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MARJANA AHAČIČ

Dosedanji župan Janez Hrovat je bil tokrat edini županski 
kandidat v Kranjski Gori, kjer je bila volilna udeležba 41-od-
stotna. »Predvsem sem navdušen, da je moji Alpski listi, kljub 
temu da sem bil edini županski kandidat, v občinskem svetu 
uspelo zadržati enako številko svetnikov, kot smo jih imeli 
doslej. Priznati moram, da nisem pričakoval, da bodo ljudje 
tako dobro ocenili moje delo. Zelo sem zadovoljen, občanom 
se za hvaljujem in obljubljam, da gremo s polno močjo na-
prej,« je dan po volitvah povedal Hrovat, za katerega je to drugi 
mandat.
Tudi tokrat je kandidiral s podporo volivcev. V novem man-
datu obljublja še večjo podporo kmetijstvu in dopolnilni de-

javnosti na kmetijah, aktivno podporo mladim obrtnikom 
pri ustanavljanju novih delovnih mest in obratovalnic ter 
animacijo in pomoč pri usmerjanju mladih za poklice, ki 
jih v občini potrebujejo. Kot pravi, si bo korak za korakom 
še naprej prizadeval za urejanje različnih področij, tako 
napoveduje povečanje vrtca v Mojstrani, infrastrukturno 
ureditev vseh vasi v občini, urejanje novih parkirišč in do-
končanje sanacije kanalizacijskega sistema.
V 16-članskem občinskem svetu ima Alpska lista Janeza 
Hrovata lista tudi v tem mandatu osem svetnikov; štirje 
prihajajo iz SDS, dva iz SD in po eden iz NSi in SMC. V novem 
občinskem svetu, ki se bo na konstitutivni seji sestal že v 
ponedeljek, bodo naslednja štiri leta sedeli: Branislava Vovk, 
Žiga Židan, Klavdija Gomboc, Marko Kopač, Ena Girandon, 
Jože Dovžan, Katarina Štravs in Blaž Lavtižar (Alpska lista 
Janeza Hrovata), Bogdan Janša, Sonja Kavalar, Gregor Mi-
klič in Jelica Majer (SDS), Janja Dolhar in Izidor Podgornik 
(SD), Uroš Kopavnik (NSi) in Tjaša Prusnik (SMC).

Izvolili smo nov  
občinski svet
Sredi novembra je bil v Kranjski Gori 
izvoljen nov občinski svet.  
Občino bo tudi v naslednjem štiriletnem 
mandatnem obdobju vodil  
dosedanji župan Janez Hrovat.

Na novembrskih lokalnih volitvah so občani Kranjske Gore izvolili 
nov občinski svet ter potrdili drugi štiriletni mandat županu 
Janezu Hrovatu. / Foto: Gorazd Kavčič

Dragi srednješolci,
obveščamo vas, da lahko uredite prevzem smučarskih 

vozovnic za smučarsko sezono 2018/19.

Srednješolci iz KS Dovje - Mojstrana se zglasite prvi teden 
obratovanja smučišča v brunarici na smučišču v Mojstrani 
(vsak dan od 12. do 16. in od 18. do 21. ure), srednješolci 
ostalih krajevnih skupnosti v Občini Kranjska Gora pa na 
glavni blagajni RTC Žičnice Kranjska Gora (vsak dan od 8.30 
do 16. ure; ko se bo odprlo smučišče, pa od 8.30 do 16. ure).  

Za prevzem smučarske vozovnice potrebujete fotokopijo 
potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Za smučišče v 
Mojstrani pa potrebujete tudi fotografijo.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete Klavdijo 
(051 352 989) ali Brigito (031 644 926).

Športno igrišče pri Osnovni šoli 
Josipa Vandota Kranjska Gora

V mesecu oktobru smo učenci in občani občine Kranjska 
Gora dobili novo pridobitev – obnovljeno športno igrišče 
pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Gre za igrišče z naj-
novejšimi materiali, ki omogočajo kvalitetnejše izvajanje 
športnih aktivnosti, hkrati pa zahtevajo tudi upoštevanje 
osnovnih navodil za uporabo igrišča in višjo kulturo obna-
šanja. 

Glede na to, da bo igrišče služilo svojemu namenu le, če ga 
bomo uporabljali pravilno, pričakujemo, da boste uporab-
niki upoštevali navodila in igrišče uporabljali le za namene, 
za katere je bilo obnovljeno. 

Tako na igrišče nikakor ne sodijo kolesa, rolerji, rolke, ski-
roji … Ob igrišču so nameščeni tudi koši za smeti, zato naj 
se odpadki odlagajo tja. 

Le nepoškodovano igrišče bo namreč lahko še dolgo služi-
lo svojemu namenu.

Uporabnikom igrišča želimo veliko zadovoljstva ob špor-
tno-rekreativnih aktivnostih.  
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MARJANA AHAČIČ

• Za nami so lokalne volitve, na 
katerih so vam volivci namenili še 
drugi mandat na čelu Občine Kranj-
ska Gora. Že veste, kdaj bo konstitu-
tivna seja novega občinskega sveta?
"V začetku decembra. Zelo zadovoljen 
sem, da so tudi v novem občinskem 
svetu podobne liste, kot so bile v prej-
šnjem mandatu, da ima Alpska lista 
v njem še vedno osem svetnikov. Po-
nosen sem, da nam je, kljub temu 
da sem bil edini kandidat za župana, 
uspelo zadržati pozicije v občinskem 
svetu. Prepričan sem tudi, da bomo 
z vsemi, ki so bili izvoljeni v občinski 
svet, lahko dobro sodelovali in delali 
naprej, saj imamo ne nazadnje po-
dobne vizije."
• Štiri leta so za vami. Česa ste se na 
novo naučili in kaj vas je preseneti-
lo; glede na to, da ste bili čisti novi-
nec v lokalni politiki?
"Presenetilo me je v teh štirih letih 
kar nekaj stvari, najbolj pa dejstvo, da 
v politiki veljajo popolnoma drugač-
na pravila kot v poslovnem svetu, ki 
sem ga bil navajen prej. Veliko več je 
igranja z zaprtimi kartami ... Pravza-
prav sem bil najbolj presenečen nad 
tem, kako pogosto ljudje, kljub temu 
da vedo, da je nekaj dobro za kraj, tega 
zgolj zaradi načelnega nasprotovanja 
drugi opciji ne podprejo. Česa sem se 
naučil? Predvsem tega, da je treba 
pogosto oprostiti in preseči stvari, za-
mere in nasprotovanja ter za skupne 
interese in dobrobit kraja in občanov 
iti dalje."
• Bo zaradi teh spoznanj vaš drugi 
mandat na kakršenkoli način dru-
gačen, kot je bil prvi?
"Ne, mislim, da bo še vedno enako 
energičen in dinamičen, da bomo še 
vedno gospodarili in vodili občino v 
podobnem slogu kot doslej, da bomo 

gradili mozaik, kot smo ga začeli, in 
da ne bomo popuščali pri tempu dela. 
Prav v teh prvih štirih letih smo po-
večali število izdanih naročil za dela 
s strani Občine Kranjska Gora za več 
kot sto odstotkov. Mislim, da to priča 
o izrednem obsegu dela, o bolj podje-
tniškem pristopu s strani občine in 
tudi o vlaganju v projekte, ki občini 
prinašajo napredek."
• Ožja ekipa, s katero delate, ostaja 
enaka kot v preteklih štirih letih?
"Vse bo bolj jasno po ustanovitveni seji 
občinskega sveta v ponedeljek, v prvih 
mesecih mandata pa se bomo skupaj 
odločili, kako naprej. Vesna Okršlar 
ostaja direktorica občinske uprave, to 
je pa že jasno."
• Kaj bodo torej vaše prioritete v no-
vem mandatu?
"V novem mandatu se bom zavzemal 
za podporo kmetijstvu in dopolnilni 
dejavnosti na kmetijah, aktivno pod-
poro mladim obrtnikom pri ustana-

vljanju novih delovnih mest in obra-
tovalnic ter animacijo in pomoč pri 
usmerjanju mladih za poklice, ki jih 
v občini potrebujemo. Korak za kora-
kom si bom še naprej prizadeval za 
urejanje različnih področij, med nji-
mi za povečanje vrtca v Mojstrani, 
infrastrukturno ureditev vseh vasi v 
občini, urejanje novih parkirišč in do-
končanje ter sanacijo kanalizacijske-
ga sistema."
• Kateri pa so glavni dosežki leta, ki 
se pravkar končuje?
"Največja investicija je bila prav goto-
vo temeljita rekonstrukcija cestne in 
komunalne infrastrukture na Dov-
jem, kjer smo poleti odprli prenovlje-
no stavbo stare šole, v kateri je obči-
na uredila tri stanovanja. Zaključili 
smo obnovo centra Kranjske Gore in 
temeljito rekonstrukcijo športnega 
igrišča pred Osnovno šolo Josipa Van-
dota. Med najbolj zahtevnimi projekti 
pa je bil seveda projekt rekonstrukci-

Naprej po zastavljeni poti
Z županom Janezom Hrovatom smo se o projektih letošnjega leta in načrtih 
za prihodnje obdobje pogovarjali le dan po lokalnih volitvah, na katerih je bil 
izvoljen za drugi mandat na čelu Občine Kranjska Gora.

Župan Janez Hrovat na volišču v Podkorenu / Foto: Gorazd Kavčič
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THE MAYOR AND THE MUNICIPAL COUNCIL HAVE  
BEEN ELECTED

The municipality of Kranjska Gora will be run by Mayor 
Janez Hrovat in the next term as well. In the November 
local elections, he contested his second term as the only 
candidate. In the new four-year period, he promises even 
greater support for agriculture and complementary acti-
vities on farms, actively supporting young craftsmen in 
setting up new jobs and facilities, and animating and aid 
in directing young people to the professions that the mu-
nicipality needs. As he says, he will continue to strive for 
the arranging of various fields step by step; he thus anno-
unces an expansion of the kindergarten in Mojstrana, in-
frastructural arrangement of all villages in the municipa-
lity, a set-up of new parking lots and the completion of the 
rehabilitation of the sewage system. The new municipal 
council, consisting of 16 members, of which eight are re-
presentatives of the Alpine List of Janez Hrovat, will meet 
at the constituent meeting as soon as in early December.

DIE BÜRGER WÄHLTEN IHREN BÜRGERMEISTER UND  
DEN GEMEINDERAT 

Die Gemeinde Kranjska Gora wird in der kommenden Am-
tszeit wiedermal vom Bürgermeister Janez Hrovat geleitet. 
Bei den Kommunalwahlen im November kandidierte er 
als einziger Kandidat für eine zweite Amtszeit und wurde 
erneut zum Bürgermeister gewählt. Für die kommende 
vierjährige Amtsperiode verspricht er eine noch stärkere 
Unterstützung für die Landwirtschaft und die ergänzenden 
Aktivitäten in den landwirtschaftlichen Betrieben, eine ak-
tive Unterstützung für junge Handwerker bei der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze und Betriebe sowie das mit speziellen 
Programmen junge Menschen animiert und unterstützt 
werden, sich für Berufe zu entscheiden, die in der Gemein-
de benötigt werden. Wie er gesagt hat, wird er sich auch 
weiterhin darum bemühen, verschiedene Bereiche schrit-
tweise zu bearbeiten. So kündigte er Projekte an wie den 
Ausbau des Kindergartens in Mojstrana, die infrastruk-
turelle Einrichtung aller Dörfer innerhalb der Gemeinde, 

je kanalizacijskega sistema v občini. Zelo sem zadovoljen, 
da smo uspeli večino največjih onesnaževalcev – Osnovno 
šolo Kranjska Gora ter hotela Kompas in Larix prav to jesen 
vendarle priklopiti na kanalizacijski sistem. Gre za objekte, 
ki so bili izredno veliki onesnaževalci vodotokov, in skrajni 
čas je bil ureditev te dediščine, ki nam ni mogla biti v ponos. 
Zdaj je treba na sistem priključiti le še dele posameznih na-
selij ter nekaj manjših turističnih objektov in hiš po vaseh. 
Zadovoljni smo z ureditvijo golfskega igrišča, z izgradnjo vo-
dohrana v Podkorenu, kolesarske povezave s Planico, ploč-
nika na Belci in še veliko drugih stvari širom občine."
• Proračun za prihodnje leto je občinski svet v prvem 
branju že potrdil.
"Tako je. Decembra gre v drugo obravnavo. V naslednjem 
letu načrtujemo dokončno sanacijo cest na Dovjem in ši-
ritev vrtca v Mojstrani, če nam uspe pridobiti gradbeno 
dovoljenje za projekt. Na Dovjem bomo uredi parkirišče in 
otroško igrišče nasproti cerkve, v Mojstrani pa s streho po-
krili športno igrišče. V Ratečah so že v teku dela za izgradnjo 
nadhoda za tekače, prav tako smo že začeli z urejanjem 
parka v centru Kranjske Gore. Nadaljujemo projekt umir-
janje prometa v alpskih dolinah in v okviru tega izgradnjo 
parkirišč pa seveda priklope objektov na kanalizacijski sis-
tem. V načrtu je tudi ureditev kanalizacije na Vršiški cesti, 
izgradnja novega zadrževalnega bazena na Tabrah in seve-
da gradnja ceste na Belci. Zanjo smo pridobili državna sred-
stva, denar za davek bo zagotovila občina."
• Kakšno je trenutno stanje na Belci?
"Projekt sanacije je že izdelan, objavljen je razpis za izvajal-
ca. Ocenjena vrednost del je več kot pol milijona evrov. Mi-
nerske ekipe morajo do konca meseca pripraviti finančno 
in izvedbeno oceno miniranja 150 tisoč kubičnih metrov 
obsežne gmote materiala, ki kot giljotina visi nad Belco. 
Pristopov in idejnih rešitev je več; bomo videli, kako se bo 

