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IZ VSEBINE

ZGOR NJE SAV’C, ISSN 1580-7991, je jav no gla si lo  
Ob či ne Kranj ska Gora.
 Pred sed ni k Sve ta gla si la: Stanislav Jakelj 
Od go vor na ured ni ca: Marjana Ahačič, tel.: 031/35 25 14,  
e-pošta: marjana.ahacic@g-glas.si 
Oglas no tr že nje: Mateja Žvižaj, 041/962 143
Tehnični urednik: Grega Flajnik 
Gla si lo iz ha ja v na kla di vsaj 2600 iz vo dov, brez plač no ga  
pre je ma jo vsa go spo dinj stva v ob či ni Kranjska Gora. 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj;  
Pri pra va za tisk: Go renj ski glas; Tisk: Nonparel, d. o. o.;  
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je 
Te le fon ured ni štva: 04/201-42-00,  te le faks: 04/201-42-13, 
e-pošta: info@g-glas.si.

Na fotografiji: Pustni sprevod na Dovjem 
Foto: Tina Dokl

Naslednja številka izide 7. aprila 2017.
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Iz vsebine:

Prejšnji teden sem na delovnem obisku gostil 
državnega sekretarja na ministrstvu za infra-
strukturo gospoda Jureta Lebna. Prav vzpodbu-
dne novice nam je prinesel v kraje pod mogoč-
ne Julijce v spremstvu naše poslanke v držav-
nem zboru Maruše Škopac. Govora je bilo 
predvsem o novih investicijah in popravilih cest 
in ostale infrastrukture. Pa naj povem, da sem 
še ob nedavnem pogovoru z ministrom za go-
spodarstvo Počivalškom v hotelu Kompas na 
slovenskem obrtniškem forumu močno dvomil 
v besede, ki so vrele iz njega. Takrat je še ves 
pretresen od hitre vožnje in tresenja limuzine na 
luknjah proti Kranjski Gori bentil, da pa tako 
znani kraji na vstopu v državo resnično niso 
vredni takih slabih cest, kot so naše, in omenjal 
kar nekaj sredstev, ki naj bi jih nam namenili 
tam, kjer se pač pogača že deli.

Pa naj se napovedi uresničijo. Upajmo, da ne-
šteto mojih, podžupanovih in še marsikaterih 
drugih poti v Ljubljano obrodi sadove. Naša 
občina ima v letošnjem proračunu pripravljena 
sredstva za vsa sofinanciranja po občini in 
samo upamo lahko na najboljši možen scenarij 
in čim več saniranih in novo zgrajenih prome-
tnih povezav in državne infrastrukture.

Teden pred nami bo spet v znamenju pokala 
Vitranc. Verjamem v še eno uspešno zgodbo 

velike prireditve v kraju, ki jo bo spremljala 
kopica spremljevalnih prireditev. Vabljeni na 
ogled tega spektakla in seveda kljub nekoliko 
skromnejšim uspehom slovenskih orlov tudi v 
dolino pod Ponce konec meseca marca. Res 
smo lahko ponosni tako na slovenske športni-
ke, ki kot da ne vedo, kako malo nas je, in ve-
dno znova navdušujejo z uspehi, kot tudi na 
naše izjemne organizatorje obeh dogodkov. 
Tukaj je treba posebej omeniti oba organiza-
cijska komiteja, ki res na vrhunskem nivoju 
izpeljeta prireditve s pomočjo prostovoljcev v 
dobrih in slabih vremenskih pogojih.

Šolarji in dijaki se boste v ponedeljek po 
zimskih počitnicah polni nove energije vrnili 
v šolske klopi, poslanci v svoje palače, ostali 
ljudje pa bomo morda malo bolj optimistično 
doživljali pomlad, ki nas razveseljuje s prvi-
mi cvetlicami, ki so jih topli sončni žarki iz-
vabili izpod letos skromne snežne odeje.

