. S povezo-
vanjem in pogovarjanjem lahko vsi skupaj pri-
pomoremo k odgovornemu razvoju ter še večji 
prepoznavnosti naših krajev,« poudarja Šolar.

Z njim se strinja tudi Jure Žerjav, vodja No-
rdijskega centra Planica. »V Planici v letu dni 
realiziramo približno 13 tisoč trening enot, 
polovico opravijo domači skakalci, polovico 
tujci, ki veliko prispevajo k turizmu v Kranj-
ski Gori. Enako pomembne so velike priredi-
tve, kjer pa smo omejeni s slabimi prometni-
mi povezavami. Organizacijski komite Plani-
ca je tako sklenil, da dnevni obisk ob velikih 
prireditvah omeji na največ 30 tisoč ljudi; 
dokler ne bo urejen dostop v Zgornjesavsko 
dolino in v dolino Planice, bo ta omejitev 
morala obstajati,« je prepričan Žerjav, ki si-
cer podpira prizadevanja OK Planica, da bi 
čim več ljudi na prireditev prišlo z vlakom do 
Jesenic in nato pot nadaljevalo z organizira-
nimi avtobusnimi prevozi.

Potrebo po celostni strategiji prometa in 
trajnostne mobilnosti Julijskih Alp izposta-
vljajo tudi v Triglavskem narodnem parku. 
Na petkovem srečanju so predstavili vizijo 
biosfernega območja Julijske Alpe kot turi-
stične destinacije. »Gre za prvovrstno, pove-
zano in celoletno alpsko destinacijo, kjer je 
turizem osrednji generator trajnostnega ra-
zvoja,« je v svoji predstavitvi poudarila Maj-
da Odar iz TNP. 

In če po eni strani turistični delavci in nara-
vovarstveniki poudarjajo pomen povezovanja 
na območju Julijskih Alp in celo širše, se 
predvsem domačini zavedajo, da je pomemb-
no tudi povezovanje znotraj lokalne skupno-
sti. »Če hoče Planica resnično zaživeti, mora 
sodelovati z lokalnimi skupnostmi, z Rateča-
mi, Kranjsko Goro, s celo dolino. Le tako 
lahko turizem postavimo na trdne temelje, ki 
jih predstavljajo ljudje v teh krajih,« meni 
nekdanji župan Kranjske Gore, hotelir Jože 
Kotnik. »Sodelovanje se izboljšuje, pričaku-
jem tudi, da se bo nad turizmom navdušilo 
čim več mladih, ki bodo na tem področju na-
šli svoj kruh; turizem namreč predstavlja ve-
liko priložnost za precej zaposlenih, ne le v 
Planici, temveč tudi v Ratečah, Kranjski Gori 

vse do Mojstrane. Nordijski center je lep pro-
jekt, iz katerega lahko črpa energijo za razvoj 
vsa dolina.«

Evropski poslanec Bogovič je ob tem spo-
mnil na zavezanost k varovanju naravne in 
kulturne dediščine ob hkratnem omogočanju 
boljše prihodnosti za mlade v gorskih obmo-
čjih. Ob predstavitvi ključnih ciljev in prilo-
žnosti, ki jih tudi slovenskim Alpam predsta-
vlja nova Strategija EU za alpsko makroregijo, 
je po njegovem prepričanju treba še bolj na-
tančno določiti gorska območja, vzpostaviti 

posebni EU-sklad za gorska območja v novi 
finančni perspektivi po letu 2020 in še inten-
zivneje usklajevati politike v gorskih obmo-
čjih. Tudi evropski poslanec Igor Šoltes je 
prepričan, da je prav povezovanje ljudi, športa, 
turizma in lokalnih skupnosti ključno za 
ustvarjanje dodane vrednosti in novih delovnih 
mest. »Če smo tudi s pomočjo evropskih sred-
stev dobili biser, kot je novi Nordijski center 
Planica, je pomembno, da ta zaživi v vsem 
svojem sijaju, za kar pa potrebujemo sodelova-
nje in povezovanje vseh akterjev.«

Do uspehov s povezovanjem
V petek sta Planico obiskala evropska poslanca Igor Šoltes in Franc Bogovič, soorganizatorja  
okrogle mize z naslovom Planica združuje, na kateri so udeleženci razpravljali o izzivih in 
priložnostih povezovanja turizma, naravovarstva in lokalnega okolja ter predstavili primere  
dobrih praks.

Planica je v teh dneh že v pričakovanju finala svetovnega pokala v smučarskih poletih. 
»V Nordijskem centru smo storili vse, da organizator lahko pripravi tekmovanje na 
najvišjem nivoju, kar bo glede na svoje bogate izkušnje zagotovo tudi storil,« je 
prepričan vodja Nordijskega centra Jure Žerjav. »Edina uganka je vreme, a nanj žal 
nimamo vpliva.« Snega je sicer v Planici dovolj tako za treninge skakalcev kot tekačev, 
pa tudi za obiskovalce, ki želijo uživati v neokrnjeni zimski naravi.

Planinsko društvo Dovje-Mojstrana s 486 
člani sodi med štiri največja na Gorenjskem. 
Z bogato dejavnostjo na številnih področjih 
nadaljujejo delo rodov gornikov in drugih 
planinskih zanesenjakov v krajih pod Trigla-
vom. V lanskem letu so nove dosežke v do-
mačih in tujih stenah dosegli alpinisti. Velik 
poudarek dajejo delu z mladimi. Organizira-
jo izlete in druge dejavnosti, vodniki jim zna-
jo približati in spodbuditi veselje ter ljubezen 
do gora. Precej so povečali število, tako je v 
odseku sedaj okoli 70 mladih članov. Poleg 
tega so člani društva sodelovali pri izvedbi 
Dneva Alpske konvencije in Aljaževih dni v 

Mojstrani, v Vratih so organizirali slikarsko 
kolonijo. Na gospodarskem področju so lani 
beležili dobro sezono v obeh postojankah: 
Aljaževem domu in Šlajmarjevem domu v 
Vratih. Na februarskem volilnem občnem 
zboru so za predsednika ponovno izvolili 
Gregorja Berceta, za podpredsednika Mira 
Eržena in Iztoka Arnola. Za dolgoletno uspe-
šno delo v društvu so zlati častni znak PZS 
podelili Jožu Čebašku, bronastega pa Jane-
zu Pečarju. Za delo v upravnem odboru so 
knjižne nagrade prejeli: Janez Brojan, Du-
šan Polajnar, Janez Pečar, Anita Kofler in 
Iztok Šušteršič. J. R.