odločila stroka. Del, ki je najbolj kritičen za zajezitev po-
toka Belca, bi bil na ta način saniran, s tem da se spodaj 
naredi poplavna pregrada, ki bi ustavila morebitne napla-
vine in od koder bi bilo mogoče naplavljen material odva-
žati s tovornjaki."
• Kdaj bi se lahko začela graditi nova cesta?
"Že pozimi, če bi bile vremenske razmere ugodne ... Če pa 
se pristojni odločijo za miniranje in bi bilo to tudi uspe-
šno opravljeno, pa bi se lahko vzpostavila tudi stara ce-
stna povezava. V razmerah, kakršne so trenutno, bi bilo to 
prenevarno. Zato smo se v začetku odločili za gradnjo 4,5 
kilometra dolge obvozne ceste, a takrat se še nismo zave-
dali, kako nevarna je gmota, ki je še ostala na pobočju in 
grozi, da zgrmi v dolino. Če jo z miniranjem odstranimo, je 
treba na novo zgraditi le 100-metrski odsek pod podorom."
• Kako pa kaže v Srednjem Vrhu?
"Obnavlja se poplavna pregrada, tako da bo Srednji Vrh 
vsak čas urejen."
• Še vprašanje pred začetkom drugega mandata, župan: 
za vašo družino velja, da trdno držite skupaj. Kako so 
hčeri in soproga sprejele dejstvo, da boste še štiri leta 
večino svoje energije namenjali občinskim projektom?
"Odločitev za še en mandat za nikogar od nas ni bila eno-
stavna. Po drugi strani pa se tudi moja družina zaveda, 
da je treba občino še naprej peljati v smeri, kakršno smo 
zastavili pred štirimi leti. Mislim, da je to za prihodnost 
občanov, turizem, gospodarstvo nujno. Podpirajo me in mi 
stojijo ob strani; pa saj vsi živimo za Kranjsko Goro. Hči 
Urša z mladinskim hostlom Luknja v Mojstrani, žena z go-
stilno in agencijo v Kranjski Gori, tašča v Tonkini koči na 
Vrišču, jaz pa sem tu, na občini ... "
• Meta pa s svojimi uspehi v smučarski karavani skrbi 
za promocijo?
"Pa še res je. Za promocijo Slovenije in Kranjske Gore."
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den Ausbau neuer Parkplätze und die 
Fertigstellung der Sanierung des Ab-
wassersystems. Der neue Gemeinde-
rat, bestehend aus 16 Mitgliedern, von 
denen acht Vertreter der Alpenliste von 
Janez Hrovat angehören, wird bereits 
Anfang Dezember eine konstituieren-
de Sitzung haben.

SONO STATI ELETTI IL SINDACO E IL  
CONSIGLIO COMUNALE

Anche nel prossimo mandato, il Co-
mune di Kranjska Gora sarà guidato 
dal sindaco Janez Hrovat. Alle recenti 
elezioni amministrative di novembre, 
infatti, era in corsa come candidato 
unico. Nel prossimo quadriennio pro-
mette un ancora maggior appoggio 
all’agricoltura e alle attività collatera-
li presso le tenute agricole, appoggio 
ai giovani imprenditori nella creazi-
one di nuovi posti di lavori e di nuo-
vi esercizi come pure animazione e 
aiuto ai giovani verso le professioni 
deficitarie nella municipalità. Come 
dichiara, intende proseguire a su-
pportare diversi settori; così annuncia 
l’ampliamento dell’asilo a Mojstrana, 
il miglioramento dell’infrastruttura 
in tutti i paesi comunali, la realizza-
zione di nuovi parcheggi e la conclu-
sione del sanamento alla canalizza-
zione. Il nuovo Consiglio comunale, 
composto da 16 consiglieri di cui otto 
rappresentanti della lista Alpina di 
Janez Hrovat, si riunirà per la seduta 
costitutiva già all’inizio di dicembre.

MARJANA AHAČIČ

Na izboru za najboljša slovenska 
kopališča se je Svet vode v alpskem 
resortu Špik prejšnji mesec v katego-
riji pokritih kopališč uvrstil na dru-
go mesto. Natečaj že 28. leto zapored 
prireja RTV Slovenija, najboljše kopa-
lišče v različnih kategorijah – mala, 
srednja in velika termalna kopali-
šča, letna in naravna ter med pokrita  
bazenska kopališča – pa izberejo ko-
palci.
Priznanje je prevzela Simona Rozman, 
vodja velnesa v Špiku, ki izkazano za-
upanje obiskovalcev razume kot po-
trditev dosedanjega dela in obenem 
odgovornost za naprej: »Nenehno se 
trudimo za ohranjanje visokih stan-
dardov čistoče, obenem pa vedno 
stremimo k nadgradnji storitev. V pri-
hodnje nameravamo na letni terasi 
bazena dodati še gostinsko ponudbo, 
fitnes in masaže na prostem, s či-
mer bomo še bolje izkoristili osrednjo 
prednost našega kopališča – njegovo 
odlično lego sredi naravnega gorske-
ga okolja in edinstven pogled z baze-
na na gorsko skupino Špik, ki vedno 
znova navduši naše obiskovalce,« je 
povedala.
Špikov Alpski center dobrega počutja 
letos beleži rast števila obiskovalcev 

glede na lani. V prvih devetih mese-
cih lanskega leta je center obiskalo 52 
tisoč gostov, letos v enakem obdobju 
pa 56 tisoč. 
Kranjskogorski hotel Ramada Resort 
pa je že šestič zapored osvojil presti-
žno mednarodno nagrado programa 
World Ski Awards v kategoriji naj-
boljši smučarski hotel v Sloveniji. 
Priznanja za najboljši smučarski ho-
tel v Sloveniji za leto 2018 so kranj-
skogorskemu hotelu, ki deluje v okvi-
ru družbe Hit Alpinea, minuli konec 
tedna podelili na slovesni prireditvi v 
priznanem avstrijskem smučarskem 
središču Kitzbühel. »Veseli nas vno-
vična potrditev vseh prizadevanj za-
poslenih, ki se dnevno trudijo za dvig 
kakovosti naših turističnih storitev. 
Ramada Resort ima edinstveno loka-
cijo, veliko pa se posvečamo progra-
mom in dogodkom, ki bivanje našim 
gostom polepšajo in popestrijo. Tudi 
certifikata Travelife in Slovenia Gre-
en Accommodation potrjujeta trajno-
stno in okolju prijazno usmeritev ho-
tela,« je povedal direktor družbe Hit 
Alpinea Milan Sajovic, ki je poudaril 
odlično lokacijo hotela neposredno 
ob smučišču, pestro ponudbo in tako 
imenovano snežno plažo, ki pozimi 
zaživi na prostoru med smučiščem 
in hotelom.

Priznanji za Špik in Ramado
Svet vode v hotelu Špik je drugo najboljše slovensko 
pokrito kopališče, Ramada Resort pa je tudi letos kot 
najboljši smučarski hotel v Sloveniji prejel nagrado 
World Ski Awards.

Župan Janez Hrovat bo tudi ob koncu letošnjega leta nadaljeval tradicijo prednovole-
tnih obiskov starejših občanov, ki živijo v domovih za starejše. Najprej se bo v sredo, 
12. decembra, odpravil v Viharnik, nato pa  v petek, 14. decembra tudi v Dom dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenice, kjer jesen življenja prav tako preživljajo številni Kranjsko-
gorčani. Za program ob županovem obisku bodo tako v Kranjski Gori kot na Jesenicah 
spet poskrbele pevke Društva upokojencev Dovje - Mojstrana in neumorna Darinka 
Tarman, pri pripravi daril pa poleg občine sodelujejo še društvo invalidov ter društva 
upokojencev, ki delujejo na območju kranjskogorske občine.

Župan bo voščil starejšim

Konstitutivna seja novega občinskega 
sveta bo že v ponedeljek, 3. novembra, 
so sporočili iz kabineta župana Janeza 
Hrovata. Takrat bodo svetniki opravi-
li tudi prvo izredno sejo v mandatu; na 
dnevnem redu je tretji rebalans prora-
čuna za letošnje leto. Z rebalansom bo 
občina v proračunu predvsem zagotovila 
sredstva za odpravo posledic neurja v 
začetku novembra in dodatnih 15 tisoč 
evrov namenila za sofinanciranje nakupa 
smučarskih vozovnic za dijake. 

Prva seja  
že v ponedeljek
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URŠA PETERNEL

Ob hudem deževju, ki je konec sep-
tembra zajelo Gorenjsko, je podivjani 
hudournik Belca povsem zasul žago in 
malo hidroelektrarno na Belci; zaradi 
nevarnosti so morali evakuirati tudi 
prebivalce vseh hiš v zgornjem delu 
naselja. Noč so preživeli pri sorodni-
kih, nekateri tudi v prostorih osnovne 
šole v Mojstrani.  

SAMO POGRABIL SEM VNUKINJO  
IN SMO TEKLI

»Samo pograbil sem vnukinjo in smo 
tekli!« je zjutraj, dan po ujmi, pripo-
vedoval Joško Zorman, eden od eva-
kuiranih domačinov. Okrog desete 
ure zvečer so jih predramile gasilske 
sirene in gasilci, ki so prišli potrkat na 
vrata. »K sreči smo bili pripravljeni in 
smo samo šli,« je dodal Zorman, ki se 
je zjutraj z družino že vrnil nazaj do-
mov.
Huda ura se je začela pozno popoldne, 
okrog šestih je podivjani hudournik 
Belca z ogromno količino materiala 

najprej povsem zasul žago in elektrar-
no na Belci. Vsi objekti in stroji so bili 
zasuti z nekaj metri peska in uničeni. 
Civilni zaščiti in gasilcem so na po-
moč takoj priskočili domačini gradbe-
niki in s težko gradbeno mehanizacijo 

preusmerili tok vode in naredili pre-
grado, ki je zaščitila tri hiše, da jih ni 
odneslo. 
»Ker je voda narasla, smo se odločili 
za evakuacijo, potem pa smo samo ča-
kali, če bo pregrada zdržala,« je dejal 

Hudournik Belca zasul žago in elektrarno
Sanacija bo potekala v dveh fazah, v prvi bodo razširili in poglobili strugo 
hudournika Belca, tako da ne bo več predstavljala nevarnosti za morebitno 
ponovitev katastrofe. V drugi fazi pa naj bi sanirali tudi območje plazu nad vasjo.

Stanje so si z županom Janezom Hrovatom ogledali tudi predstavniki ministrstva  
za okolje in prostor.

Sanacija naplavin se je začela takoj, na pomoč so priskočili domači gradbeniki.  
/ Foto: Primož Pičulin

Domačine zdaj najbolj skrbi plaz nad 
vasjo.



poveljnik PGD Dovje Ivan Orejaš. Prav 
predanim gasilcem, civilni zaščiti in 
domačim gradbenikom gre zahvala, 
da je sanacija stekla takoj, iz struge 
hudournika so takoj začeli odvažati 
naplavljeni pesek in ostali material 
ter odkopavati zasute objekte. 

GILJOTINA NAD VASJO

V reševanje problematike sta se vklju-
čila tako Občina Kranjska Gora kot dr-
žava, območje so si ogledali predstav-
niki ministrstva za okolje in prostor. 
Kot je povedal kranjskogorski župan 
Janez Hrovat, so se dogovorili, da bo 
sanacija potekala v dveh fazah. V prvi 
fazi bodo razširili in poglobili strugo 
hudournika Belca, tako da ne bo več 
predstavljala nevarnosti za morebi-
tno ponovitev katastrofe. V drugi fazi 
pa naj bi država sanirala tudi območje 
plazu nad vasjo, ki ji po ocenah grozi 
med 400 in 500 tisoč kubičnih metrov 
materiala. Obenem naj bi z minira-
njem odstranili skalo v plazu, ki po 
županovih besedah kot giljotina visi 
nad vasjo. Predstavniki države so tudi 
zagotovili, da bodo zgradili zaplavno 
pregrado med žago in objektom bivše 
vojaške stražnice. 
»Ljudem moramo zagotoviti varnost, 
da se kaj podobnega ne bi ponovilo!« je 

dejal župan in dodal, da so sicer z do-
sedanjim odzivom države zadovoljni.