Samo želimo si lahko in upamo, da so napo-
vedi in rezultati javnomnenjskih raziskav, 
objav ljenih ravno danes, točne in je vedno več 
ljudi v naši domovini srečnih in zadovoljnih s 
svojim življenjem. Upam, da bo tudi med vami, 
prebivalci občine Kranjska Gora, v prihodnjih 
pomladnih dneh in mesecih čim več zadovolj-
nih in srečnih ljudi. Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in cenjeni občani

Foto: Gorazd Kavčič

Smučarska šola SkiSchool.si Kranjska Gora bo tudi letos organizirala brezplačen smučar-
ski (začetni in nadaljevalni) in snowboard (začetni) tečaj za otroke iz občine Kranjska Gora. 
Prijave zbirata svetovalni delavki na obeh osnovnih šolah. Tečaj bo potekal v soboto, 11., 
in v nedeljo, 12. marca 2017, od 12. do 15. ure. Zbirno mesto je v Smučarski šoli v Kranj-
ski Gori (poleg glavne blagajne za nakup smučarskih vozovnic). Otroci, ki nimajo svoje 
opreme, si jo bodo lahko brezplačno izposodili, RTC Žičnice Kranjska Gora pa bodo vsem 
udeležencem tečaja podarile smučarske vozovnice. Vsi tisti, ki potrebujejo smučarsko 
opremo, naj se na zbirnem mestu zglasijo najmanj pol ure pred začetkom tečaja, da se 
bodo lahko ustrezno opremili. Dodatne informacije pa lahko dobite tudi pri Janu Udermanu 
po tel. št. 040 438 366. M. A.

Brezplačen smučarski tečaj

Katja Hartman iz Kranjske Gore je lani šolanje 
na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v 
Radov ljici zaključila kot zlata maturantka.

Stran 9

Izbrala je tisto, kar jo veseli
Letos so se zaposleni v vseh treh Petrolovih 
bencinskih servisih v občini Kranjska Gora 
odločili, da bodo sredstva iz akcije Naša 
energija povezuje namenili Tamari Tarman iz 
Gozda - Martuljka.                            Stran 11

Pomagali Tamari
Drama Kar sem rekel, sem rekel je izšla v knji-
gi Ko je vojna.

Stran 13

France Voga, dramatik
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OBČINSKE NOVICE

Urša Peternel

Občino Kranjska Gora je pred kratkim obiskal 
državni sekretar na ministrstvu za infrastruktu-
ro Jure Leben in predstavil načrte v zvezi z 
vzdrževanjem državnih cest v občini za leto 
2017. Kot je povedal, država letos načrtuje inve-
sticijsko vzdrževanje več odsekov cest, tudi 
dveh odsekov vozišča regionalne ceste od Jese-
nic proti Ratečam, in sicer v Gozdu - Martuljku 
in na Belci. Natančneje, načrtovana je sanacija 
vozišča na cesti med Kranjsko Goro in Mojstra-
no na odseku od 5,7 do 8,3 kilometra v Gozdu 
- Martuljku ter naprej do 11. kilometra v naselju 
Belca, kjer je predvidena tudi izgradnja pločni-
ka. Junija naj bi objavili razpis za izbor izvajal-
ca del, v pripravi pa je sofinancerski sporazum. 

Junija naj bi se začela tudi dela na odseku 
Mojstrana–Vrata, kjer je predvidena izgrad-
nja protiprašne zaščite, ki ji bo v naslednjih 
letih sledila celovita obnova. Letos naj bi iz-
delali projektno dokumentacijo, v sklopu 
projekta pa potem obnovili regionalno cesto, 
parkirišča, kolesarsko stezo in uredili javni 
promet. Projekt sodi v sklop umirjanja pro-
meta v Alpah in gre za sodelovanje med Tri-
glavskim narodnim parkom, Občino Kranjska 
Gora in Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Država načrtuje tudi gradnjo krožišča v Ra-
tečah, projektna dokumentacija je že izdela-
na, ta čas po Lebnovih besedah poteka pre-
verjanje zemljišč, potrebnih za gradnjo, sledil 
bo razpis za gradnjo, projekt pa bi lahko bil 
zaključen še letos. 