Bogata dejavnost planincev
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Tudi skupščina družbe Hit Larix je prejšnji teden soglašala z izved-
bo projekta Kamp Špik Gozd Martuljek, katerega ureditev so napove-
dovali že jeseni. V skladu s to odločitvijo bo tako Hitova hčerinska 
družba do poletja v Gozdu - Martuljku v neposredni bližini hotela 
Špik uredila kamp, kakršen je na tem območju pred več kot osmimi 
leti že deloval. Trendi v turizmu namreč kažejo velik potencial prav 
ponudbi kampiranja. 

Kot je pojasnil direktor družbe Hit Larix Ernest Poženel, so trendi 
kampiranja v zadnjih letih v porastu, ljudje se vračajo nazaj k naravi 
in preživljanju prostega časa s številnimi aktivnostmi v naravi, zato je 
odločitev za ureditev kampa, ki je nekoč na tej lokaciji že dobro po-
sloval, zaprli pa so ga v skladu s tedanjimi načrti, da na njegovem 
območju uredijo apartmajsko naselje, logična. 

Hit Larix je lastniško povezan z novogoriškim Hitom. Ukvarja se z 
igralništvom ter gostinstvom in je sestrska družba prav tako kranjsko-
gorske Hit Alpinee, ki bo investitor v projekt ureditve kampa. Njene 
vrednosti v družbi pred izvedbo razpisov za izvajalce del ne želijo 
razkrivati. Trenutno je v pripravi še zadnja potrebna dokumentacija 
pred izvedbo, prve goste pa naj bi kamp sprejel poleti.

Obseg kampa bo približno takšen kot nekoč, ko je imel okoli 200 
parcel. Načrt je, da bo na začetku imel tri zvezdice, v prihodnjih letih 
pa ga bodo nadgrajevali, da bo dosegel štiri zvezdice. Sprva bo name-
njen gostom, ki šotorijo oziroma pridejo s prikolico ali avtodomom, kasneje pa bodo v kampu uredili tudi ponudbo glampinga. Poleg tega 

si obetajo velike sinergije med kampom in bližnjim hotelom Špik, ki 
bo gostom lahko nudil dodatne gostinske in velnes storitve. »Delamo 
z roko v roki,« je pojasnil Fedja Pobegajlo, direktor družbe Hit Alpi-
nea, ki je lastnica hotela Špik in zemljišča za kamp. Prepričan je, da 
je lokacija zaradi ravne parcele in izjemne okolice res odlična za 
kamp.

»Tudi kranjskogorska občina oživitev kampa podpira, saj bomo tako 
obudili dejavnost, ki bo v prid celotni destinaciji,« je izpostavil Pobe-
gajlo, ki je prepričan, da bo kamp bistveno prispeval k turistični po-
nudbi Zgornjesavske doline, kjer večjih kampov sedaj ni. Zakaj so se 
njegovi predhodniki pred skoraj desetletjem odločili kamp ukiniti, da 
bi namesto njega uredili apartmaje, pa Pobegajlo ne želi ugibati.

Medtem ko bo poslovna skupina Hit v Gozdu - Martuljku znova 
uredila kamp, pa še ni povsem jasno, kaj bo z bližnjim hotelom Špik, 
saj je v okviru poslovne strategije v preteklih mesecih že iskala kupca 
zanj, enako kot za hotel Alpina in apartmaje Vitranc. Kot je pojasnil 
Pobegajalo, so določeni pogovori glede morebitne odprodaje hotelov 
v teku.

Hit Alpinea se je odločila za dezinvestiranje na podlagi obveznosti iz 
preteklosti, medtem ko se poslovanje družbe v zadnjih letih bistveno 
izboljšuje. Lanski podatki o prihodkih in končnem poslovnem izidu še 
niso revidirani, zato jih Pobegajlo še ne želi razkrivati, poudarja pa, da 
so bistveno boljši kot leto pred tem.

Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos, saj je bil januar boljši od 
lanskega, prav tako so zadovoljni s februarskim izkupičkom. Pobegajlo 
pri tem ugotavlja, kako pomembni so za Kranjsko Goro večji organizi-
rani dogodki, ki jim v družbi prilagajajo tudi svojo ponudbo.

Spet kamp pri Špiku
Družba Hit Larix bo v Gozdu - Martuljku v neposredni bližini hotela Špik že letos uredila kamp,  
ki so ga nekoč tam že imeli. Projekt je prejšnji teden potrdila tudi skupščina podjetja.

Kamp naj bi bil na območju, kjer so pred slabim desetletjem  
že stali prikolice in šotori, urejen še do začetka letošnje  
sezone. / Foto: Gorazd Kavčič
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Redna cena priročnika je 13 EUR. Redna cena priročnika je 13 EUR. 
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V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 

                      + p oštnina

V peti, dopolnjeni 
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priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

Danes, v petek, ob 18. uri bo v Slovenskem planinskem muze-
ju v Mojstrani predpremiera dokumentarnega filma Na poti Slo-
venske planinske poti režiserja Boža Grlja in scenaristke Nuše 
Ekar. K. S. 

Predpremiera filma
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ŠPORT

Kegljači na ledu Nordijskega društva Rateče-Planica Matjaž Kocjan, Miran Sluga in Jože 
Špolad so po uspešnih nastopih na državnih prvenstvih v februarju v sestavu državne re-
prezentance nastopili na svetovnem prvenstvu v Rittnu v Italiji. Glede na skromne pogoje 
in močno konkurenco svetovnih velesil v tem zimskem športu so dosegli dobre rezultate. 
V ciljnem tekmovanju ekipno je slovenska reprezentanca zasedla 5. mesto. Med posame-
zniki je Miran Sluga zasedel 12., Matjaž Kocjan pa 26. mesto. V moštvenem delu prven-
stva se je reprezentanca uvrstila na 8. mesto. J. R.

Dobri rezultati kegljačev

 Karmen Sluga

Za mladimi slovenskimi olimpijci so izjem
no uspešne zimske mladinske olimpijske igre, 
ki so potekale na Norveškem in na katerih na
stopajo športniki, stari od 15 do 18 let. Slove
nijo je odlično zastopala zgornjesavska mladi
na, saj sta Bor Pavlovčič in Meta Hrovat do
mov prišla s tremi kolajnami; Bor je priskakal 
dve zlati, Meta pa prismučala bronasto v slalo
mu. In kot se za izjemne uspehe spodobi, so 
mladim športnikom iz Doline pripravili tudi 
sprejem. V Kranjski Gori so zbrani pozdravili 
bronasto Meto Hrovat, smučarja Anžeta Ču
farja in smučarskega tekača Vilija Črva. Pono
sno so jim zaploskali in jih nagovorili kranj
skogorski župan Janez Hrovat, predsednik 
Alpskega smučarskega kluba Gregor Benedik 
in predsednik Nordijskega društva Rateče  
Planica Robert Kerštajn.

Nekaj dni pozneje pa je bil odmeven spre
jem za dvakrat zlatega Bora še v Mojstrani. 