HLADNIK IN OSTALE CESTE

Predstavniki ministrstva so si ogle-
dali tudi stanje na hudourniku Hla-
dnik nad Gozdom - Martuljkom, kjer 
je leta 1966 odneslo štiri hiše. Zato so 
takrat zgradili dve zaplavni pregradi, 
ob tokratnem deževju pa se je spodnja 

pregrada poškodovala. Po županovih 
besedah jo bodo sanirali, prav tako že 
odvažajo ogromne količine peska. Pa-
nika ni potrebna, je zagotovil župan, 
bo pa sanacija nujna.
V deževju so bile poškodovane tudi ne-
katere druge ceste v občini, in to vse od 
Radovne do Rateč; najhuje so jo skupi-
le vasi od Dovjega do Gozda - Martulj-
ka, kjer je padlo tudi največ padavin. 

Jutro po katastrofi: povsem zasuta žaga in elektrarna na Belci / Foto: Urša Peternel

Domačin Joško Zorman je z družino noč preživel pri sorodnikih. / Foto: Urša Peternel
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Čebele so pomembne
Intenzivno kmetovanje, upora
ba pesticidov in umetnih gnojil, 
ustvarjanje monokultur in vse ve
čja izraba tal ogrožajo čebele in 
odmevno prispevajo k njihovemu 
masovnemu propadanju širom 
sveta. Projekt BeeAware! želi alp
ske občine spodbuditi k spreje
manju ukrepov za varstvo medo
nosnih in divjih čebel ter zaščito 
njihovih življenjskih prostorov.

V okviru projekta bo potekala vr
sta ukrepov za celovito varstvo 
čebel, za ozaveščanje javnosti o 
pomenu čebel, tako za naravo kot 
za človeka, za trajnostno čebe
larstvo ter za izboljšanje in širje
nje habitatov teh nepogrešljivih 
opraševalcev. Projekt BeeAware! 
spremljajo obsežne komunikacij
ske dejavnosti, osredotočene na 
vzpostavljanje in vzdrževanje od
nosov z javnostjo, s poudarkom na 
objavljanju projektnih vsebin in iz
sledkov. Ukrepi in metode, razviti 
v  okviru projekta, bodo na voljo 
tudi drugim občinam in regijam, s 
čimer si načrtovalci projekta priza
devajo k varstvu čebel spodbuditi 
tudi preostale alpske akterje.

Projekt BeeAware! bo potekal v 
25 pilotskih občinah na območju 
alpskega prostora. Vsaka od sode
lujočih občin bo pred začetkom 
projektnih dejavnosti prejela t. i. 
sveženj orodij za varstvo čebel, ki 
zajema vrsto ukrepov, napotkov za 
ozaveščanje prebivalstva in doku
mentov z navodili za izvajanje cilj
nih dejavnosti. Ob tem bo deležna 
tudi podpore svetovalcev in sveto
valk ter strokovnjakov in strokov

njakinj. Komunikacijske dejavnosti, 
osredotočene na vzpostavljanje in 
vzdrževanje odnosov z javnostjo, 
bo na lokalni in mednarodni ravni 
izvajala in koordinirala Mednaro
dna komisije za varstvo Alp – CIPRA 
International.

BeeAware! predstavlja kooperacij
ski projekt Mednarodne komisije 
za varstvo Alp (CIPRA), omrežja ob
čin Povezanost v Alpah in druš tva 
Alpsko mesto leta, sofinanciran 
s strani Sklada za zaščito živali in 
Nemškega zveznega minis trstva 
za okolje, varovanje narave in jedr
sko varnost (BMU).

K projektu sta pristopili tudi dve 
slovenski občini, Bled in Kranj-
ska Gora. V Kranjski Gori bo 
projekt potekal v sodelovanju s 
Čebelarskim društvom Kranjska 
Gora. Projekt bo spodbujal traj-
nostne metode v čebelarstvu, 
na primer s podporo vzreje vi-
talnih matic in spodbujanjem 
ekološkega čebelarstva z upo-
rabo voska brez tujih primesi, 
prezimovanje z lastnim medom 
in podobno.

Trajnostno čebelarjenje je tema, 
ki ima v občini Kranjska Gora prav 
posebno mesto. Znanje in izkušnje, 
ki jih lahko ponudijo lokalni čebe
larji, je bogato in pomembno je, 
da to znanje obdržimo, po potrebi 
dokumentiramo, predvsem pa po
skrbimo, da se prenese na čim širši 
krog prebivalstva. Da bi čim bolje 
spoznali vlogo čebel pri ohranjanju 
naravnega okolja in njihov pomen 
pri opraševanju rastlin, ki zagotav
ljajo našo vsakdanjo hrano. 

Biotska  
raznovrstnost  
v Alpah
Občina Kranjska Gora skupaj z občinama Kamnik 
in Bohinj sodeluje pri projektu speciAlps, katere
ga cilji so prepoznavanje naravnih bogastev ter 
njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi 
spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti 
alpskega prostora na medobčinski ravni in omo
gočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkuš
njo. Območje treh občin nastopa pod skupnim 
imenom Slovenske Alpe. Velik del območja pred
stavlja neokrnjena narava, ki privablja številne 
turiste. Vse bolj se namreč razvijajo pohodništvo, 
kolesarjenje in prostočasni turizem. Regija se hi
tro razvija v vse bolj priljubljeno in pogosto obi
skano turistično destinacijo. Težave, ki vznikajo v 
soju takšnega razvoja, se porajajo predvsem na 
področju prometa, pritisk na prostor je vedno ve
čji in posledično izginjajo površine, bogate z ra
znovrstnim cvetjem, zelišči ali drugim zanimivim 
rastjem. Kmetijstvo, kjer se je še ohranilo, postaja 
vse bolj intenzivno in tako se spreminjajo nekda
nji cvetlični travniki, pašniki pa se zaraščajo. 
Suha travišča, mokrišča, žive meje, biotopi ali 
gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki ob
činam na območju Alp dajejo veliko vrednost. 
Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. 
Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost 
življenja v delujočem naravnem prostoru. Po
tenciali tega prostora še zdaleč niso izčrpani in 
aktivnosti občin in predvsem občanov na tem 
področju so zares dobrodošle. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, 
kjer bomo spregovorili o tem, kako občani vidi-
mo naše okolje, kako je občanom pomembno 
ohranjanje biotske pestrosti in katera so tista 
območja v naši občini, ki jih moramo ohraniti. 
Delavnica bo v ponedeljek, 10. decembra, ob 
17. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora. De-
lavnico bo moderiral Martin Šolar. 
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ALEŠ SENOŽETNIK

Tudi letos so se slovenski žičničarji 
pred začetkom sezone zbrali na Kr-
vavcu, kjer so ocenili poletno sezono 
in razkrili pričakovanja za zimsko. 
Poletna turistična sezona je bila re-
kordna tudi za žičničarje. Od maja do 
oktobra so namreč v 15 centrih z žič-
niškimi napravami opravili okoli 1,4 
milijona prevozov in zabeležili okoli 
osemsto tisoč potnikov, kar v primer-
javi z lansko poletno sezono predsta-
vlja približno dvajsetodstotni porast.
Po besedah Ernesta Kovača, pred-
sednika Združenja slovenskih žič-
ničarjev GIZ, gorski centri postajajo 
vse pomembnejši generator turistič-
nih nočitev v državi tudi v poletnem 
času. Gorske občine namreč v Slove-
niji ustvarijo 35 odstotkov vseh tu-
rističnih nočitev, od tega jih je kar 
osemdeset odstotkov nastalo v tistih 
občinah, kjer delujejo gorski centri z 
žičnicami. 
Kot je povedala vodja trženja pri RTC 
Žičnice Kranjska Gora Klavdija Gom-
boc, je bila poletna turistična sezona 
tudi v Kranjski Gori rekordna kljub 
slabšemu vremenu kot lansko poletje. 
A misli kranjskogorskih žičničarjev so 
seveda že povsem v zimski sezoni, ki 
so jo začeli ta teden.
V jubilejni sezoni, ko kranjskogor-
sko smučanje obeležuje sedemdese-
to obletnico postavitve prve vlečnice 

Preseka, ki so se je na snežni plaži 
spomnili prav včeraj, smučarje čaka 
kar nekaj novosti. Pred sezono so 
namreč za investicije namenili 1,2 
milijona evrov. Glavna pridobitev je 
zamenjava stare vlečnice Brsnina 
z novo, za umetno zasneževanje in 
pripravo terena pa so nakupili še do-
datne snežne topove in nov teptalni 
stroj. 
Prav tako so na smučišču Podkoren na 
Poligonu še dodatno razširili del pro-
ge, ki bo omogočala nemotene trenin-
ge tekmovalcem, vsem ostalim smu-
čarjem pa varno in neovirano smuko 
tudi na tem delu smučišča. Projekt iz-
vajajo skupaj z Alpskim smučarskim 
klubom Kranjska Gora. 
Predprodaja smučarskih vozovnic 
se je zaključila danes. Sicer pa cene 
ostajajo bolj ali manj enake lansko-
letnim, pravijo v kranjskogorskem 
smučarskem centru. Smučarji bodo 
morali za dnevno vozovnico odšteti 
slabih 35 evrov, otroci od šestega do 
14. leta starosti 21, upokojenci in mla-
dina med 15. in 24. letom pa 29 evrov. 
Imetniki sezonskih smučarskih vo-

zovnic pa bodo smučali lahko tudi 
na Voglu ter trikrat na sosednjem 
smučišču Dreiländereck/Tromeja v 
Avstriji.
Slovenski žičničarji sicer opažajo, da 
se populacija smučarjev stara, zato 
precej aktivnosti usmerjajo tudi v pro-
mocijo smučanja za mlade. »Smuči-
šča so telovadnice na prostem. Zato bi 
radi spodbudili državo, da investira v 
žičniške naprave. Samoumevno nam 
je, da lokalna skupnost in država so-
investirata v telovadnice, stadione, 
plavalne bazene, v smučišča pa ne,« 
je na Krvavcu povedal predsednik 
združenja žičničarjev, ki z žičničarji 
že pripravlja apel, ki ga bo naslovil na 
vlado. Žičničarji namreč menijo, da je 
smučanje del slovenske kulture, zato 
bi na smučišča radi privabili čim več 
otrok in mladih.
Pozornost mladim namenjajo tudi 
v Kranjski Gori. Kot pravijo, so letos 
obogatili animacije za otroke z novim 
otroškim parkom – otroško igrarijo 
na smučišču Velika dolina v Podkore-
nu, dodaten animacijski program pa 
se obeta tudi v Kranjski Gori.

Kranjskogorski žičničarji začenjajo sezono
Na kranjskogorskem smučišču so pred začetkom zimske sezone za investicije 
namenili 1,2 milijona evrov. Smuko so začeli v četrtek.

Pred sezono so za investicije 
namenili 1,2 milijona 
evrov. Glavna pridobitev je 
zamenjava stare vlečnice 
Brsnina z novo, za umetno 
zasneževanje in pripravo 
terena pa so nakupili še 
dodatne snežne topove in nov 
teptalni stroj.
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našo izbrano vročo čokolado, 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

Srečno 2019!

THE WINTER SKIING SEASON IS STARTING

Kranjska Gora ski lift operators have yesterday celebrated 
the seventieth anniversary of the construction of the first 
ski lift at the Kranjska Gora ski resort, and also began this 
year's ski season. The jubilee season will be enriched with 
quite a few novelties: in autumn, the old ski lift of Brsnina 
was removed from the slopes below Vitranc and replaced 
with a new one. They also bought a new track machine 
and some new snow cannons, and additionally expanded 
the competition platform on the Pečar's route, said Klavdija 
Gomboc, marketing manager at the Žičnice Kranjska Gora 
company. A total of about EUR 1.2 million was earmarked 
for investments. Tickets for Kranjska Gora ski lifts this year 
are a few percent more expensive than last year. A daily 
ticket will cost a little less than 35 euros, the price for chil-
dren is 21 euros, and for young people and seniors 29 euros.

BEGINN DER WINTER- UND SKI-SAISON 

Die Seilbahnbetreiber von Kranjska Gora feierten gestern 
das 70-jährige Jubiläum des Ausbaus der ersten Seilbahn 
im Skigebiet Kranjska Gora und eröffneten somit auch die 
diesjährige Skisaison. Die Jubiläumssaison wird durch 
zahlreiche Neuerwerbungen bereichert: Im Herbst wurde 
der alte Skilift Brsnina von den Pisten unterhalb von Vi-
tranc entfernt und durch einen neuen ersetzt. Sie haben 
auch eine neue Pistenraupe und neue Schneekanonen ge-
kauft und haben das Wettkampfgelände auf der Strecke 
von Pečar zusätzlich ausgebaut, sagte Klavdija Gomboc, 
Marketingleiterin im Unternehmen Žičnice Kranjska 
Gora. Für Investitionen waren rund 1,2 Mio. Euro vorgese-
hen. Die Skitickets für die Seilbahnen von Kranjska Gora 
sind in diesem Jahr um ein paar Prozent teurer als im 
Vorjahr. Für ein Tagesticket müssen etwas weniger als 35 
Euro bezahlt werden, der Preis für Kinder beträgt 21 Euro, 
für Jugendliche und Senioren 29 Euro.