Kot je po sestanku dejal župan Janez Hrovat, 
je vesel nadaljevanja sanacije ceste od Jesenic 
do Rateč. Že lani je bil saniran najbolj kritičen 
dvokilometrski odsek, letos se veselijo uredi-
tve pločnika s preplastitvijo ceste v Gozdu - 
Martuljku in ureditve odseka med Belco in 
čistilno napravo Tabre. »To je kar zajeten del, 
ki bo Kranjsko Goro rešil najhujših prometnih 
problemov,« je dejal Hrovat. Kar nekaj denarja 
bo prispevala tudi občina, v proračunu ima za 
to rezervirano okrog pol milijona evrov. Kot je 
dejal župan, naj bi po zagotovilih države še 

letos prišla na vrsto tudi izgradnja kolesarske 
povezave Planica–Rateče, ki naj bi v času te-
kem v Planici služila kot varna pešpot do Pla-
nice. Občina je v ta namen že pripravila pro-
jektno dokumentacijo in odkupila zemljišča, 
tako da čakajo le še na izvedbo, je dejal Hro-
vat. Na glavni cesti Jesenice–Rateče bi bilo 
sicer nujno urediti še kilometer in pol dolg 
odsek od Podkorena proti Korenskemu sedlu 
in odsek od avtobusne postaje v Mojstrani do 
Pod Kepe, je še dejal Hrovat, ki se nadeja, da 
bo država z obnovami tudi nadaljevala.

Obnova ceste od Jesenic  
do Rateč se bo letos nadaljevala
Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je na delovnem sestanku  
v Kranjski Gori predstavil načrte države v zvezi z obnovo cest v kranjskogorski občini.

Med najbolj težko pričakovanimi je ureditev ceste in pločnika v Gozdu - Martuljku.

Marjana Ahačič

Novogoriški Hit bo od svoje hčerinske družbe Hit Alpinea za šest 
milijonov evrov odkupil hotel in kamp Špik v Gozdu - Martuljku, je 
v torek potrdila skupščina podjetja Hit Alpinea. Hkrati nameravajo 
družbo dokapitalizirati s stvarnim vložkom v višini 1,3 milijona 
evrov, s čimer bi se osnovni kapital družbe zvišal na 19 milijonov 
evrov.

Hotel Špik v Gozdu - Martuljku so dogradili in popolnoma prenovili 
pred slabimi desetimi leti in vse odtlej velja za enega najboljših in najbolj 
uspešno delujočih hotelov v okviru družbe Hit Alpinea. Lani so po dese-
tih letih v neposredni bližini hotela na novo uredili tudi kamp. Kljub temu 
so prodajo hotela v Alpinei načrtovali in napovedovali že dlje časa, prav 
tako kot prodajo hotela Alpina v Kranjski Gori, ki so ga družbi Links 
prodali konec lanskega leta. Takrat so pojasnili, da pričakujejo, da bodo 
učinki prodaje pomembno vplivali na zmanjšanje zadolženosti in finan-
čnih obremenitev iz preteklosti ter omogočili nadaljnje vzdržno poslova-
nje družbe, ki je v svojih strateško-razvojnih načrtih temelje prihodnjega 

poslovanja osnovala na uprav ljanju osred njih štirizvezdičnih hotelov v 
Kranjski Gori, razvoju novih turističnih produktov ter ustvarjanju sinergij 
v okviru destinacije Kranjska Gora in poslovne skupine Hit.