Njega je prav tako pozdravil kranjskogorski 
župan pa tudi France Voga, nekdaj vodja fan 
kluba Jureta Koširja, ki upa, da z Borom pod 
Triglav znova prihaja sezona velikih spreje
mov in slavij.

»Res sem vesel kolajn, posebej pa tudi 
uspešnega začetka na članskih tekmah sve
tovnega pokala. Dokazal sem, da sem konku
renčen z ostalimi in to je velika spodbuda za 
naprej. Veselim se novih tekmovanj, sedaj me 
čakata še dve tekmi kontinentalnega pokala 
in mladinsko državno prvenstvo,« je povedal 
dvakrat zlati Bor Por (posamezno in ekipno), 
sicer dijak tretjega letnika Gimnazije France
ta Prešerna v Kranju, ki je letos osvojil tudi 
zlato kolajno na svetovnem mladinskem pr
venstvu v v Romuniji v mešani ekipi skupaj z 
Niko Križnar, Emo Klinec in Domnom Prev
cem.

Dve zlati in bron z olimpijskih  
iger v Dolino

Takole so v Mojstrani pozdravili Bora Pavlovčiča.

Meta Hrovat

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska 
Gora, ki tekmujejo v 3. slovenski ligi za-
hod, so odigrali 14. krog na gostovanju v 
Cerknici pri ekipi Pivka II, kjer so izgubili 
z rezultatom 3249 proti 3444, v setih 1 
proti 7. Od Kranjskogorcev je bil najboljši 
Boštjan Kos z rezultatom 575, Robert 
Frelih pa s 549 podrtimi keglji. Na lestvi-
ci so padli na 5. mesto. V 15. krogu v 
soboto, 5. marca, gostijo ekipo Ljubelj II 
iz Tržiča. K. S.

Poraz za kegljače
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RAZPISI

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

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV PREVENTIVNIH PROJEKTOV  
IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI JIH BO  

V LETU 2016 SOFINANCIRALA OBČINA KRANJSKA GORA 

1.  Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-  dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij,  

ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno de-
javnost 

-  izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humani-
tarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma 
reševanje socialnih potreb posameznikov 

-  izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke, ter 
preventivnih programov za učence, dijake in mladostnike 

-  drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vse-
binsko učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa:
-  9.500,00 EUR za preventivne projekte na področju dela  

z mladimi in 
-  9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih  

organizacij 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.

4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe 
humanitarnih organizacij mora za izvajanje projekta oz. progra-
ma zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. 
Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska druš-
tva ter organizacije, društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih pred-
pisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oz. de-
javnosti predlaganih preventivnih programov in posamezni sa-
mostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pri-
čakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora, 
-  da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. 

humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost (reference), 

-  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane aktivnosti, 

-  društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in 
so registrirana vsaj eno leto, 

-  društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto 
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno 
poročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 

-  humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora 
in delujejo na območju več občin, regije ali države, da imajo 
članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora

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

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-
silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov 
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje 
do 7. 4. 2016. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov 
prosilca in pripis »Javni razpis – socialno varstvo 2016«. Vloge, ki 
bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo 
vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje preventiv-
nih projektov in projektov ter programov humanitarnih organiza-
cij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. Odpira-
nje vlog ne bo javno. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 
roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih projektov 
in projektov ter programov humanitarnih organizacij bo župan 
občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

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

Datum: 26. 2. 2016
Številka: 122-11/2016-4 

  Janez Hrovat, 
  župan

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA ZAPUŠČENIH MAČK  

Občina Kranjska Gora bo z namenom preprečitve nekontrolira-
nega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bo-
lezni od 21. marca do 25. marca 2016 s pomočjo zavetišča na 
Blejski Dobravi, PERUN - DRESURA PSOV, Branko Pirc, s. p., in Ve-
terinarske klinike Lesce ponovno izvajala akcijo sterilizacije oz. 
kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju občine 
Kranjska Gora. Živali bodo po posegu označene. 

Kdor ve za lokacije na območju občine Kranjska Gora, kjer se 
zadržujejo zapuščene živali, naj to sporoči na telefonsko številko 
Perun – Branko Pirc, s. p.: 041 666 187 ali Vesni Kunšič na telefon-
sko številko 04/ 5809 820.

Vse lastnike mačk opozarjamo, da v času akcije svojih živali ne 
puščajo brez nadzora na prostem. 

Da bi problematiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, pa vse-
kakor potrebujemo tudi pomoč občanov, ki vas ponovno prosi-
mo: hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni poskrbeti 
tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja); sterilizirajte 
in kastrirajte svoje živali ter se tako izognite rojstvu nezaželenih 
mladičev. Zavedajte se, da žival pomeni odgovornost in skrb, ki 
vam bo pa vsekakor povrnjena z ljubeznijo in toplino.  

V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena na kasnejši 
datum. Datum bo objavljen na spletni strani Občine Kranjska 
Gora. 

  Janez Hrovat, 
  župan

w
w

w
.o

bc
in

a.
kr

an
js

ka
-g

or
a.

si

S
LO

VE
N

S
K

E
 Ž

E
LE

ZN
IC

E
 D

.O
.O

.,
 K

O
LO

D
VO

R
S

K
A 

11
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A



9ZGORNJESAV'C 

OBČINSKE NOVICE

V Javnem zavodu Triglavski narodni park bodo med različnimi dejavnostmi letos in prihod
nje leto največ pozornosti namenili raziskovanju, spoznavanju, občudovanju in ozavešča
nju o pitni vodi, enemu največjih bogastev naših gora. Februarski tematski večer v Sloven
skem planinskem muzeju v Mojstrani s strokovnjaki in ob navzočnosti domačinov in drugih 
gostov je potekal pod naslovom Oskrba s pitno vodo v Julijskih Alpah – prestiž in odgo
vornost. Dr. Mihael Brenčič z Oddelka za geologijo Univerze v Ljubljani je v pogovoru z 
voditeljico Majdo Odar najprej predstavil zgodovinska dognanja o nastanku vode na zemlji 
ter njeno prisotnost v Julijskih Alpah in širše. Veliko spodbudnih besed je povedala direk
torica Komunale Kranjska Gora Henrika Zupan glede oskrbe s pitno vodo v občini Kranj
ski Gora, ki je del zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. Predstavila je 
vodne vire in vodohrane ter upravljanje z njimi. Voda je dobra in kvalitetna, veliko pozorno
sti namenjajo stalni kontroli, obsežne investicije so namenjene še izboljšanju sedanjega 
stanja. Davorin Koren iz uprave Triglavskega narodnega parka je področje voda povezal z 
novim upravljavskim načrtom parka in prizadevanjem za nadaljevanje ozaveščanja med 
ljudmi o njenem pomenu. Udeleženci večera so si ogledali tudi tri animirane filme na temo 
o vodah, ki so jih ustvarili dijaki smeri medijski tehnik Ekonomske gimnazije in srednje šole 
Radovljica. J. R. 