AL VIA LA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE

Già ieri, in ricorrenza della celebrazione del settantennale 
della sistemazione della prima funivia sulla pista da sci 
di Kranjska Gora, i gestori degli impianti di risalita locali 
hanno dato il via alla stagione sciistica. La stagione ce-
lebrativa verrà arricchita con diverse novità: in autunno 
sul versante sotto il Vitranc è stata rimossa la vecchia 
funivia Brsnina, sostituita da un impianto nuovo. È sta-
to anche acquistato un nuovo battipista e alcuni cannoni 
sparaneve, come pure allargato il poligono da gara a Pe-
čarjev rut, come chiarito da Klavdija Gomoboc, a capo del 
marketing della ditta Žičnice (funivie) Kranjska Gora. Per 
gli investimenti sono stati stanziati complessivamente 
circa 1,2 milioni di euro. I biglietti per gli impianti di risa-
lita di Kranjska Gora quest’anno risultano un po’ più cari 
dell’anno passato. Per il pass giornaliero bisognerà quindi 
pagare poco meno di 35 euro, con le riduzione a 21 euro per 
i bambini e a 29 euro per giovani e anziani.

JANKO RABIČ

Zimo z veseljem jo pričakujejo tudi v Mojstrani, pred-
vsem tisti, ki imajo radi smučanje. Informacije, da do-
mači podjetnik Janez Zajšek ne bo več najemnik smuči-
šča in vlečnice, so se k sreči izkazale za netočne. Petnajst 
let že ima pogum, da pripravi smučišče ob kupu težav, ki 
jih povzročajo muhaste zime. Letos novosti na smučišču 
ne bo. Obratovalo bo od 9. do 16. ure, nočna smuka bo od 
18. do 21. ure. Bo pa veselo in praznično 26. decembra, ko 
se bodo tam spomnili izgradnje vlečnice pred petdese-
timi leti. Na srečanje bodo povabili domačine, ki so so-
delovali pri gradnji in kasneje s smučiščem skrbeli za 
popestritev turistične ponudbe v Mojstrani. Smučišče bo 
začelo obratovati takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, do-
volj snega ali primerne temperature za izdelavo umetne-
ga. Cene vozovnic že petnajst let ostajajo enake: 12 evrov 
za odrasle in 10 za otroke. Na smučišču bo možna izved-
ba smučarskih tekmovanj, Janez Zajšek bo poskrbel tudi 
za dodatno ponudbo za ljubitelje zimskih radosti. Okoli 
smučišča na travnikih proti Jesenicam bo urejenih tri 
kilometre tekaških prog in na Brolhovem travniku san-
kališče.

V znamenju jubileja



MARJANA AHAČIČ

Za investicijo so namenili 62 tisoč 
evrov, je povedal direktor javnega pod-
jetja Komunala Kranjska Gora Blaž 
Knific. "Najprej smo za letos načrto-
vali le nakup enega vozila in drugega 
kasneje, v naslednjem letu, a smo se 
nato zaradi zelo ugodne ponudbe od-
ločili, da nakup obeh vozil opravimo 
naenkrat," je pojasnil. Poudaril je, da 
sta vozili primerni tako za prevoz to-
vora kot za prevoz delavcev, registri-
rani sta namreč za prevoz sedmih 
oseb in okoli 700 ton materiala. Obe 
vozili imata pogon na vsa štiri kole-
sa, kar je zelo pomembno predvsem v 
času zimskih razmer. "Zelo pomemb-
no je, da se naši delavci lahko varno 
pripeljejo na mesto, kjer izvajajo sto-
ritev," je poudaril Knific.
Pri tem je dodal, da v prihodnjih le-
tih načrtujejo še dve večji investici-
ji v vozni park, to pa bo zamenjava 
obeh vozil, ki jih uporabljajo za odvoz 
odpadkov. "Najprej bomo zamenjali 

manjše vozilo; postopek javnega na-
ročanja bomo začeli že januarja, tako 
da računamo, da ga bomo do konca 
leta 2019 lahko tudi prevzeli. Zaradi 
velikega povpraševanja je namreč rok 

za izdelavo takšnega vozila kar okoli 
dvanajst mesecev."
Izidor Jekovec, direktor podjetja Integral 
Avto Jesenice, ki je vozila dobavilo, je za-
dovoljen, ker so bili uspešni na razpisu. 
"Zadovoljni smo, da lahko ponudimo 
vozila, ki zadostujejo potrebam Komu-
nale Kranjska Gora glede na področje, 
ki ga pokrivajo. Prepričan sem, da bosta 
vozili zelo uporabni in na ta način kori-
stni za občane Kranjske Gore.
Sicer pa direktor Komunale Kranjska 
Gora poudarja, da so v podjetju pripra-
vljeni na prihajajočo zimo. "Stroji so 
pripravljeni, opremljeni s posipalci in 
plugi, silos s posipnim materialom je 
napolnjen, vreče pripravljene. Občane 
ob tem tako kot vsako leto prosimo, 
da nam ob času čiščenja cest, parki-
rišč in ozkih delov ulic pomagajo tako, 
da odmikajo vozila, sicer pa glede na 
lanske izkušnje, ko so bile padavine 
res obilne, lahko z zadovoljstvom ugo-
tavljam, da občani lepo sodelujejo z 
nami."

14 | OBČINSKE NOVICE

Pred zimo dve novi vozili
Komunala Kranjska Gora je pred začetkom zime prevzela dve novi tovorni vozili, 
ki bosta služili predvsem za področje urejanja javnih površin. Prvo vozilo je 
namenjeno za potrebe krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana, drugo pa za vse 
ostale krajevne skupnosti v občini.

Komunala Kranjska Gora je od začetka novembra opremljena z dvemi novimi vozili  
za prevoz delavcev in tovora.

s kuponom do 31. 1. 2019.
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NEŽA ROZMAN

Pogosto ne vemo, kaj bi naredili z oblačili, ki jih ne želi-
mo več uporabljati ali pa nam niso več prav, so pa vseeno 
še vedno nosljiva, lepa in uporabna. Pri iniciativi Zelena 
prihodnost so se domislili, da bi si takšna oblačila lahko 
izmenjali. V prostorih Krajevne skupnosti Dovje - Mojstra-
na so organizirali izmenjevalnico oblačil, na kateri je bilo 
tokrat možno menjati le otroške obleke, te pa so bile na 
voljo v prav vseh velikostih – od tistih za novorojenčke do 
tistih za že velike navihance. 
Idejo za izmenjevalnico so dobili pri Ekologih brez meja, ki 
imajo s podobnimi dogodki že veliko izkušenj. Pravila so 
oblikovali tako, da je vsak prinesel do deset čistih in lepo 
ohranjenih kosov oblačil, ki so jim nato določili točke. 
V vrednosti teh točk pa si je lahko izbral oblačila drugih 
udeležencev izmenjevalnice. Vse sodelujoče so naprosi-
li, naj prinesejo sezonska oblačila. Tokrat je bila na vrsti 
zimska garderoba, ob dobrem odzivu pa načrtujejo še po-
mladno izmenjevalnico, na kateri bo na voljo pomladno-

-poletna garderoba. Izmenjava oblačil ni bila le pobuda za 
bolj ekološko porabo in pozitiven odnos do okolja, pač pa 
tudi priložnost za druženje vseh generacij in spoznavanje 
novih ljudi.

Ekološka in družabna 
izmenjevalnica oblačil

Nova oblačila so narisala nasmeh na obraz marsikatere mame  
in otroka. / Foto: Neža Rozman
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JANKO RABIČ

Člani Društva upokojencev Dovje - Mojstrana so bili v pe-
tek, 23. novembra, v Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana 
gostitelji letošnjega gorenjskega literarnega srečanja Lite-
rarnega kluba upokojencev Slovenije (LIKUS) z naslovom 
Ubrane misli. Udeleženci so spet predstavili delček bogate 
literarne ustvarjalnosti, predvsem novejših pesmi. Mar-
sikdo je šele ob odhodu v pokoj našel čas za kovanje rim in 
pisanje zgodb in tudi pogum za objavljanje v vsakoletnih 
zbornikih LIKUSA in drugih publikacijah. Nekateri celo iz-
dajajo svoje knjige. Med zbranimi je tokrat, čeprav so pre-
vladovale lepe misli o prijateljstvu, ljubezni in še marsi-
čem lepem, največ aplavza požel domačin Franjo Potočnik 
z verzi kot parodija na letošnje aktualne lokalne volitve. 
Največ zbranih je bilo tudi tokrat iz Gornjesavske doline, 
nekaj pa tudi z Jesenic in drugih okoliških krajev.
Pobudnica Marinka Čebulj se začetkov sodelovanja z LI-
KUS-om, ki ima sedež v Mariboru, spominja: »Bilo je na Vr-
šiču, ko je Minca Pretnar prebrala pesem o lepotah naših 
gora, in sem predlagala, da naj jo objavi v zborniku LIKUS-
-a. Tako se je sodelovanje s tem klubom začelo, vest je šla 

naprej in sedaj naša skupina piscev šteje že kar okoli dvaj-
set članov, predvsem iz Gornjesavske doline. Še posebej 
smo se letos razveselili novice, da ne bo več treba članom, 
starejšim od 75 let, plačevati članarine za klub. Marsikdo 
starejši nima velike pokojnine, pa bo to zelo dobrodošlo.«
Zvesta članica ter ustvarjalka verzov in proze je Mira Stopar 
iz Kranjske Gore. »Ko sem se upokojila, sem premišljevala, 
v kaj bi se podala. Bila je priložnost za včlanitev v klub LIKUS 
in sem se odločila. Sicer sem se s pisanjem ukvarjala že od 
osnovne šole naprej. Poleg objavljanja v zborniku LIKUS-a 
sem izdala svojo knjigo s 134 pesmimi, sedaj pripravljam 
prozni tekst o zanimivi zgodovinski zgodbi iz Kranjske Gore. 
Pri pisanju nam vsem skupaj veliko pomenijo takšna dru-
ženja, marsikaj se naučimo, se izpopolnjujemo.« 
Srečanja v Mojstrani se je udeležil tudi predsednik LIKUS-
-a Dejan Čegovnik, ki je pohvalil skupino piscev iz tega 
dela Slovenije. »Drugič sem sedaj na Gorenjskem, v vašem 
koncu. Že prvič sem bil pozitivno presenečen, tako da sem 
vedel, da bo tudi današnje srečanje čudovito, in res je bilo 
tako. Lahko rečem, da gre kar za vzorčen primer, kako naj 
takšne skupine delujejo, vaše izkušnje bomo skušali pre-
nesti tudi v druge kraje.«
Prijetno literarno srečanje so domači organizatorji pope-
strili s plesno-glasbenim programom. Šolska folklorna 
skupina OŠ 16. decembra pod vodstvom Vesne Režonja se 
je predstavila s plesom, za vedrejše razpoloženje pa so še 
posebej poskrbele ljudske pevke Društva upokojencev Dov-
je - Mojstrana pod vodstvom Verice Gartner z venčki lepih 
ljudskih in drugih pesmi.

Šopek ubranih  
jesenskih misli

Jeseni so učenci kranjskogorskega oddelka Glasbene šole Jese-
nice pripravili že dva javna nastopa, enega v oktobru in drugega 
v novembru. Na vsakem nastopu se je predstavilo po 15 učen-
cev, slišali pa smo lahko flavto, kitaro, klavir, kljunasto flavto in 
harmoniko. V sredo, 19. decembra, glasbena šola ob 18.30 vabi 
na božično-novoletni koncert v veliko dvorano Ljudskega doma. 
Poleg solističnih točk učencev bo nastopil tudi harmonikarski 
orkester, videti pa bo mogoče tudi baletne točke.

Koncert v Ljudskem domu
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KARMEN SLUGA

Za 108 otrok iz vrtcev v Kranjski Gori, 
Ratečah in Mojstrani je oktobra obi-
skalo so namreč Policijsko postajo 
Kranjska Gora, kjer so jih pričakali 
policisti in jim razkazali policijske av-

tomobile, ostalo opremo in prostore 
postaje. Povedali so jim, kako poteka 
njihovo delo, in otroke opozorili tudi 
na to, da je v avtomobilu treba sede-
ti v otroškem sedežu in biti pripet. 
Novembra pa so policisti kontrolirali 
zimsko opremo na vozilih. Na petih 

lokacijah so v sodelovanju s Svetom 
za preventivo in mehanikom preverili 
kar 75 vozil. Voznikov in voznic tokrat 
niso ustavljali, ampak so ti na kon-
trolne točke prišli sami, večina zato, 
da bi slišala še drugo mnenje o stanju 
njihovega vozila in pnevmatik. 