Hit bo kupil hotel Špik
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Vlada je za upravljavca zemljišča in Aljaževega stolpa na vrhu Triglava na predlog minis
trstva za kulturo pred kratkim določila Javni zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Pobudo za prenos upravljanja tega kulturnega spomenika državnega pomena 
je podal Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, ki je zemljišče in Aljažev stolp 
upravljal doslej. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zavod kot pristojna 
strokovna organizacija za varstvo nepremične kulturne dediščine lahko upravlja  
spomenike v državni lasti v okviru državne javne službe. Večino investicijskovzdrževal
nih del na Aljaževem stolpu predstavljajo restavratorskokonservatorska dela, za katera 
je zavod usposobljen. V vladi so Aljažev stolp opisali kot izjemen krajinski motiv in nena
domestljiv simbol Slovenije. Kot so pojasnili na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, 
vsi akterji prenosa upravljanja konstruktivno sodelujejo. »V zavodu bomo v nadaljevanju 
s Planinsko zvezo Slovenije dogovorili vse potrebno za izvajanje monitoringa stolpa 
oziroma za njegovo vzdrževanje. Dogovori so že v teku, o podrobnostih pa v tem  
trenutku še ne moremo govoriti. Vsekakor pa bo v razmeroma kratkem času treba na 
stolpu izvesti temeljitejše obnovitvene posege, stanje stolpa to namreč narekuje.«  
M. A.

Novi upravljavec Aljaževega stolpa

Marjana Ahačič

S podpisom pogodbe o sodelovanju med 
Alpsko konvencijo in Slovenskim planinskim 
muzejem je Slovenija prejšnji teden dobila 
prvo info točko Alpske konvencije pri nas ter 
obenem peto in hkrati najbolj vzhodno info 
točko Alpske konvencije. Kot poudarjajo na 
Alpski konvenciji, je cilj info točk širjenje ve-
denja o Alpski konvenciji ter ozaveščanje o 
pomembnosti uveljavljanja njenih ciljev tudi 
na področjih, ki niso v neposredni bližini se-
dežev Stalnega sekretariata. Njihova tesna 
povezanost z območjem, kjer se nahajajo, pa 
omogoča uresničevanje ciljev konvencije z 
vključevanjem lokalnega prebivalstva, upra-
ve, turistov, lokalnih institucij ter širokega 
spektra javnih in zasebnih organizacij.

»Namen memoranduma je ohranitev Alp in 
sonaravni razvoj, kar zelo dobro sovpada s 
poslanstvom našega muzeja. Gre za varova-
nje gora, tal, podnebne razmere, ki vplivajo 
tudi na spremembe v gorah, gorski gozd ... 
Alpe so tudi zakladnica pitne vode. Sicer pa 
v Slovenskem planinskem muzeju že od sa-
mega začetka intenzivno izvajamo vse aktiv-
nosti, tako da zdaj na neki način le še forma-
liziramo svoje poslanstvo, dogajanje in pove-
zovanje z Alpsko konvencijo,« je ob podpisu 
povedala direktorica Gornjesavskega muzeja 
Irena Lačen Benedičič. 

Markus Reiterer, generalni sekeratar Alpske 
konvencije, ob tem poudarja, da organizacija z 
muzejem v Mojstrani že nekaj časa dobro so-
deluje. »Ugotovili smo, da ne moremo biti 
povsod ob istem času, zato se moramo zanesti 
na sodelovanje s partnerji, kot je planinski mu-
zej. Ljudje bodo prišli sem, bodo dobili vse 
informacije, publikacije ..., mi pa smo kustose 
poučili o konvenciji in o tem, kaj pomeni.«

Blanka Bartol z Ministrstva za okolje in 
prostor, vodja delegacije Slovenije v Alpski 
konvenciji, pa dodaja, da so izzivi v alpskem 
prostoru na eni strani varstvo naravne in kul-
turne dediščine, ki zaznamuje krajino Alp, po 
drugi strani pa tudi kako ohraniti življenje v 
tem prostoru. »Iz gorskega sveta se ljudje še 
vedno nekoliko izseljujejo, alpske doline pa 
so privlačne za naselitev in tudi za povečanje 
prometa. Alpski svet tudi nekoliko bolj priza-

denejo podnebne spremembe in naravne ne-
sreče in tudi na tem področju je mogoče veli-
ko narediti z izmenjavo dobrih izkušenj.«

Alpska konvencija je organizacija, ki pokri-
va ozemlje v osmih državah, vključuje 14 mi-
lijonov prebivalcev in deluje na območju 
Alpskega loka od Monaka do Slovenije. De-
luje na področju zaščite Alp in vključevanja 
človeka in turističnih aktivnosti v to občutlji-
vo okolje.