Kvalitetna pitna voda

Marjana Ahačič

Komunala Kranjska Gora je na odlagališče Mala Mežakla odložila 
1122 ton mešanih komunalnih odpadkov ter 640 ton kosovnih, grad-
benih odpadkov in odpadkov z zbirnega centra. Ločeno zbrane in 
pooblaščenim zbiralcem predane je bilo 605 ton mešane embalaže, 
stekla in papirja. »Količine so se v primerjavi s preteklim letom pove-
čale, kar je pokazatelj odgovornega ravnanja z odpadki. Prav tako 
smo v letu 2015 v posebnih zabojnikih ločeno zbrali in v bioplinarno 
predali 104 ton bioloških odpadkov. Tudi ta količina se je v primerja-
vi z lanskim letom povečala,« je povedala direktorica javnega podjetja 
Henrika Zupan. »Naši delavci opažajo, da večina uporabnikov odpad-
ke lepo ločuje. V zabojnikih pa se žal še vedno pojavlja prevelika 
količina bioloških odpadkov. Kršitelje na nepravilnosti opozarjamo, v 
skrajnem primeru pa zadeve predamo v reševanje medobčinski in-
špekcijski službi.«

Težavo pa predstavljajo še vedno prevečkrat nepravilno odloženi 
odpadki na ekoloških otokih. »Odpadki nas spremljajo vsepovsod, 
količine pa so zaradi sodobnega načina življenja in potrošništva ve-
dno večje. S pravilnim ločevanjem skrbimo za lepo naravo, ohranja-
mo vire energije ter vire pitne vode.«

V zbirnem centru na Tabrah občani lahko oddajo kosovne in nevar-
ne odpadke, zeleni odpad pa zbirajo na kompostarni. Delovni čas 

Zbirnega centra in kompostarne je vsak delavnik, ob ponedeljkih od 
7. do 15. ure, od torka do petka od 11. do 17. ure ter vsako prvo sobo-
to v mesecu od 8. do 12. ure.

Lani več ločeno zbranih odpadkov

Takih prizorov si v prihodnosti ne želimo več, opozarjajo  
na Komunali Kranjska Gora.

Gibanje Dovje  Mojstrana: zelena priho
dnost bo 15. marca od 16. do 18. ure v 
sejni sobi krajevne skupnosti Dovje  
Mojstrana organiziralo drugo stojnico 
Ponovno uporabi. »Po omarah radi kopi
čimo stvari, pa jih ne potrebujemo toliko. 
Nočemo jih zavreči, ker so še uporabne 
in ohranjene, zato nekomu lahko pridejo 
prav,« poudarjajo organizatorji dogodka, 
na katerem bo tokrat poudarek na športni 
opremi (za otroke), knjigah, predmetih, 
primernih za darila. Lahko pa prinesete 
tudi kaj drugega, kar ocenite, da je koris
tno. »Prinesite in/ali vzemite! Vse bo brez
plačno,« vabijo organizatorji. M. A.

Ponovno uporabi, 
drugič

RAGOR v okviru projekta ohranjanja žive 
kulturne dediščine zbira pogovore s starejši-
mi ljudmi, pričevalci o življenju v časih, ki 
jih mlajše generacije ne poznajo več. Poleg 
življenjskih zgodb je bil namen projekta obe-
ležiti tudi narečne govore na Gorenjskem. 
»Koliko zanimivih zgodb, življenjskih izku-
šenj v sebi nosijo naši najstarejši! So priče-
valci o življenju v drugačnih časih; v časih, 
ko je bila edina igrača doma narejena punčka 
iz cunj, ko so otroci v šoli manjkali, ker je 
bilo treba pomagati doma na kmetiji, in ko se 
je v trgovini kupilo le sladkor, olje in sol, 

drugo pa je bilo treba pridelati doma,« je pra-
vi Klemen Klinar z razvojne agencije Ragor, 
ki vodi projekt. 

Iz občine Kranjska Gora so pri projektu so-
delovali Rozalija Omahna in Janez Cuznar iz 
Rateč, Andrej Mertelj iz Podkorena, Marica 
Globočnik in Vid Černe iz Kranjske Gore, 
Alojz Mertelj iz Gozda - Martuljka, Friderik 
Robič iz Srednjega Vrha, Jožef Klinar z Bel-
ce, Viktor Šmid z Dovjega in Marija Rekar iz 
Mojstrane. »Vsem se še enkrat zahvaljujemo 
za njihovo pripravljenost deliti svoje spomi-
ne. Pričevanja so bogat pomnik in večkrat 

tudi opomin na drugačne čase, ko so bili 
kljub vojni, pomanjkanju in trdemu življenju 
(ali ravno zaradi njih) zadovoljstvo, prijatelj-
stvo, poštenje in veselje bolj cenjeni,« še pra-
vi Klinar.

Doslej so posneli štirideset pogovorov. In-
tervjuvanci so večinoma starejši od osemde-
set let, Marica Globočnik jih šteje že častitlji-
vih 98. Njihova pričevanja so v obliki video-
posnetkov dostopna na spletnem portalu You-
Tube na kanalu RAGOR, posnetke pa lahko 
poiščete s ključnimi besedami Življenja Go-
renjcev ali z neposrednim vpisom imena in 
priimka osebe, ki si jo želite ogledati. Projekt 
bodo nadaljevali tudi letos; svoje predloge za 
sogovornike lahko posredujete na elektronski 
naslov klemen.klinar@ragor.si ali telefonsko 
št. 04 581 34 16.

Življenja Gorenjcev
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KULTURA

»Odlični so! Trebuh me boli od smeha! 
Fenomenalna predstava!« To so besede, 
ki jih je bilo v preteklih tednih moč slišati 
iz ust tistih, ki so si v Ljudskem domu v 
Kranjski Gori ogledali igro Trikrat da. Na 
odrske deske so jo postavili člani in čla-
nice Ta bol teatra, ki deluje v okviru Kul-
turno prosvetnega društva Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Potem ko so gledališčni-
ki nekaj časa počivali, saj stari Ljudski 
dom ni nudil pravih pogojev za vaje in 
uprizoritve, jim je prenova hrama kranj-
skogorske kulture očitno dala nov zagon. 
V predstavi, ki jo je režirala Tatjana Per-
šuh, navdušujejo vsi po vrsti: Petra Mli-
nar, Stane Jakelj, Nataša Vidic, Polona 
Bačnar, Marko Koder in Fredi Grilc. Zato 
ni čudno, da so ob koncu vedno popla-
čani z bučnim aplavzom. Če ste jih zamu-
dili, pravijo, da bo letos tudi v Zgornjesa-
vski dolini zagotovo še kakšna priložnost 
za ogled komedije. Predstavili pa se 
bodo tudi po Sloveniji. Že 13. marca gre-
do v goste v Velenje. K. S.