Policisti za varnost v prometu
... in otroci iz vrtca v Mojstrani.Policijsko postajo so obiskali otroci iz vrtca v Kranjski Gori ...

na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra
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MARJANA AHAČIČ, NEŽA ROZMAN

Sredi oktobra so v muzejski Liznjekovi hiši zamesili in v 
kmečki peči spekli slasten rženi kruh. Z delavnico, ki jo je v 
sodelovanju z Gornjesavskim muzejem v okviru projekta Alp-
Foodway pripravila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, so 
se tako pridružili pobudi Alpski dan črnega kruha, ki so ga v 
alpskih pokrajinah Slovenije, Italije, Francije in Švice obeleži-
li drugi konec tedna v oktobru. Kot je povedal Klemen Klinar 
z Razvojne agencije, je rž ena od rastlin, ki združuje ves alpski 
prostor. Uspeva na višjih nadmorskih višinah, vse do zgornje 
meje poselitve v Alpah; pšenica je značilnejša za nižje pre-
dele. Prav zato je rženi kruh ali črni kruh z dodatkom ržene 
moke ves čas hranil mnoga lačna usta v Alpah.
V mednarodnem projektu AlpFoodway, v katerem sodelu-
jejo tudi trije slovenski partnerji, želijo sodelujoči skupaj z 
lokalnimi prebivalci ta del nesnovne dediščine raziskati, 
zabeležiti, ji priznati posebno mesto in ji pomagati, da bi se 
še naprej – tudi tržno – uspešno razvijala. Projekt, ki se je 
začel pred dvema letoma in se bo zaključil prihodnje leto, 
sicer združuje 14 partnerjev iz šestih držav. Vreden je 2,5 
milijona evrov, 1,9 milijona evrov zanj je prispeval Evrop-
ski regionalni sklad s programom Interreg. Zanimanje za 
delavnice v Liznjekovi hiši je sicer veliko. "Na splošno se 
trend obujanja prehranske dediščine tako z vidika turizma 
kot vsakdanjega življenja povečuje. Stvari, kot so lokalna 
ali sezonska prehrana, ljudi vse bolj zanimajo,“ opaža Kle-
men Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Liznjekova domačija je bila odlična kulisa za uvod v leto-
šnji adventni čas, ki so ga odprli z delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov. Gospe iz Kranjske Gore in okolice so 
se zbrale, da si še pred prvo adventno nedeljo zagotovijo 
najlepši adventni okras domače mize. Venčke so izdelo-
vale iz naravnih materialov, obod predvsem iz smrekovih 

vejic, nanje pa so prilepile številne naravne okraske pa 
tudi bleščice, mašnjice in podobno. Manjkati seveda niso 
smele niti štiri svečke, ki nakazujejo štiri adventne nede-
lje. Material so udeleženci prinesli s seboj, nekaj rezerve pa 
so zagotovili tudi organizatorji. Natalija Štular, kustosinja 
v Liznjekovi domačiji, je dejala, da delavnice potekajo že 
tradicionalno, letos že osmo leto, pobudo zanje pa je dala 
Milena Černe, domačinka, ki je delavnico tudi vodila.

Pekli so kruh in delali 
adventne venčke

Sredi oktobra so v Liznjekovi hiši obeležili Alpski dan  
črnega kruha.

Delavnico peke rženega kruha v Liznjekovi hiši je vodila Violeta 
Smolej iz vasi Prihodi nad Jesenicami.

Čeprav kakšna iglica zbode v roko, so gospe nasmejano 
ustvarjale venčke. 

Slastni rženi hlebci iz kmečke peči v Liznjekovi hiši
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Od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure

Od petka do nedelje in ob praznikih od 11. do 21. ure  
z bogatim glasbenim programom

Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenjskimi 
jedmi in toplimi napitki ter izberete izvirna praznična darila. 

Obiščite in oglejte si tudi Poštni urad decembrskih mož, razstavo 
jaslic v naravni velikosti, ljubezensko kolo in praznični stol. 

Blejsko drsališče z razgledom vas pričakuje!

2018-2019

Vabljeni vsak dan od 30. novembra 2018 do 6. januarja 2019  
na praznično Jezersko promenado:

www.bled.si

Zimska pravljica na Bledu
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BREAD WAS BAKED 

In mid-October, in the museum 
Liznjek's house, they prepared and 
baked a delicious rye bread in the 
ancient peasant stove. With the wor-
kshop prepared, in cooperation with 
the museum Gornjesavski Muzej, 
in the scope of the propject AlpFood-
way, by the Developmental Agency 
of the Upper Gorenjska region, they 
thus joined the initiative Alpine Day 
of Black Bread, celebrated in the se-
cond weeked of October in the Alpine 
regions of Slovenia, Italy, France and 
Switzerland.  According to Klemen 
Klinar of the Development Agency, 
rye is one of the plants that unites 
the entire Alpine region. It thrives at 
higher altitudes, all the way to the 
upper settlement altitude of the Alps; 
wheat is more characteristic of lower 
areas. That is why rye bread or black 
bread, with the addition of rye flour, 
fed many hungry mouths in the Alps 
throughout the times. 

ES WURDE BROT GEBACKEN 

Mitte Oktober wurde im Museum Haus 
Liznjek Brotteig geknetet und ein köstli-
ches Roggenbrot in einem Bauernofen 
gebacken. Mit dem Workshop, der von 
der Entwicklungsagentur von Zgornja 
Gorenjska in Zusammenarbeit mit dem 
Gornjesavski Museum im Rahmen des 
Projekts AlpFoodway vorbereitet wurde, 
haben sie sich der Initiative des Alpen-
tages des Schwarzbrots angeschlossen, 
der am zweiten Oktoberwochenende in 
den Alpenlandschaften Sloweniens, Ita-
liens, Frankreichs und der Schweiz stat-
tgefunden hat. Roggen ist laut Klemen 
Klinar von der Entwicklungsagentur 
eine der Pflanzen, die den gesamten Al-
penraum vereint. Es gedeiht in höheren 
Lagen bis zur höchsten Siedlungsgrenze 
der Alpen; Weizen hingegen ist charak-
teristischer für niedriger liegende Gebie-
te. Gerade deshalb ernährte Roggenbrot 
oder Schwarzbrot mit dem Zusatz von 
Roggenmehl die ganze Zeit zahlreiche 
hungrige Münder in den Alpen.

HANNO PREPARATO IL PANE 

Nel mese di ottobre, nella casa muse-
ale di Liznjek è stato impastato e poi, 
nel forno a legna, è stato preparato 
del delizioso pane di segale. Il labo-
ratorio, realizzato dall’Agenzia per lo 
sviluppo dell’Alta Carnìola (Gorenjska) 
in collaborazione con il Museo regio-
nale in seno al progetto AlpFoodway, 
è andato a unirsi all’iniziativa Gior-
nata alpina del pane nero, celebrata il 
secondo fine settimana di ottobre in 
diverse regioni montane di Slovenia, 
Italia, Francia e Svizzera. Come dichi-
arato da Klemen Klinar, dell’Agenzia 
di sviluppo, la segale è una delle pi-
ante comuni a tutto il mondo alpino. 
Prospera ad alta quota sino al limite 
superiore d’insediamento delle Alpi; 
il frumento è più caratteristico nel-
le aree più basse. Per questa ragione, 
il pane di segale, o il pane nero con 
aggiunta di farina di segale, è stato 
fonte di sostentamento per le popola-
zioni delle Alpi per molto tempo.
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MARJANA AHAČIČ

"Za trenutek smo ustavili korak, mi-
sel, besedo in se z globokim spošto-
vanjem priklonili vsem, ki so zazna-
movali ali začrtali naše življenje. To je 
dan spomina na vse tiste, ki smo jih 
imeli radi; svojce, prijatelje, znance ... 
Naše misli so se preselile v preteklost 
in spomnili smo se tudi vseh tistih, ki 
jih nismo poznali, a so na svetu pu-
stili neizbrisen pečat. Za junaštvo in 
tragično žrtvovanje si borke in borci 
zaslužijo trajen spomin in globoko 
spoštovanje," je povedala Sonja Mirtič. 
"To so bili slovenski fantje, ki so služi-
li avstro-ogrski monarhiji, padli v prvi 
svetovni vojni, borci generala Rudolfa 
Maistra za severno mejo, junaki boja 
proti okupatorju med drugo svetovno 
vojno in junaki osamosvojitvene voj-
ne leta 1991. Počastili smo spomin na 
dogodke, ki so usodno zaznamovali 
nas in našo domovino, Slovenijo."
Kot je povedala, sta v spominskem 
parku na Dovjem grobišče borcev na-
rodno osvobodilne vojne in spomenik 
druge svetovne vojne, ki ju je postavi-
la Občina Jesenice leta 1952. Spome-
nik prve svetovne vojne so postavili 
občani Dovjega in Mojstrane že leta 
1925. "Kako velik je bil krvavi davek 
naše krajevne skupnosti, pripovedu-
jejo vklesana imena v spominskem 
parku na Dovjem, po gozdovih in na 
senožetih. Veliko krvi je bilo prelite; 
36 borcev je bilo ubitih v boju s sovra-
žnimi silami, mnogo je bilo izgnanih 
v taborišča po Evropi, 24 vaščanov se 
ni vrnilo, ker so mučeni in pretepe-
ni umrli v taboriščih. Devet mladih 
fantov so ustreli v Dragi. V grobišču 
borcev NOV je pokopanih dvajset bor-
cev, med njimi sta dva ruska borca, ki 
sta prenočila na kurirski postaji nad 
Sedučnikom. Dne 4. avgusta 1944 so 

Nemci ubili sedem borcev in kurirjev 
in z njimi vred zažgali postajo," navaja 
podatke Sonja Mirtič
V prvi svetovni vojni je življenje izgu-
bilo 76 krajanov z Dovjega in iz Moj-
strana. "Vsi so darovali svoja življe-
nja na oltar svoje domovine, zato ne 
zapravimo njihove dediščine. Vojne 
grozote niso pozabljene. Miroljubni 
ljudje vsepovsod čutimo, da moramo 
stopiti skupaj, saj je slovenski narod 
plačal visok krvni davek, zato zahva-
la vsem krajanom, ki nam pomagajo 
ohranjati našo zgodovino," poudarja 

Sonja Mirtič, ki se v imenu upravnega 
odbora Zveze borcev za vrednote NOB 
Dovje - Mojstrana in KS Dovje - Moj-
strana zahvaljuje mladincema Anže-
tu in Aljažu, učencem OŠ 16. decembra 
Mojstrana Ivi, Ani, Hani, Uli in men-
torici prof. Poloni Žagar, članom vo-
kalne skupine Triglavski zvonovi in 
predstavnikom Mednarodnega kluba 
slovanskih rojakov Ruslo - Bled.
"Mrtvi naj počivajo v miru, nam pa 
naj bodo dogodki krutih vojn in vse 
padle žrtve v opozorilo, da se prete-
klost nikoli ne sme ponoviti." 

Dan spomina na mrtve
Tudi letos so se ob dnevu spomina na mrtve predstavniki Zveze borcev za vrednote 
NOB Dovje - Mojstrana in Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana poklonili vsem,  
ki so dali življenja za domovino.

Tudi letos so pripravili slovesnost ob dnevu spomina na mrtve.

Že lani se je društvo Zveza borcev za vrednote NOB Dovje - Mojstrana prijavilo na raz-
pis, s katerim je ministrstvo za delo delilo sredstva za obnovo vojnih grobišč. Društvo 
je bilo na razpisu uspešno in je na ta način prejelo nekaj sredstev za obnovo grobišča 
in spomenika druge svetovne vojne v spominskem parku na Dovjem, vendar je, kot je 
povedala Sonja Mirtič, del sredstev za temeljito obnovo morala dodati tudi občina. 
"Občina Kranjska Gora je z izvajalcem podpisala pogodbo in bedela nad izvajanjem 
del. Vsem, ki so pripomogli izpeljati ta zahtevni projekt, se člani UO ZB za vrednote 
NOB Dovje - Mojstrana prisrčno zahvaljujemo," so sporočili z društva.

Obnovili spomenik na Dovjem
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www.kia.si

z nepremagljivim brezobrestnim financiranjem - EOM 0 %
AUSTRALIAN OPEN PONUDBA

Popolnoma novi

že od 149 EUR/
mesec

Popolnoma novi

že od 99 EUR/
mesec

Velja samo do 
odprodaje zalog!