Alpska konvencijea  
v planinskem muzeju

Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, Blanka Bartol, 
Ministrstvo za okolje in prostor, ter Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske 
konvencije / Foto: Arhiv SPM

Člani Pihalnega orkestra Jesenice  
Kranjska Gora so pred leti navezali prija
teljske stike z Mestno godbo na otoku 
Pag. Prijateljstvo je preraslo v izmenjavo 
nastopov v obeh mestih. V okviru mestne 
godbe deluje tudi klapa Sol, ki jo ljubitelji 
dalmatinske pesmi v Kranjski Gori že do
bro poznajo. Klapa Sol letos praznuje 
20letnico delovanja in v okviru jubileja 
spet prihajajo v goste na Jesenice in v 
Kranjsko Goro. Koncert v Kranjski Gori 
bo v petek, 3. marca, ob 20. uri v Ljud
skem domu. Organizator koncerta je 
podjetje Infrasport, vstopnice po deset 
evrov pa lahko kupite na recepciji dvora
ne Vitranc uro pred koncertom.

Koncert klape Sol
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Planinsko društvo Gozd Martuljk je febru-
arja pripravilo občin zbor. Uvodno besedo na 
srečanju martuljških planincev je imel Rado 
Kočevar, član društva, eden najuspešnejših 
povojnih alpinistov in še danes aktivni turni 
kolesar in smučar. Z besedo in sliko je pred-
stavil nekaj nepozabnih in bogatih utrinkov s 
svojih poti, reševalnih akcij in snidenj v naših 
in tujih gora, je dogajanje povzela Tatjana Pe-
rovšek.  

Nato je o dosežkih in načrtih spregovoril 
predsednik Klemen Robič. Društvo je bilo v 
preteklem letu zelo dejavno. Organizirali so 
turnir v hokeju in Slavkov memorial na snež-
išču pod Špikom. Kot vsako leto so na dan 
državnosti organizirali spomladansko čišče-
nje bivaka pod Špikom. Izpeljali so kar nekaj 
planinskih izletov, med njimi je odlično uspel 
v neznano – v Hrvaško zagorje. »Tudi druže-
nje starejših planincev je bilo polno veselja, 
obujanja spominov in načrtov za naprej,« je 
sporočila Perovškova.

Kot je na srečanju predstavila Špela Vid-
mar, so bili zelo aktivni tudi mladi planinci, 
ki radi pohajkujejo po gorah in planinah, ko-
lesarijo, plezajo na umetni plezalni steni in se 
igrajo na igrišču v Rutah, ter odsek za varstvo 
gorske narave. »Načelnica Andreja Noč je 

povedala, da se je intenzivno delalo na goz-
dni učni poti Rute, ki je že sedaj lepo urejena 
in tudi obiskana. V času cvetenja lepega če-
veljca se je organiziral nadzor na rastišču ob 
potoku Martuljek. Članici Simona Jeglič in 
Majda Papler pa sta po usposabljanju prido-
bili status gorskega stražarja.« 

In še o načrtih za letošnje leto, ki jih je 
predstavil predsednik društva Klemen Robič: 
»Uresničevati se bo začela ideja o izgradnji 
ferate v Hladniku, z ureditvijo parkirnih pro-
storov ob igrišču, kjer bo tudi vstopna točka. 
Narejen je plan izletov in druženj za mladino 
in druge člane. Gozdna učna pot Rute se bo 
še naprej dopolnjevala – postavila se bo koža-
rica in hotel za žuželke, v planu je izdelava 
šesterokotnega nadstreška, skalnjak se bo do-
polnjeval z novim gorskim cvetjem, predvi-
dena je lesena skulptura Srebrnokrilca. Ob-
nove in novih markacij sta potrebni obe poti 

na Špik pa tudi pot do bivaka pod Špikom je 
potrebna dodelave. Občina Kranjska Gora je 
obljubila, da se bo vključila s finančnim dele-
žem, ki bo omogočil, da bodo zastavljeni cilji 
hitreje realizirani. Sledila je burna razprava 
in izražena je bila velika želja planincev po 
ohranitvi in vključevanju starih ledinskih 
imen v prospekte in zemljevide.« 