Navdušenje!

V nedeljo, 6. marca, bo ob 18. uri v Kul-
turnem domu na Dovjem na ogled pred-
stava Igranje z ognjem. V goste prihajajo 
igralci Gledališča Toneta Čufarja Jeseni-
ce, med katerimi sta tudi dva člana KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana. K. S.

Igranje z ognjem

Marjana Ahačič

Glasbena šola Jesenice je 15. decembra v 
dvorani Ljudskega doma izvedla Božično-no-
voletni koncert. Nastopilo je 27 učencev, ki 
so se predstavili z igranjem na klavir, kitaro, 
violino, violončelo, harfo in harmoniko. Po-
leg solističnih točk so pianisti pripravili tudi 
skladbe za klavir štiriročno. Predstavil se je 
tudi baletni oddelek glasbene šole, na koncu 
pa je nastopil še Pihalni orkester glasbene 
šole Jesenice. Učenci so s skladbami in ple-
som voščili vse dobro v prihajajočem letu 
staršem in ostalim krajanom.

Z novimi prostori v Ljudskem domu in 
malo dvorano lahko glasbena šola prireja tudi 
javne nastope na klavirju. Tretjega decembra, 
na dan kulture, so v mali dvorani Ljudskega 
doma izvedli nastop pianistov in kitaristov. V 
mesecu januarju pa je izzvenel javni nastop 
učencev oddelka Kranjska Gora in ponovno 
navdušil polno dvorano poslušalcev.

Koncerti glasbene šole  
v prenovljenem Ljudskem domu

Pianista Maj Košir in Tia Perišič na koncertu v Ljudskem domu / Foto: Vida Rezar

Katja Smolej se že sedmo leto uči igranja klarineta pri učiteljici Moniki Korbar. V mesecu 
februarju se je udeležila 19. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Gorenjske in v 1. 
c kategoriji zmagala ter prejela zlato priznanje. Kot najboljša v svoji disciplini in kategoriji 
je nastopila tudi na Koncertu prvonagrajencev tekmovanja. Z zlatim priznanjem si je prislu-
žila nastop na 45. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki bo v mesecu 
marcu. Regijskega tekmovanja se je udeležilo dvanajst učencev Glasbene šole Jesenice 
in kar devet se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.

Uspeh klarinetistke Katje Smolej na 
regijskem tekmovanju mladih glasbenikov

Tekmovalci iz razreda Monike Korbar (Katja šesta iz leve proti desni) ter korepetitorki 
Saša Golob in Monika Toman. / Foto: Sašo Valjavec



11ZGORNJESAV'C 

DRUŠTVA

Marjana Ahačič

Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Plani-
ca je v začetku februarja sklicalo redni občni 
zbor, na katerem so  pregledali in predstavili 
delo društva v preteklem letu. Dan prej je mla-
dinski občni zbor pripravila gasilska mladina 
društva. »Preteklo leto je bilo v znamenju do-
brega dela operativne gasilske enote, pod vod-
stvom poveljnika Slavka Cuznarja, na podro-
čju zaščite in reševanja. Gasilci so v preteklem 
letu opravili tri intervencije gašenja požarov, 
od tega dve intervenciji sodelovanja pri gaše-
nju stanovanjskih objektov v Kranjski Gori in 
intervencijo gašenja požara v Planici, kjer je 
zaradi opustitve dolžnega ukrepa požarne stra-
že pri vročih delih (varjenja) na strani izvajal-
ca prišlo do požara na delovišču. Gasilska 
enota je preko celega leta opravila tudi deset 
gasilskih vaj in izobraževanj, pripravila evaku-
acijo in predstavitev gasilske dejavnosti za 
otroke Vrtca Rateče, organizirala pregled ga-
silnih aparatov za krajane in izvajala požarne 
straže na prireditvah v Planici in srečanju treh 
dežel na Tromeji. Člani in članice društva so 
na tekmovanjih v gasilsko-športnih disciplinah 
dosegali odlične rezultate, naše članice pa so 
že drugo leto zapored osvojile prvo mesto na 
srečanju članic Gorenjske.

Dve dvojici tekmujeta tudi na državnem 
tekmovanju dvojic v disciplini Fire Combat. 
Preteklo leto je bilo sedem tekmovanj v tej 
disciplini, pri tem pa je pohvalno to, da ima-
mo v tej disciplini državna podprvaka (Klav-
dij Matjaž in Sara Lavtižar) v kategoriji me-
šanih dvojic. Sodelovanje na tem tekmovanju 
poleg dobre psihofizične pripravljenosti tek-
movalcev zahteva tudi precejšnja finančna 
sredstva tako za priprave, opremo kot tudi 
udeležbo na tekmovanjih. Finančna sredstva 
za to dejavnost društvo poizkuša pridobiti v 
sodelovanju s sponzorji. V letošnjem letu je 
med drugimi sredstva namenila tudi družba 
Petrol v okviru sponzorstva Naša energija po-
vezuje.

Kar nas posebej veseli, je delo z mladino, 
kjer naš član in mladinski referent David Ma-
tjaž uspešno povezuje in vodi našo gasilsko 
mladino in z njo dosega dobre rezultate na tek-
movanjih in kvizih,« je sporočil predsednik 
PGD Rateče - Planica Jožef Lavtižar.

»V letu, ki je pred nami, si vsekakor želimo 
najmanj ponoviti tako dobro delo na vseh po-
dročjih svoje dejavnosti in s tem upravičiti za-
upanje krajanov in tudi lokalne skupnosti – 
Občine Kranjska Gora, ki za našo dejavnost 
zagotavlja primerna sredstva za pokrivanje 
osnovnih potreb gasilske dejavnosti. Tako 
imamo zagotovljena vsaj osnovna finančna 
sredstva za pokrivanje stroškov zavarovanja 
gasilcev in gasilske mladine, zavarovanja vozil 
in opreme ter gasilskega doma, sredstva za iz-
obraževanja, tekoče vzdrževanje opreme, vozil 
in gasilskih domov ter nabavo oz. nadomestilo 
izrabljene gasilske opreme in orodja. Vseka-

kor pa so člani društva primorani vsa dodatna 
sredstva zagotavljati tudi z lastnim delom in 
aktivnostmi.«

Prihajajoče obdobje bo potekalo v zname-
nju priprav na 120-letnico, ki jo bo društvo 
praznovalo v letu 2017. »Dela ne bo zmanjka-
lo, saj je treba urediti še okolico gasilskega 
doma, ki je v preteklih letih doživel korenito 
prenovo in novo preobleko z izolacijsko fasa-
do. Letos načrtujemo dokončanje parkirnega 
prostora ob stavbi gasilskega doma, za nasle-
dnje leto (2017) pa načrtujemo zamenjavo 20 
let starega kombija, saj si brez vozila za pre-
voz moštva, mladine in tekmovalnih enot pre-
prosto ne predstavljamo več nadaljevanja do 
sedaj uspešne dejavnosti društva na teh po-
dročjih,« je še povedal Lavtižar in se v imenu 