KIA - Največ avta za vaš denar

Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 
07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,5 l/100km, emisije CO2: 101 – 195 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0084- 0,0569 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0 % velja ob nakupu novega vozila KIA iz zaloge po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasinga d.o.o. in SKB 
Leasing d.o.o. Kia Ceed ali Sportage: ponudba zajema obdobje financiranja do 84 mesecev, 30 % polog in plačilo 15 – 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko ponudbo Kia Ceed 1.4 MPI LX Active: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska vrednost 
predmeta financiranja – 15.990 EUR (redna cena 19.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 3.200 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (4.797 EUR); znesek financiranja – 11.193 EUR, število obrokov – 84; mesečno plačevanje – 98,99 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 18 % (2.878,20 EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek 
za plačilo brez lastne udeležbe – 14.172,20 EUR, letna obrestna mera – 0 %; efektivna obrestna mera – 0 % (nespremenljiva) na dan 9. 11. 2018. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE
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LET GARANCIJE

LANA KOVAČIČ, DIJAKINJA TRETJEGA LETNIKA

Teh koč ne bom nikoli pozabila, ker me vežejo na moje 
najlepše dni.
Večina poti se začne v Kranjski Gori. Obisk teh koč je pose-
bej lep v septembru in oktobru.
Planinski dom v Tamarju vabi vse leto. Prvi počitek je Pla-
nica – naš slovenski ponos. Z vseh strani so čudovite ku-
lise. Vse hiti, mlado in staro, proti goram. Pot vodi skozi 
gozdove. Za vsakim ovinkom je še lepši razgled. Tu bi bila 
rada doma. Za domačine je to že običaj, da se 1. januarja 
sprehodijo do Tamarja in si tu voščijo: „Srečno novo leto!“
Popolnoma drugačna je pot na Vršič. Po cesti drvijo gor in 
dol kolesarji, motoristi in avtomobilisti.
Iz Jasne se kot jara kača zvija pot navzgor. Dolgočasno, ovi-
nek za ovinkom. Po bližnjici pridem do Mihovega doma. 
Lenuhi se do sem pripeljejo z avtom. Ne zaradi razgleda, 
ampak zaradi ajdovih žgancev. Vedno bolj je lepo. Pod 

oranžno obarvanimi vršaci so nevarne strmine in meli-
šča. Lahko bi posnela to lepoto, a ne bi ujela čara tega raz-
gleda. Edina rešitev je ta, da se spet vrneš.
Poklonim se Ruski kapelici. To je več kot stoletni spomin 
na ruske vojake. Pri gradnji ceste na Vršič jih je zasul plaz. 
Ruska kapelica je postala most do Rusije.
Pridem še do dveh koč: Koča na Gozdu in Tonkina koča. V 
obeh ni prostora, ker je preveč obiskovalcev.
Končno pridem na vrh Vršiča. Iz Erjavčeve koče se lepo 
vidi, kako planinci osvajajo vrhove. Gore te vabijo (četudi 
so nevarne). Lep je razgled v dolino Soče. Zbiralci žigov ob-
vezno obiščejo še Poštarski dom in Tičarjev dom.
Do Doma v Krnici je čudovit enourni pohod. Pot se poča-
si dviga, mimo potoka in skal, proti goram. Dom v Krnici 
je izhodišče za naporne podvige planincev. Tu prespijo in 
zgodaj zjutraj gredo proti cilju.
Samo še dve koči, Brunarico pri Ingotu in Mojčin dom, 
bom obiskala naslednje leto.
V naravo hodim zato, da najdem notranji mir in sebe. V ti-
šini odletijo skrbi. Tu najdem odgovore na veliko vprašanj. 
V obdobju odraščanja veliko stvari ne razumem. Iščem, 
sprašujem in še vedno ne vem, zakaj je tako.
V naravi ni važno, kateri letni čas je, ampak kako naravo 
občutiš.

Pravljična pot  
desetih koč
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KARMEN SLUGA

Pobudnici za ustanovitev skupine za 
jutranjo vadbo v Mojstrani sta Metka 
Kern Trček in Zdenka Taler. Vsako ju-
tro se jih – ne glede na vremenske raz-
mere – zbere sedem. Kdaj, predvsem 
ob koncih tedna, ko ni služb, pa še 
kakšen več. Vaje so primerne za vsa-
kogar, razgibajo sklepe in krepijo mi-
šice celotnega telesa. "V stiku z naravo, 
na prostem, v družbi in s telovadbo se 
nam vsako jutro začne nov, lep dan, v 
katerem lahko marsikaj dobrega nare-
dimo zase in delimo med seboj. Naše 
vrednote so zdravje, pozitivna narav-
nanost, sproščenost, odprtost, prija-
znost," je ob obletnici jutranjih druženj 
povedala Metka Kern Trček in dodala: 
"Telovadbo smo sprejeli kot del svoje-
ga vsakdanjika, postala je naš način 
življenja. S pomočjo vaj ostajamo gibč-
ni in dobrovoljni. Po enem letu redne 
vadbe lahko rečemo, da vaje odlično 
delujejo na naše telo, na fizično in 
psihično počutje. Želimo si, da se naš 
krog še širi. Veseli smo vsakogar, ki se 
nam pridruži." Sodelujejo tudi z drugi-
mi društvi v kraju, radi pa se odpravijo 
v dom Viharnik v Kranjsko Goro, kjer 

telovadijo s tamkajšnjimi stanovalci.  
Vadba 1000 gibov sicer po vsej Slove-
niji poteka pod okriljem Društva Šola 
zdravja iz Domžal, ki redno organizira 
tudi izobraževanja za vaditelje. Dru-
štvo je bilo ustanovljeno z namenom 
širjenja jutranje telesne dejavnosti na 
prostem, cilj pa je pripeljati jutranjo 
vadbo v vsak kraj, vas in naselje v Slo-
veniji. Kot pravi predsednica Zdenka 

Katkič, ki se je tudi udeležila praznova-
nja prvega rojstnega dne vadbe v Moj-
strani, vsako jutro po celotni Sloveniji 
vaje izvaja več kot 3000 ljudi v 164 sku-
pinah. Pod Triglav so na obisk in jutra-
njo vadbo 23. oktobra tako prišli tudi 
člani in članice skupin iz Žirovnice, 
Lesc, Radovljice in Bleda, veseli pa so 
bili tudi predstavnice Občine Kranjska 
Gora Vlaste Skumavc Rabič.

Že eno leto vsako jutro telovadijo
Konec oktobra je minilo leto dni, odkar so na Trgu olimpijcev v Mojstrani začeli 
redno jutranjo telovadbo. Vsako jutro, pol ure, po metodi 1000 gibov.

JANKO RABIČ

Članom društva upokojencem Dovje - Mojstrana zagotovo 
nikdar ne more biti dolgčas. V društvenih prostorih, v špor-
tnem centru Zeleni gaj v Mlačci, na izletih in pohodih imajo 
na voljo kup aktivnosti, s katerimi se duhovno rekreirajo, skr-
bijo za zdravje se duhovno bogatijo ali zgolj družijo. Izvajanje 
pestrih programov se je sedaj prevesilo v jesen. V Kulturnem 
domu na Dovjem so pripravili prireditev ob mednarodnem 
dnevu starejših, namenjena pa je bila vsem članom društev 
upokojencev in drugim starejšim v občini Kranjska Gora. 
Prisluhnili so koncertu Mešanega pevskega zbora iz Loma 

pod Storžičem. Pozdravne besede je vsem izrekel predsednik 
društva Izidor Podgornik. Na društvu so bili ob lepem glasbe-
nem večeru kar razočarani nad slabim obiskom. V društve-
nih prostorih so v okviru preventivnih zdravstvenih dejavno-
sti pripravili merjenje krvnega tlaka, holesterola in krvnega 
sladkorja. Športniki so se zbrali na letnem srečanju, kjer so 
pregledali aktivnosti in nagradili najboljše na društvenih 
tekmovanjih. Kar veliko je pravih korenin, ki jih leta ne moti-
jo. Pozornost zasluži Tilka Cerkovnik, ki je kljub osemdesetim 
letom na kolesarskih izletih prevozila 929 kilometrov, skoraj-
da največ med vsemi. Želja vseh organizatorjev aktivnosti 
društva je, da bi sem jim pridružilo še več članov.

Raznovrstne dejavnosti upokojencev
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V Kranjski Gori je potekala Mini cicibanova olimpijada, na kateri 
so sodelovali otroci iz vrtcev in prve triade osnovnih šol iz Zgor-
njesavske doline. Pri organizaciji so moči združili Olimpijski ko-
mite Slovenije, Športna zveza Jesenice in dijaki četrtih letnikov 
predšolske vzgoje Srednje šole Jesenice pod mentorstvom Marte 
Bajc. Na športno-zabavnem dogodku povežejo otroke v olimpij-
sko družino; najprej slavnostno prinesejo olimpijsko baklo in za-
stavo, dajo olimpijsko zaprisego in spoznajo olimpijsko himno, 
zatem pa sledi vadba po osmih gibalnih postajah. Otroci so se 
družili, zabavali in se igrali, na koncu pa so bili vsi zmagovalci.

Mini cicibanova olimpijada

JANKO RABIČ

Kegljači na ledu pri Nordijskem društvu Rateče - Planica so z 
nastopom v prvem krogu državnega moštvenega prvenstva v 
Mariboru odlično začeli novo sezono. Prejšnja leta so nastopali 
z dvema ekipama, letos pa so se odločili za eno. Na uvodnem 
tekmovanju so zasedli drugo mesto z enakim številom točk kot 
prvouvrščena ekipa Bleda. Sedaj kegljače čakajo v decembru 
in januarju nadaljnji nastopi na državnem moštvenem prven-
stvu, prvenstvih v ciljnem tekmovanju in metu na daljavo ter 
na različnih turnirjih. Tekmovalci v letošnji sezoni so: Domen 
Brudar, Matjaž Kocjan, Miran Sluga, Mojca Sluga, Joža Osvald, 
Martin Knap in Miran Lasnik. Ta zimski šport je med domačini 
v Ratečah zelo priljubljen, tekmovalci so uspešni na prvenstvih 
in turnirjih ter v državni reprezentanci. Svoje vrste sedaj želijo 
pomladiti, zato vabijo nove člane, da se jim pridružijo.

Odlično začeli sezono

KARMEN SLUGA

Mednarodno priznana jogistka Ana Kersnik Žvab iz Kranjske 
Gore, ki bi se novembra morala odpraviti na svetovno prvenstvo 
v jogi na Kitajsko, ostaja doma. Kljub odsotnosti pa je zasedla 
osmo mesto po kvalifikacijah in s tem prišla med najboljših de-
set jogijskih atletov na svetu. Razlog za neudeležbo na prven-
stvu pa je nadvse lep: Ana je noseča in z dolgim ter napornim 
potovanjem ne želi ogroziti svojega zdravja ter zdravja otroka. 
Še vedno pa mamice z otroki, starimi od tri do sedem let, lahko 
obiščete Anine ure joge, ki vsak mesec potekajo v knjižnici v 
Kranjski Gori. Ana prav tako še vedno vodi vadbe na stalnih lo-
kacijah in pripravlja nov, peti jogijski priročnik z naslovom "Joga 
in (ne)plodnost", ki bo na voljo že 8. marca prihodnje leto. Po-
leg tega vodi še vadbo joge za smučarske skakalce, reprezen-
tante Kitajske, ki se že pripravljajo na novo sezono.

Kitajska je prišla k njej

JANKO RABIČ

Po novembrskih obnovitvenih delih bo Erjavčeva koča na Vrši-
ču od 1. decembra spet redno odprta in oskrbovana. Oskrbnika 
Tanja Kofol in Borut Krč bosta skrbela, da se bodo vsi zimski 
obiskovalci Vršiča v koči prijetno počutili. Obljubljata veselo 
silvestrovanje, v okolici in v koči bodo možnosti za različne ak-
tivnosti, ki jih ponuja zimski Vršič. Stalno bosta imela na voljo 
informacije, kakšne so snežne razmere in dostopi. 

Koča od jutri spet odprta

Erjavčeva koča na Vršiču

Danes zvečer se bo v Podkorenu ob 18. uri na trgu sredi vasi za-
čelo tradicionalno srečanje parkeljnov treh dežel. Dogodek, ki 
ga organizira Turizem Kranjska Gora, se bo ob 20. uri nadaljeval 
z zabavo z ansamblom Modrijani.

Drevi parkeljni v Podkorenu
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Petek, 30. november • Podkoren, od 18.00 dalje

OGNJENI SPEKTAKEL: SREČANJE PARKELJNOV TREH DEŽEL IN ANSAM-
BEL MODRIJANI

Organizator: Turizem Kranjska Gora, Info: info@kranjska-gora.eu 

Sobota, 1. december  • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska 
Gora (Savska 1), ob 17.00

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; info: mladi.kg@gmail.com 

Sobota, 1. december • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.00 

ROALD DAHL: ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE

Premiera predstave za otroke

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

Sobota, 1. december • Dovje, pred hišo Pr' Katr, 17.00

PRIŽIG NOVOLETNIH LUČK Z MLADIMI ČLANI PD DOVJE - MOJSTRANA

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana in PD Dovje - 
Mojstrana; info: info@mojstrana.com 

Sobota, 1. december • Mojstrana, trg Olimpijcev, od 17.45 dalje

PRIHOD GROZNIH PARKELJNOV

Prižig novoletnih lučk, nastop pevskega zbora OŠ Mojstrana, prihod 
parkeljnov, zabava s skupino ŠeXpir

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com 

Sobota, 1. december • Kranjska Gora, cerkev, ob 18.00
MAŠA ZA SNEG

Organizator: TD Kranjska Gora; info: info@kr-gora.si 

Sobota, 1. december • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 18.30

OTVORITEV ALPSKE VASICE Z MANCO ŠPIK

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu 

Sobota, 1. december • Kranjska Gora, Hotel Kompas, ob 20.00
KONCERT KUD IVE JURJEVIĆ IZ KRKA IN MEPZ KRANJSKA GORA 

Organizator: MePZ Kranjska Gora; info: nevenka.g17@gmail.com 

Sobota, 1. december • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00
ADVENTNO KUHANČKOVANJE NA TRGU OLIMPIJCEV

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com 

Nedelja, 2. december • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 18.00
PRIŽIG ADVENTNE SVEČE Z ZBOROM TRIGLAVSKI ZVONOVI

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu 

Sreda, 5. december • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 13.00

PREDAJA ČEKA ZAVAROVALNICE TRIGLAV SPM ZA IZVEDBO  
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKEGA PROGRAMA SRČNI MOŽJE

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
in Zavarovalnica Triglav; info: info@planinskimuzej.si ali 08 38 06 730

Sreda, 5. december • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem, ob 16.00