Na željo dolgoletne načelnice mladinskega 
odseka Sare Mertelj so člani sprejeli njeno 
razrešnico. »Svoje delo je vestno opravljala, 
rada je delala z otroki in mladimi. Cenili in 
spoštovali so jo vsi. Želela je, da se delovanje 
odseka prevetri in svoje nasledstvo videla v 
predlaganem načelniku Tadeju Pavloviču. Z 
znanjem in izkušnjami bo pomagala svojemu 
nasledniku in z veseljem bomo sprejemali 
njene nasvete in pobude. Hvala, Sara, za tvoj 
trud in dobro voljo, ki si jo delila z nami,« je 
zaključila Tatjana Perovšek.

Gore in gozdovi, ponos Martuljka

V petek, 31. marca, bo v Ljudskem domu 
v Kranjski Gori nastopila priljubljena citrar-
ka Tanja Zajc Zupan s koncertom, ki nosi 
naslov Cvetje v jeseni. Kot so sporočili 
organizatorji, je program obarvan z ljube-
zensko tematiko ter z glasbo iz slovenske 
in svetovne glasbene zakladnice ter no-
stalgičnih filmov kot so: Edelweiss iz filma 
Moje pesmi, moje sanje, Ne čakaj pomla-
di, Tretji človek ... Višek koncerta je točka 
Cvetje v jeseni, kjer Ana, hči Tanje Zajc 
Zupan, ob glasbi citer interpretira odlo-
mek iz filma, ko Janez zaprosi Meto za 
roko. Ob citrah bosta zapela Teja Saksida 
in kitarist Sten Vrbek. Koncert bo vodila 
Ana Zupan. Vstopnice so v predprodaji do 
30. marca na voljo v recepciji Fitnes Vi-
tranc, v Dvorani Vitranc, uro pred koncer-
tom pa tudi v Ljudskem domu Kranjska 
Gora. Prireditev skupaj z glasbenico orga-
nizira društvo upokojencev. M. A.

Cvetje v jeseni

s kuponom do 31. 3. 2017

Gledališka predstava Dom na Kredarici, 
uspešnica domačega teatra z Dovjega, bo 
spet na sporedu prihodnjo nedeljo, 12. 
marca, ob 20. uri v kulturnem domu na 
Dovjem. Vstopnice po ceni 10 evrov so na-
prodaj v Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani, pol ure pred predstavo pa tudi v 
kulturnem domu na Dovjem. M. A.

Dom na Kredarici
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Avtomobilsko podjetje BMW Group, ki vse od leta 2011 v Kranjski 
Gori organizira sklop promocijskih dogodkov, je letos poligon za vož
njo v zimskih razmerah uredilo v Ratečah. Gre za zasebno zemljišče, 
ki pa je, ker gre za mokrišče Ledine, zaščiteno kot naravna vrednota 
državnega pomena. Na dogajanje v neposredni bližini vasi so postali 
pozorni domačini in o vožnji, za katero so bili prepričani, da ne sodi 
v naravno okolje, opozorili naravovarstvenike in inšpekcijo.

»Desetega februarja smo prijeli prijavo o možni kršitvi zakona o 
varstvu narave, ki prepoveduje vožnjo v naravnem okolju. Občinski 
redar si je zadevo ogledal in ugotovil, da je zanjo pristojna okoljska 
inšpekcija, ki smo jo tudi obvestili,« je povedal vodja medobčinskega 
inšpektorata Boštjan Omerzel. »V zadevi bo uveden postopek o pre
kršku, kjer bo ugotovljeno, ali gre dejansko za kršitev,« so sporočili z 
Ministrstva za okolje in prostor, v okvir katerega sodi tudi okoljski 
inšpektorat. Na Upravni enoti Jesenice pa so pojasnili, da so priredi
telju dogodka, ki poteka tri zaporedne konce tedna v februarju, izdali 
dovoljenje za javno prireditev »Dežela BMW xDrive« v Kranjski 
Gori, pri Hotelu Skipass in na Snežni plaži.