Delo gasilcev iz Rateč v letu 2015

Lansko jesen so se veterani Prostovoljnih gasilskih društev občine Kranjska Gora odpra-
vili na izlet po Koroškem. »Izleta smo se udeležili veterani iz Mojstrane, Dovjega, Gozda 
- Martuljka in Kranjske Gore. Na pot smo se odpravili preko Korenskega sedla po avstrijski 
Koroški do Mute, kjer smo si najprej ogledali kovaški muzej. Nato smo se odpravili na 
splavarjenje po reki Dravi. Organizatorji so nam pripravili dvourni program z obilo smeha, 
dobre volje in s krstom. Proti domu smo odšli z idejo, da se v prihodnjem letu ponovno 
srečamo,« je z gasilskim pozdravom Na pomoč! pripoved sklenila Maruška Košir in se v 
imenu vseh udeležencev zahvalila Gasilski zvezi Kranjska Gora za finančno pomoč

Gasilski izlet

gasilcev zahvalil vsem članicam in članom 
ter vsem, ki na kakršen koli način sodelujejo 
z društvom in mu pomagajo pri dejavnosti in 
razvoju.

Občnega zbora so se poleg članov društva 
udeležili tudi župan občine Kranjska Gora Ja-
nez Hrovat, predsednik Gasilske zveze Kranj-
ska Gora Robert Plavčak, predstavniki pobra-
tenega gasilskega društva iz Spuhlje pri Ptuju, 
ki so dan popestrili tudi z obiskom kurentov, 
predstavniki vseh gasilskih društev GZ Kranj-
ska Gora, predstavniki poklicne gasilske enote 
GARS iz Jesenic, Policijske postaje Kranjska 
Gora ter predstavniki društvenih organizacij 
Rateč: Društva gorske reševalne službe Rate-
če, Turističnega društva Rateče - Planica ter 
Agrarne skupnosti Rateče - Planica.  

Gorski reševalci z različnimi oblikami skrbijo za dobro pripravljenost in usposobljenost za 
reševalne akcije, ob tem pa čas namenijo tudi druženju. Zelo priljubljeno je tekmovanje s 
t. i. akiji, ki so ga letos v februarju petič organizirali člani Društva GRS Mojstrana na do-
mačem smučišču. Nastopilo je 36 ekip društev gorske reševalne službe iz Slovenije, ki so 
se s čolnom za reševanje akija skupaj s »ponesrečencem« spustili po progi, o najboljših 
pa je odločal povprečni čas vseh. Tokrat so se mu najbolj približale ekipe gorskih reševal-
cev iz domače občine Kranjska Gora. Prvo mesto je zasedla tretja ekipa GRS Kranjska 
Gora v postavi Branko Robič - Klemen Robič, druga je bila četrta ekipa GRS Mojstrana 
(Iztok Arnol - Jure Vajs), tretje mesto je zasedla druga ekipa GRS Kranjska Gora (Aleš 
Robič - Andrej Robič). J. R. 

Tekmovali z reševalnimi sanmi
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Tjaša Sterle Polak

Na Dovjem in v Mojstrani so se za pusta mudili trenutno najboljši 
slovenski skakalci. V polni opremi sta pri dovški Katri najprej vse zbra-
ne maškare pozdravila Domen Puščica Prevc in Peter Mišica Prevc – 
oba sta dokazala, da znata skakati tudi na suhem. Kasneje pa se je 
zbranim pridružil še plešasti inšpektor z Vursa, ki ga je odlično odigral 
predsednik Turističnega društva Dovje-Mojstrana Matjaž Podlipnik. 
Čudovita sončna sobota, ki je že brez maškar in sežiganja pusta dišala 
po pomladi, je videla še dovške pošasti, nekaj hudičkov, mišk in sovic 
pa tudi minione, ki so na obisk prišli kar iz Hollywooda.

S primerno opremljenim traktorjem, na katerem sta se peljala slavno-
stna gosta brata Prevc, so odletele tudi čebele. Vsi so se odpravili proti 
Mojstrani, kjer so jih pričakale jagode, supermani, čarovnice, vampirji, 
nindže in druge šeme. Sledil je hokej z metlami, ki ga že tradicionalno 
pred pepelnično sredo organizira Društvo mladih Kranjska Gora.

Zmage na drsališču se je veselila ekipa Društva mladih Kranjska 
Gora, kar morda namiguje, da so si metle sposodili od čarovnic, saj bi 
organizator moral solidarnostno pristati vsaj na drugem mestu. Še eno 
zmago pa so popoldne zabeležili v piceriji Špajza na Dovjem, kjer se je 
plesa v maskah udeležilo ogromno število najmlajših vaščanov. In ko so 
ti legli v svoje postelje po napornem dnevu, je še starše čakala zabava 
v hostlu Jozl. Ob zaključku pustnega rajanja so podelili tudi nagrade za 
najboljšo masko, ki jo je domov odnesel kdo drug kot pav, za družinsko 

masko so nagrado dobili miška, čarovnik in nosečnica, kot skupina pa 
so slavili hudički. Z odzivom in obiskom so bili v Društvu mladih 
Kranjska Gora izredno zadovoljni, nam je povedala največja navijačica 
bratov Prevc Nina Peternel. 

Pred Katro v telemark pristala 
brata Prevc

Maske se ogrevajo pred hokejem z metlami. / Foto: Iztok PolakDovške pošasti

Slavna in uspešna brata Prevc sta si za pusta vzela eno uro časa in 
obiskala vaške šeme. / Foto: Tjaša Sterle Polak

V torek, 8. marca, bodo v Ljudskem 
domu pripravili Festival Om, umetni-
ško in jogijsko prireditev, na ta dan 
posvečeno ženskam, namenjeno pa 
tudi moškim in otrokom. »Festival je 
sklop dogodkov, ki se bodo odvijali po 
Sloveniji in v tujini, pod vodstvom Klu-
ba Devayani,« so sporočili organiza-
torji. Program bodo bogatili gostje – 
plesalci, pevci in umetniki, med kateri-
mi bodo Anja Baš, Denis Chorchyp, 
Aljaž Ravnjak, jogistka Maša, Mojca 
Svetina in drugi, osrednja gostja prire-
ditve pa bo pisateljica in mednarodno 
priznana jogistka Ana Kersnik Žvab. 