PRIHOD MIKLAVŽA

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com 

Sreda, 5. december • Dovje, Mojstrana – knjižnica, ob 17.00

GORSKE PRAVLJICE Z GOSPO STANKO KLAKOČER

Pripovedovanje gorskih pravljic

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

Četrtek, 6. december • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00

SLIKARSKA RAZSTAVA MIŠE KROFL: KRAJINE
Odprtje slikarske prodajne razstave

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: muzej.liznjek@gmj.si 
ali 04 58 81 999

Četrtek, 6. december • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30 

FERI LAINŠČEK, GAJAŠ ARESTANT, MONOKOMEDIJA MGPTUJ

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

Petek, 7. december • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

GORSKE PRAVLJICE Z GOSPO STANKO KLAKOČER

Pripovedovanje gorskih pravljic

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

Petek, 7. december  • Kranjska Gora – smučišče, 11.00–15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Petek, 7. december • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA – JAVNO VODSTVO PO  
PLANINSKI RAZSTAVI

Vodi: Irena Mrak, alpinistka 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski mu-
zej; info: info@planinskimuzej.si ali 08 38 06 730

Petek, 7. december • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE LJUBIM GORE, BEREM GORE
Odprtje fotografske razstave, pogovorni večer Na štiri oči

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, 
Planinska zveza Slovenije; info: info@planinskimuzej.si ali 08 38 06 730

Petek, 7. december–sobota, 8. december • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00

BELLE EPOQUE

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

Sobota, 8. december • Kranjska Gora, Ljudski dom

MOJ KINO

Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si; prodaja vstopnic:  
www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora (eno uro pred filmom)
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Sobota, 8. december–nedelja, 9. december • Mojstrana,  
Trg olimpijcev, ob 18.00

ADVENTNO KUHANČKOVANJE NA TRGU OLIMPIJCEV

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

Sobota, 8. december • Kranjska Gora – smučišče, 11.00–15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Sobota, 8. december • Kranjska Gora, igralni salon Casino Larix,  
ob 20.00

22. OBLETNICA IGRALNEGA SALONA CASINO LARIX

Organizator: Igralni salon Casino Larix  
Info: kristina.bogataj@casino-larix.com 

Nedelja, 9. december • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00 

VAŠA NAŠA MATINEJA: JANKO IN METKA

Opera za otroke, Klemen Torkar in Eva Černe

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

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

PRIŽIG ADVENTNE SVEČE Z MEŠANIM PEVSKIM ZBOROM  
KRANJSKA GORA

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Torek, 11. december • Kranjska Gora – knjižnica, ob 19.00

BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA: SLOLVENSKI KLASIKI V ŽIVO

Neresno predavanje o resni literaturi 

Organizator: Knjižnica Jesenice; info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Četrtek, 13. december • Mojstrana, Osnovna šola 16. decembra – 
telovadnica, 17.00

(NE) VERJAMEM V PRAVLJICE? 

Organizator: OŠ 16. decembra Mojstrana  
Info: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si 

Petek, 14. december • Kranjska Gora, smučišče, 11.00–15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Petek, 14. december • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

SLOVENSKI VEČER IN GORENJSKI KVINTET

20.00–22.00: brezplačna pogostitev

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

Sobota, 15. december • Planica, Nordijski center, ves dan

CROSS COUNTRY SKI OPENING 

Organizator: NC Planica; info: maja.kimovec@nc-planica.si

Sobota, 15. december • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00–21.00

SAKSOFONIČNA ZIMSKA EKSTAZA

Matic Fortuna

Organizator: Lačni Kekec; info: nina.valant@gmail.coim ali 041388313

Sobota, 15. december–nedelja, 16. december • Mojstrana,  
Trg olimpijcev, 18.00

ADVENTNO KUHANČKOVANJE NA TRGU OLIMPIJCEV

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana;  
Info: info@mojstrana.com 

Sobota, 15. december • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 21.00

MAMBO KINGS

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

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

UDO JURGENS TRIBUTE

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

Sobota, 15. december • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 17.00

IRENA LESKOVŠEK: O ŽABICI, KI SE JE NAUČILA PETI

Organizator: KPD Josip Lavtižar in Gledališče Makarenko 
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Nedelja, 16. december • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 18.00

PRIŽIG ADVENTNE SVEČE Z OTROŠKIM PEVSKIM ZBOROM  
ŽABICE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Ponedeljek, 17. december • Kranjska Gora – knjižnica, ob 17.00

BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM

Organizator: Knjižnica Jesenice; info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Ponedeljek, 17. december  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice, ob 19.30 

ZA ZMERAJ!

Romantična komedija s songi in bendom v živo

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

Torek, 18. december  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 19.30

ZA ZMERAJ!

Romantična komedija s songi in bendom v živo

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

Sreda, 19. december  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 19.30

ZA ZMERAJ!

Romantična komedija s songi in bendom v živo

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
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Sreda, 19. december  • Mojstrana, Knjižnica Dovje - Mojstrana, ob 17.00

DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE

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

Petek, 21. december • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

DELAVNICE Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

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

Petek, 21. december • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE: JASLICE IZ ALPSKEGA SVETA

Organizator: GMJ-SPM in Muzej jaslic Brezje; 
Info: info@planinskimuzej.si ali 08 38 06 730

Petek in sobota, 21. In 22. december • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW

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

Sobota, 22. december  • Mojstrana, Trg olimpijcev, 18.00

ADVENTNO KUHANČKOVANJE NA TRGU OLIMPIJCEV

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana; 
Info: info@mojstrana.com 

Sobota, 22. december • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00–21.00

SAKSOFONIČNA ZIMSKA EKSTAZA

Matic Fortuna

Organizator: Lačni Kekec; info: nina.valant@gmail.coim ali 041388313

Sobota, 22. december • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 20.00

INDIRA FORZA (EX COLONIA)

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Nedelja, 23. december • Kranjska Gora, smučišče, ves dan

ČAROBNI DAN

Organizator: Zavod Zaupanje; info: info@carobnidan.si 

Nedelja, 23. december • Mojstrana, Trg olimpijcev, ob 17.00

PRIHOD BOŽIČKA IN GLASBENI NASTOP

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

Nedelja, 23. december • Kranjska Gora, Trg pred cerkvijo, ob 18.00

PRIŽIG ADVENTNE SVEČE Z VOKALNIM ZBOROM VOX CARNIOLA

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Torek, 25. december • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 & 23.00

GRIFF & ZUCCHERO CELEBRATION BAND

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

Torek, 25. december–nedelja, 30. december • Mojstrana, soteska 
Mlačca, ob 16.00, 17.00 in 18.00

ŽIVE JASLICE V LEDENEM KRALJESTVU

Organizator: Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana 
Info: info@lednoplezanje.com, elizabeta.skumavc@gmail.com

Nedelja, 25. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 10.00

VAŠA NAŠA MATINEJA: PIKA PIŠE BOŽIČKU

Predstava za otroke v izvedbi Zavoda Enostavno prijatelji 

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

Sreda, 26. december  • Mojstrana, smučišče, 18.00

50-LETNICA SMUČIŠČA MOJSTRANA

Zabava z DJ-em, smučanje z baklami, brezplačno smučanje  
od 18.00 do 24.00, retro oprema

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

Sreda, 26. december • Kranjska Gora, cerkev, ob 19.00

BOŽIČNI KONCERT MEPZ KRANJSKA GORA

Organizator: MePZ Kranjska Gora; info: nevenka.g17@gmail.com 

Sreda, 26. december • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

ABBA SHOW

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

Četrtek, 27. december • Podkoren, cerkev, ob 18.00

BOŽIČNI KONCERT MEPZ KRANJSKA GORA

Organizator: MePZ Kranjska Gora; info: nevenka.g17@gmail.com 

Četrtek, 27. december • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 20.00

OBČINSKI NOVOLETNI KONCERT

Organizator: Občina Kranjska Gora; info: obcina@kranjska-gora.si

Petek, 28. december  • Rateče, cerkev, ob 18.20

BOŽIČNI KONCERT MEPZ KRANJSKA GORA

Organizator: MePZ Kranjska Gora; info: nevenka.g17@gmail.com 

Petek, 28. december  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE -  
KRANJSKA GORA

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

Petek, 28. december   • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 19.30

ZIMSKA PRAVLJICA: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN  
SLOVENSKI OKTET

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
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Petek, 28. december–nedelja, 30. december • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

DISCO FATALE SHOW
Organizator: Hit, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 29. december  • Kranjska Gora, smučišče, 11.00–15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Sobota, 29. december  • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00–21.00

SAKSOFONIČNA ZIMSKA EKSTAZA
Matic Fortuna

Organizator: Lačni Kekec; info: nina.valant@gmail.coim ali 041388313

Sobota, 29. december • Mojstrana, Trg olimpijcev, 18.00

ADVENTNO KUHANČKOVANJE NA TRGU OLIMPIJCEV

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

Sobota, 29. december  • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 20.00

MENOPAVZA, ŠPAS TEATER

Organizator: Špas Teater; info: info@spasteater.si 

Nedelja, 30. december • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

ALANA AYCKBOURN: LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora;  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Nedelja, 30. december • Mojstrana, Trg olimpijcev, ob 17.00

GLUHI KRALJ

Lutkovna predstava

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana in Lutkovna skupina 
Ringo Raja; info: info@mojstrana.com 

Nedelja, 30. december • Mojstrana, Trg olimpijcev, 17.30

PRIHOD DEDKA MRAZA IN OBDARITEV OTROK

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

Ponedeljek, 31. december • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, 16.00–19.00

OTROŠKO SILVESTROVANJE

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Ponedeljek, 31. december • Kranjska Gora, center, ob 22.00

SILVESTROVANJE NA PROSTEM Z ANSAMBLOM IGOR IN ZLATI ZVOKI

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu

Ponedeljek, 31. december • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, od 20.00 dalje

SILVESTROVO S HAPPY DAY, DISCO FATALE SHOW-OM IN AL-PICONOM

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

Ponedeljek, 31. december • Kranjska Gora, igralni salon Casino Larix, 
od 19.00 dalje

SILVESTROVANJE Z ANSAMBLOM DIE KAISER

Organizator: Igralni salon Casino Larix  
Info: kristina.bogataj@casino-larix.com

Ponedeljek, 31. december • Mojstrana, Trg olimpijcev, od 22.00

SILVESTROVANJE S SKUPINO ZAHOD BAND

Organizator: Turistično društvo Dovje - Mojstrana  
Info: info@mojstrana.com 

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

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

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

• STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

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

• Rateče, Kajžnkova hiša (do nadaljnjega zaprta, razen za  
najavljene skupine)

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

Petek, 7. september–torek, 30. april 2019 • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA

Razstava

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
in Alpska konvencija; info: info@planinskimuzej.si, 08 38 06 730

Četrtek, 20. september–nedelja, 2. december • Kranjska Gora, Liznje-
kova domačija

KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ

Razstava

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
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Friday, 30 November • Podkoren, from 18.00

FIRE SPECTACLE: MEETING OF THE KRAMPUSES OF THE THREE  
COUNTRIES

18.00: Meeting of the Krampuses
20.00: Afterparty with Modrijani
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu  

Saturday, 1. December • Mojstrana, Društvo mladih Kranjska Gora 
(Savska 1), 17.00

WORKSHOP: MAKING OF ADVENT WREATH
Organizer: Društvo mladih Kranjska Gora; Info: mladi.kg@gmail.com

Saturday, 1. December  • Dovje, in front of Pr' Katr, 17.00
LIGHTING OF THE NEW YEAR'S LIGHTS WITH YOUNG MEMBERS  
OF PD DOVJE MOJSTRANA
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Saturday, 1. December • Mojstrana, Square of the Olympians, from 17.45 

JOYFUL DECEMBER IN MOJSTRANA
Lighting of new year lights, performance of choir, arrival of Krampuses 
(devils), party with ŠeXpir group

Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Saturday, 1. December • Kranjska Gora, Church of the Assumption of 
the Virgin Mary, 18.00

HOLY MASS FOR SNOW
Organizer: TD Kranjska Gora; Info: td@td-krgora.si

Saturday, 1. December • Kranjska Gora, Square in front of the church 
(Alpine Village), 18.30

OPENING OF ALPINE VILLAGE WITH  MANCA ŠPIK
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Saturday, 1. December • Kranjska Gora, Hotel Kompas, at  20.00
CONCERT OF KUD IVE JURJEVIĆ FROM KRK ISLAND AND MIXED  
CHOIR KRANJSKA GORA 
Organizer: MePZ Kranjska Gora; Info: nevenka.g17@gmail.com

Saturday, 1. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò  
& Hotel, at 21.00 & 23.00
GALA DANCE ORCHESTRA
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Sunday, 2. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 18.00
MULLED WINE PARTY 
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Sunday, 2. December • Kranjska Gora, Square in front of the church 
(Alpine Village), 18.00
LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH TRIGLAVSKI ZVONOVI CHOIR
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Wednesday, 5. December • Dovje, Aljažev prosvetni dom,  16.00

A VISIT FROM ST. NICHOLAUS 
Organizer: KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana; Info: info@mojstrana.com   

Wednesday, 5. December • Dovje, Mojstrana - Library, 17.00

MOUNTAIN TALES WITH MRS. STANKA KLAKOČER 
Narration of mountain fairy tales

Organizer: Municipal Library Jesenice, Library Dovje Mojstrana;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Thursday, 6. December • Kranjska Gora, Liznjek Homestead, 17.00