Festival Om
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Ker je letošnja zima s snegom bolj skopa, so številni otroci počitnice 
izkoristili za ustvarjanje in druženje z vrstniki. Na delavnice v Slovenski 
planinski muzej v Mojstrani so ves teden prihajali številni domačini in 
počitnikarji iz Kranjske Gore. V Slovenskem planinskem muzeju v Moj-
strani vsake počitnice za osnovnošolce pripravljajo pester program 
počitniških aktivnosti. Letos so v dopoldanskem času z najmlajšimi 
brali pravljice in po motivih iz pravljic nato pod vodstvom akademske 
slikarke, domačinke Špele Oblak z Dovjega še likovno ustvarjali. Po-
poldanske delavnice so bile namenjene starejšim šolarjem, ki so uži-
vali v oblikovanju z različnimi materiali pa tudi v pohajkovanju po muze-
ju. »Naredil sem Triglav,« je bil zadovoljen Nejc Lenart iz Rateč. »Ko 
sem doma, se pa igram z našimi psi.« Brata Dominik in Klavdij iz Moj-
strane sta ves teden prihajala v muzej. »Zanimivo je pa še družbo ima-
va,« sta povedala. »Motiv naših letošnjih ustvarjalnih delavnic so najviš-
je gore,« je povedala Neli Štular iz Slovenskega planinskega muzeja, 
medtem ko je otrokom, večinoma starim od sedem do trinajst let, po-
magala pri oblikovanju Triglavov in Mount Everestov. »Vsak dan pride 
veliko otrok, tako domačinov kot turistov. Prav hitro se spoprijateljijo in 
veliko veselje jih je opazovati, kako uživajo v druženju in ustvarjanju.«

Veselo tudi brez snega

Živahne počitniške delavnice v Slovenskem planinskem muzeju

Konec januarja in v začetku februarja so imeli drugošolci in četr-
tošolci Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora smučarski 
tečaj, na katerem je sodelovalo 38 učencev. Ves teden so vijuga-
li po kranjskogorskih smučiščih in usvajali nove smučarske vešči-
ne. Učenci 4. razreda so bili še posebej veseli, da je z njimi lahko 
smučala sošolka Tamara Tarman, ki sicer za gibanje uporablja 
invalidski voziček. Smučala je s posebno smučko in s pomočjo 
vaditelja Nejca. Na snegu so neizmerno uživali in se kot razred še 
bolj povezali. Prvi dan tečaja jim je policist Uroš povedal, kako se 
varno obnašati na smučišču, saj sami lahko največ naredimo za 
svojo varnost. Pri izvedbi tečaja jim je finančno pomagala Občina 
Kranjska Gora, pri najemu posebne smučke pa tudi Društvo inva-
lidov Kranjska Gora. Izposojo opreme jim je omogočila Smučar-
ska šola Intersport Bernik, prav tako sta sodelovala njihova smu-
čarska učitelja. Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri izvedbi teča-
ja, se lepo zahvaljujejo. K. S.

Na smučarskem tečaju

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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-30%
Popust velja le ob plačilu  

z gotovino.

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča, 
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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4. 3. 2016
SNOWDURO MTB REPUBLIC
Program: 15.45–16.30 prijave; do 20.30 prihodi v cilj;  
21.00 razglasitev zmagovalcev 
Kje: Kranjska Gora, Zimski kolesarski park 
Organizator: Športna točka, d. o. o.

4. 3. 2016
NA POTI SLOVENSKE PLANINSKE POTI
Predpremiera dokumentarnega filma 
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej 

4. 3. 2016
MUZIKAL MAMMA MIA!
Kdaj: 19.30 Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Organizator: Prospot, d. o. o.
Informacije: info@prospot.si, 041 886 666
Vstopnice: 29,00–35,00 EUR
Prodajna mesta vstopnic: Eventim, Prospot, d. o. o. (tudi skupinska 
prodaja vstopnic), TIC Kranjska Gora 

4. 3. 2016
GLASBENA SKUPINA: »SAM'S FEVER«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,

4. 3.–6. 3. 2016
55. POKAL VITRANC 2016,   
AUDI FIS SVETOVNI POKAL V ALPSKEM SMUČANJU 
 
Petek, 4. marca 2016 
Tekmovalna proga Podkoren 
10.00 Veleslalom – prvi tek 
13.00 Veleslalom – drugi tek 
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni  
Dvorana Vitranc 
19.30 Uvod v Pokal Vitranc z muzikalom MAMMA MIA 
 
Sobota, 5. marca 2016
Tekmovalna proga Podkoren 
09.30 Veleslalom – prvi tek 
12.30 Veleslalom – drugi tek 
Po tekmovanju – »Flower ceremony« 

Q Max oder pred dvorano Vitranc 
17.00 Začetek zabavnega programa Q Max Party (do okoli 23. ure) 
19.00 Razglasitev zmagovalcev veleslaloma 
19.30  Javno žrebanje štartnih številk za slalom 
 
Nedelja, 6. marca 2016 
Tekmovalna proga Podkoren 
09.30 Slalom – prvi tek 
12.30 Slalom – drugi tek  
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni 

Program je začasen. Sprememba programa je možna brez  
predhodnega obvestila!
Informacije: info@pokal-vitranc.com ali 04 588 53 00

5. 3. 2016
6. TRADICIONALNI TEK DVEH DEŽEL
Kdaj: 9.30 Kje: Tamar 
Informacije: sd.ponca@gmail.com, 040 881 125

5. 3. 2016
3. MENGO – ROLETE KOSEC POKAL – 3. TEKMA 
Kdaj: 11.00 Kje: Kranjska Gora, smučišče Brsnina
Prijave v brunarici Kosobrin, najkasneje na dan tekme do 10. ure
Organizator: Smučarsko društvo Mengeš 

Prireditve marec 2016 5. 3. 2016
Q MAX PARTY/ZABAVA ZIME
Program:
17.00 Pihalni orkester Krško in Studio Osminka; 18.00 Dan D; 
19.00 Razglasitev zmagovalcev sobotne veleslalomske tekme in  
podelitev pokalov; 19.30 Javno žrebanje štartnih številk za nedeljski 
slalom; 20.00 Mi2; 22.15 Zabava v dvorani Vitranc: disko vročica z 
ABBAcz Revival in DJ PEROM. Vstop prost!
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, prireditveni prostor pred dvorano 
Vitranc; Organizator: Turizem Kranjska Gora, OK Pokal Vitranc

5. 3. 2016
PLESNI VEČER: »GALA DANCE ORCHESTRA«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

6. 3. 2016
IGRANJE Z OGNJEM
Gledališka predstava v izvedbi igralske skupine gledališča  
Toneta Čufarja Jesenice
Kdaj: 18.00 Kje: Dovje, Kulturni dom

8. 3. 2016
FESTIVAL OM
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Informacije: www.jogazanosecnice.si
Prodaja vstopnic: Ljudski dom (eno uro pred predstavo)

10. 3. 2016, 17. 3. 2016, 24. 3. 2016 & 31. 3. 2016
KULINARIČNA POT
Ramada Hotel & Suites (hladna predjed) – Hotel in restavracija 
Lipa – (topla predjed) – Hotel Lek (glavna jed) – Hotel Kotnik (glavna 
jed) Okrepčevalnica Lačni Kekec (sladica in pijača)
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, zbirno mesto pri Ramada Hotel  
& Suites Kranjska Gora

11. 3. 2016 & 12. 3. 2016
PLESNI SPEKTAKEL: BRASIL BAHIA SHOW
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

12. 3. 2016
DARIO FO: »VSE ZASTONJ!«
Koroški deželni teater
Kdaj: 19.30 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Prodaja vstopnic: Ljudski dom (eno uro pred predstavo)

17. 3. 2016 
POZDRAV JUNAKOV DALJAV
Zabava s skupino ZAHOD BAND, sprevod ter predstavitev skakalnih 
ekip. Vstop prost!
Kdaj: 18.00 Kje: Rateče, trg »Na Gorici«
Organizator: TD Rateče - Planica
Informacije: Tina Brlogar 041 607 373 ali Primož Oman 041 922 514 

17. 3. 2016–20. 3. 2016 
PLANICA 2016 – FINALE SVETOVNEGA POKALA  
V SMUČARSKIH POLETIH

Program
Četrtek, 17. 3. 2016 – Kvalifikacije 
9.00 Uradni trening; 10.00 Uradni trening; 11.00 Kvalifikacije; 
12.00 Zabavni program »Na odru Vala 202« – Trkaj & DJ Nipke; 
14.00 Zaključek programa v Planici; 19.30 Uradna otvoritev za eki-
pe – Rateče 
 
Petek, 18. 3. 2016 – Posamična tekma 
14.15 Poskusna serija; 15.15 Prva serija; Finalna serija: Podelitev 
nagrad; 17.15 Zabavni program »Na odru Vala 202« – Happy Ol' 
McWeasel 
 
Sobota, 19. 3. 2016 – Ekipna tekma 
9.00 Poskusna serija; 10.00 Prva serija; Finalna serija; Podelitev na-
grad; 12.20 Zabavni program »Na odru Vala 202« – Mi2; 20.30 
Žreb startnih številk za nedeljsko tekmo – Kranjska Gora 
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Nedelja, 20. 3. 2016 – Posamična tekma 
9.00 Poskusna serija; 10.00 Prva serija; Finalna serija; Podelitev na-
grad; 12.30 Zabavni program »Na odru Vala 202« – Mi2 

18. 3. 2016
SLOVENSKI VEČER & NAVIHANKE
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 & 22.30 Nastop skupi-
ne Navihanke Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

19. 3. 2016
ROCK'N'ROLL MUZIKAL: »PRINCESA KAMNITIH BESED«
KUD Franc Kotar Trzin.
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Prodaja vstopnic: Ljudski dom (eno uro pred predstavo)

19. 3. 2015 
OPEN AIR PLANICA
Podelitev štartnih številk ob 20.30 za nedeljsko tekmo. Vstop prost! 
Rock Partyzani, Nočni skok in Anzhe.
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc

19. 3. 2016
FINALE: »MISS ALPE ADRIA SLOVENIJA 2016«
Kdaj: 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,

25. 3. 2016
GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: »ABBA SHOW«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

26. 3. 2016
S KOLESOM OKOLI SLOVENIJE JUNIJ 2015
Potopisno predavanje, vstop prost!
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih

26. 3. 2016
GLASBENI VEČER: »ELEGANCE & CO. WITH IVA STANIČ«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

27. 3. 2016
PLESNI SPEKTAKEL: »SEVEN«

Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

RAZSTAVE

4. 2. 2016–3. 4. 2016
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ANDREJA ŽEMVE: 
 »OKAMENELE PODOBE Z GORA«

Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Andrej Žemva
Informacije: zdenka.tahir@gmj.si, 04 588 19 99

12. 2. 2016–1. 5. 2016
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA MARKA PREZLJA: 
 »DUH SVETLOBE« 
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski  
muzej, Marko Prezelj
Informacije: eli.gradnik@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

29. 2. 2016–31. 3. 2016 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »ŠPORTNI DOGODKI V OBČINI 
KRANJSKA GORA«

Razstavlja Janez Šmitek, član Foto kluba Jesenice.
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Organizator: Foto Klub Jesenice
Informacije: info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40

www.hit-alpinea.si 
info@hit-alpinea.si  
T. 04 589 31 00

Savna 
center 
Viridis

(v hotelu Alpina)

Odprto: Vsak dan od 16.00 do 23.00 
(Zadnji vstop do 21.ure)

Zeliščna, finska in turška savna
masažni bazen

kopel za dva
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INFO 

+386 4 588 47 18 

info@casino-larix.com
www.casino-larix.com.

ODPRTO VSAK DAN OD 11.00 - 22.00           www.gostilna-bor.si

GOSTILNA & PIZZERIJA

BOR

Povabite jo na večerjo v Gostilno Bor, 
večer pa zaključita ob vznemirljivi 
nagradni igri Ladies Bingo v igralnem 
salonu Casino Larix!

Ladies Night
Pričarajte svoji dragi 
čaroben večer v Kranjski Gori! 

Ladies BINGO 
Nagradna igra 8.3. 2014 // 22:00

GOSTILNA & PIZZERIJA

BOR
GOSTILNA & PIZZERIJA

BOR

Ladies Night
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Naj vrt postane vir 
užitka, sprostitve in 
prostor za  
raziskovanje! Delo 
na vrtu naj ne bo boj 
proti naravi, temveč 
v sodelovanju z njo. 
Permakulturni vrt 
poleg zadovoljstva 
da tudi veliko zdrave 
zelenjave, če bomo 
pustili, da je narava 
naša učiteljica.  
V priročniku boste 
našli napotke kako 
se lotiti  
neklasičnega 
načina  
vrtnarjenja, kako 
biti v stiku z naravo 
in kako pridelati 
ekološko sadje in 
zelenjavo.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
ga naročite po tel.: 04/201-42-41 ali  
na: narocnine@g-glas.si.

Naj vrt postane vir 
užitka, sprostitve in 
prostor za 
raziskovanje! Delo 
na vrtu naj ne bo boj 
proti naravi, temveč 
v sodelovanju z njo. 
Permakulturni vrt 
poleg zadovoljstva 
da tudi veliko zdrave 
zelenjave, če bomo 
pustili, da je narava 
naša učiteljica. 
V priročniku boste 
našli napotke kako 
se lotiti 
neklasičnega 
načina 
vrtnarjenja, kako 
biti v stiku z naravo 
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Redna cena priročnika je 17 EUR.  
Če ga kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, je cena le
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