PAINTING EXHIBITION OF MIŠA KROFL: LANDSCAPE
Organizator: GMJ; Info: muzej.liznjek@gmj.si  or 04/58 81 999

Friday, 7. December • Kranjska Gora, Library Kranjska Gora, 17.00

MOUNTAIN TALES WITH MRS. STANKA KLAKOČER 
Narration of mountain fairy tales

Organizer: Municipal Library Jesenice, Library Kranjska Gora;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Friday, 7. December • Kranjska Gora – under the ski slopes, 11.00 – 15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Friday, 7. December • Mojstrana, Slovene Alpine Museum, 17.00

COURAGE IS A FEMALE GENDER - GUIDED TOUR THROUGH  
MOUNTAIN EXHIBITION
Guided by Irena Mrak, alpinist

Organizer: GMJ-SPM; Info: info@planinskimuzej.si  or 08/38 06 730

Friday, 7. December • Mojstrana, Slovene Alpine Museum, ob 18.00

OPENING OF THE PHOTOGRAPHIC EXHIBITION »LJUBIM GORE,  
BEREM GORE«
Debate: On four eyes

Organizer: GMJ-SPM, PZS, CEWE and Alpine convention;  
Info: info@planinskimuzej.si  or 08/38 06 730

Friday, 7. December – Saturday, 8. December • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, 21.00 & 23.00

BELLE EPOQUE
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Saturday, 8. December • Kranjska Gora, Ljudski dom

MOJ KINO
Tickets: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora  
(1h before the movies)
Organizer: Moj Kino; Info: www.mojkino.si 

Saturday, 8. December – Sunday, 9. December • Mojstrana, Square of 
the Olympians, 18.00

MULLED WINE PARTY 
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30
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Saturday, 8. December • Kranjska Gora - under the ski slopes, 11.00 – 15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Saturday, 8. December • Kranjska Gora, Casino Larix, 20.00

22. ANNIVERSARY OF CASINO LARIX

Organizer: HIT Larix d.d.; Info: info@casino-larix.com, +386 04 588 47 18

Sunday, 9. December • Kranjska Gora, Square in front of the church 
(Alpine Village), 18.00

LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH MIXED CHOIR KRANJSKA GORA

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Friday, 14. December • Kranjska Gora, under the ski slopes, 11.00 – 15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Friday, 14. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
21.00 & 23.00

SLOVENSKE VEČER & GORENJSKI KVINTET

Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Saturday, 15. December • Planica, Nordic centre, all day 

CROSS COUNTRY SKI OPENING 

Organizer: NC Planica; Info: maja.kimovec@nc-planica.si 

Saturday, 15. December • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00 – 21.00

SAXOPHONE WINTER ECSTASY

By Matic Fortuna

Organizer: Lačni Kekec; Info: nina.valant@gmail.coim or 041388313

Saturday, 15. December – Sunday, 16. December • Mojstrana, Square 
of the Olympians, 18.00

MULLED WINE PARTY 

Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Saturday, 15. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 21.00

MAMBO KINGS

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Saturday, 15. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, 21.00 & 23.00

UDO JURGENS TRIBUTE

Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si  
or +386 04 587 80 00

Saturday, 15. December • Kranjska Gora, Ljudski dom, 17.00

IRENA LESKOVŠEK: ABOUT THE FROG WHO LEARNED HOW TO SING

Organizer: KPD Josip Lavtižar and Teatre Makarenko;  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Sunday, 16. December • Kranjska Gora, Square in front of the church 
(Alpine Village), 18.00

LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH  CHILDRENS' CHOIR ŽABICE
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Monday, 17. December • Kranjska Gora - library, 17.00

BOOK CLUB BENJAMINOM GRACERJEM
Organizer: Municipal library Jesenice, Library Kranjska Gora;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Wednesday, 19. December • Mojstrana, Library Dovje Mojstrana, 17.00

WORKSHOP WITH KATJA FOR CHILDREN AND PARENTS 
Organizer: Municipal library Jesenice, Library Dovje Mojstrana; 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Friday, 21. December  • Kranjska Gora, Library Kranjska Gora, 17.00

WORKSHOP WITH MOJCA FOR CHILDREN AND PARENTS 
Organizer: Municipal library Jesenice, Library Kranjska Gora; 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Friday, 21. December • Mojstrana, Slovene Alpine Museum, 18.00

OPENING OF THE EXHIBITION: LIVE NATIVITY FROM THE ALPS 
Organizator: GMJ-SPM and Live Nativity museum Brezje;  
Info: info@planinskimuzej.si  or 08/38 06 730

EVENTS | 29 

Mamma Mia! 
PONOVNO NA BLEDU

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto leto 
navdušuje gledalce po Sloveniji. 11. decembra prihaja ta najbolj 
gledan muzikal ponovno na Bled.
Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna glasba skupine 
Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci, plesalci, igralci in 
glasbeniki: Simona Vodopivec Franko (Donna), Alenka Godec 
(Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša 
Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Marjan Bunič 
(Harry), Lina Rahne/Veronika Kozamernik/Lea Bartha Pesek 
(Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi. Domiselna scena in 
kostumi, skupaj s privlačnimi skupinskimi plesnimi točkami in z 
razkošno osvetljavo, poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 11. decembra ob 19.30 v Festivalno dvorano 
na Bledu.  Vstopnice so že v prodaji na spletni strani eventim.si, na 
vseh poštah ter na bencinskih servisih Petrol in OMV.

P
R

O
S

P
O

T 
D

.O
.O

. R
AD

O
VL

JI
C

A
, L

AN
G

U
S

O
VA

 U
LI

C
A 

2
2

, R
AD

O
VL

JI
C

A

december 2018



30 | EVENTS

december 2018

Friday, 21. December - Satuday, 22. December • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, 21.30 & 24.00

BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Satuday, 22. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 18.00

MULLED WINE PARTY 
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Satuday, 22. December • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00 – 21.00

SAXOPHONE WINTER ECSTASY
By Matic Fortuna

Organizer: Lačni Kekec; Info: nina.valant@gmail.coim or 041388313

Satuday, 22. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 20.00

INDIRA FORZA (EX COLONIA)
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Sunday, 23. December • Kranjska Gora, ski slopes, all day

MAGICAL DAY
Organizer: Zavod Zaupanje; Info: info@carobnidan.si 

Sunday, 23. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 17.00

ARRIVAL OF SANTA CLAUS AND MUSICAL PERFORMANCES
Organizer: TD Dovje Mojstrana; Info: info@mojstrana.com   

Sunday, 23. December • Kranjska Gora, Square in front of the church 
(Alpine Village), 18.00

LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH VOCAL GROUP VOX CARNIOLA
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu 

Tuesday, 25. December • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, 21.00 & 23.00

GRIFF & ZUCCHERO CELEBRATION BAND
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Tuesday, 25. December - Sunday, 30.December • Mojstrana, Gorge 
Mlačca, 16.00, 17.00 and 18.00

LIVE NATIVITY IN ICY KINGDOM
Organizer: Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana; 
Info: info@lednoplezanje.com ; elizabeta.skumavc@gmail.com

Wednesday, 26. December • Mojstrana,  ski slope, 18.00

50 ANNIVERSARX OF THE SKISLOPE MOJSTRANA

Fun with DJs, torch skiing, free skiing from 18:00 to 24:00,  
retro equipment

Organizer: TD Dovje Mojstrana; Info: info@mojstrana.com   

Wednesday, 26. December • Kranjska Gora, Church of the Assumption 
of the Virgin Mary, 19.00

CHRISTMAS CONCERT MEPZ KRANJSKA GORA

Organizer: MePZ Kranjska Gora; Info: nevenka.g17@gmail.com 

Wednesday, 26. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, 21.00 & 23.00

ABBA SHOW
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Thursday, 27. December • Podkoren, Church, 18.00

CHRISTMAS CONCERT MEPZ KRANJSKA GORA

Organizer: MePZ Kranjska Gora; Info: nevenka.g17@gmail.com 

Thursday, 27. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 20.00

MUNICIPAL NEWYEAR'S CONCERT OF BRASS BAND JESENICE -  
KRANJSKA GORA 
Organizer: Municipality Kranjska Gora; Info: obcina@kranjska-gora.si

Friday, 28. December • Rateče, Church, 18.20

CHRISTMAS CONCERT MEPZ KRANJSKA GORA
Organizer: MePZ Kranjska Gora; Info: nevenka.g17@gmail.com 

Friday, 28. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 19.30

WINTER FAIRYTALE: ENSAMBLE SAŠA AVSENIKA AND  
SLOVENSKI OKTET

Organizer: Tourism Kranjska Gora and Ensamble Saša Avsenika; 
Info: info@kranjska-gora.eu

Friday 28. December -  Sunday, 30. December • Kranjska Gora,  
Teater Korona, Casinò & Hotel, 21.30 & 24.00

DISCO FATALE SHOW

Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Saturday, 29. December • Kranjska Gora, under the ski slopes,  
11.00 – 15.00

APRES SKI PARTY: DJ ANZHE
Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Saturday, 29. December • Kranjska Gora, Lačni Kekec, 15.00 – 21.00

SAXOPHONE WINTER ECSTASY

By Matic Fortuna

Organizer: Lačni Kekec; Info: nina.valant@gmail.coim or 041388313

Saturday, 29. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 18.00

MULLED WINE PARTY 
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,  
+386 08 380 67 30

Saturday, 29. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 20.00

MENOPAVZA
Organizer: Špas Teater; Info: info@spasteater.si 

Sunday, 30. December • Kranjska Gora, Ljudski dom, 19.30

ALANA AYCKBOURN: LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

Organizer: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora;  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com 
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Sunday, 30. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 17.00

THE DEAF KING

Puppet Show

Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com   

Sunday, 30. December • Mojstrana, Square of the Olympians, 18.00

THE ARRIVAL OF SANTA CLAUS

Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com   

Monday, 31. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, 16.00 – 19.00

NEW YEAR'S CELEBRATION FOR CHILDREN 

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Monday, 31. December • Kranjska Gora, center, from 22.00

NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH ENSAMBLE IGOR IN ZLATI ZVOKI

Organizer: Tourism Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu

Monday, 31. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò  
& Hotel, from 20.00 

NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH  HAPPY DAY, DISCO FATALE 
SHOW AND AL-PICONO

Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00

Monday, 31. December • Kranjska Gora, Casino Larix, from 19.00 

NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH ENSAMBLE DIE KAISER

Organizer: HIT Larix d.d.; Info: info@casino-larix.com, +386 04 588 47 18

Monday, 31. December • Mojstrana, Square of the Olympians, from 22.00

NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH ZAHOD BAND

Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com

EXHIBITIONS

PERMANENT EXHIBITION: »RISE TO THE MOUNTAIN« 

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

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

PHOTO EXHIBITION AT THE OUTDOOR BILLBOARDS: »SLOVENIAN 
MOUNTAINS THROUGH THE LENS OF SEASONS« 

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

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

PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION 

• Kranjska Gora, Liznjek Homestead

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

• PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION 
•  SUPPLEMENTARY OF PERMANENT EXHIBITIONS AND COLLECTION  

OF ETHNOLOGICAL HERITAGE: »JERVAH COLLECTION« 
• Rateče, Kajžnk House

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

Friday, 7. september – End of April 2019 
• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

COURAGE IS A FEMALE GENDER 

Exhibition

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine  
Museum and Alpine convention; Info: Slovenian Alpine Museum  
+386 (0)8 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Thursday, 20. september – Sunday, 2. december • Kranjska Gora, 
Liznjek Homestead

KARAWANKEN - SPACE CONNECTIONS AND DISCREPANCIES
Exhibition

Organizer: GMJ; Info: Liznjek Homestead +386 (0)4 588 19 99,  
muzej.liznjek@gmj.si

KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 

OBČINSKI PRAZNIK IN PRIŽIG LUČI Z LEO SIRK
LOST JAZZ IN KOSTANJEV SEKSTET
ADI SMOLAR
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND - BRATA GRAŠIČ, ALENKA GODEC IN  
OTO PESTNER
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN    
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM 
LUČKIN PRAZNIK
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

3. 
7.
8.

9.-23. 
14.
15.
21.
22.
26.
27.

28.
29.
31.   

         6.-23. 
5. 

4.-18.
12. 
25.
30.

www.visitkranj.si



ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-7,8 l/100 km in 113-177 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0089-0,0515 g/km, trdi delci: 0,00016-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,7 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 17.200 • lastna udeležba (polog): € 0 • znesek financiranja: € 17.200 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 
250,86 • stroški odobritve: € 344 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 21.416 • letna spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,77% na dan 17.10.2018 • V primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.

Akcija velja do 31.12.2018. Do prejema Magna kartice v vrednosti 800 EUR in zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ZIMSKE PNEVMATIKE  
NA PLATIŠČIH

MOŽNOST FINANCIRANJA 
BREZ POLOGA

GORIVO V VREDNOSTI  
800 €

ELEKTRIČNIH

MaxSym 600i ABS
               6.899 EUR
                   6.299 EUR

Fiddle
 1.749 EUR

JET 14 125l 
       NOVO
  2.399 EUR65 EUR

     1 EUR*

75 EUR
-50%*
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