Kot poudarjajo organizatorji, je bil namen dogodka učenje voznikov, 
kako pravilno reagirati v težjih razmerah. »Pa tudi popestritev doga
janja v Kranjski Gori ter tako doprinos k turistični ponudbi lokalne 
skupnosti. Za izvedbo poligona v Ratečah smo pridobili soglasje la
stnika zemljišča, vendar pa, žal, nismo bili obveščeni, da se nahaja na 
zaščitenem območju. Takoj ko smo bili na to opozorjeni, smo z aktiv
nostmi prenehali. Za neljubo situacijo se opravičujemo in zagotavlja
mo, da naš namen nikakor ni bil poseganje v naravno okolje,« zatrju
je direktorica korporativnega komuniciranja BMW Group Slovenija 
Maja Ilec.

Metod Rogelj, vodja kranjske enote Zavoda za varstvo narave Slove
nije, ob tem pojasnjuje, da je organizirana vožnja z motornimi vozili v 
naravnem okolju prepovedana. Status naravne vrednote ob tem predsta
vlja še večji razlog za to, da se kaj takšnega tam ne bi smelo dogajati. 

»Pri nas v Ratečah je tako: če se kaj zgodi, se ljudje zelo hitro od
zovejo, a meni se do danes ni nihče pritožil,« pa je prejšnji ponedeljek 
zatrdila predsednica sveta KS Rateče Planica Sonja Kavalar. »Če niso 
delali po predpisih, je prav, da se to pove, sicer pa se moramo vendar
le zavedati, da vsi živimo pod tem soncem in imamo kup hobijev. 
Eden drugega bomo morali sprejemati, se pogovarjati in se razumeti.«

Z vozili po mokrišču

Organizator je takoj, ko so se na t. i. zimskem poligonu na 
mokrišču v Ratečah oglasili inšpektorji, prenehal z aktivnostmi  
v naravnem okolju.
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RAZPIS

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

JAVNI RAZPIS  
zbiranja predlogov preventivnih projektov in projektov ter  

programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala 
Občina Kranjska Gora 

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

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

registrirano tudi humanitarno dejavnost,
-  izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reše-

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

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

3. Vrednost sredstev razpisa:
- 9.500,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z mladimi in 
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij 
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

4.  Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe humanitarnih organi-
zacij mora za izvajanje projekta oz. programa zagotoviti najmanj 50-odstotni delež 
sofinanciranja iz drugih virov. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in inva-
lidska društva ter organizacije, društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki 
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih programov in posa-
mezni samostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano ka-
kovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

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

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

za uresničitev načrtovanih aktivnosti, 
-  društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumen-

tacijo, kot to določa zakon o društvih, in so registrirana vsaj eno leto, 
-  društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo po-

ročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti 
za prihodnje leto, 

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

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

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporoče-
no pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranj-
ska Gora, najkasneje do 13. 4. 2017. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov 
prosilca in pripis »ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo 2017«. Vloge, ki bodo 
oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osno-
vi pogojev in meril za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter progra-
mov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni 
po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih projektov in projektov ter programov 
humanitarnih organizacij bo župan občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinan-
ciranju. 

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

Datum: 24. 2. 2017                                                                                       Janez Hrovat, župan
Številka: 122-11/2017-4

Služba za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo občine Kranjska Gora na podlagi 
pravilnika o merilih za določitev obrato-
valnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejav-
nost, izdaja izredno soglasje za podaljša-
nje obratovalnega časa gostinskih obra-
tov v času prireditve 56. Pokal Vitranc od 
četrtka, 2. marca, do sobote, 4. marca 
2017, do 4. ure naslednjega dne ter v 
času prireditve Finale Svetovnega pokala 
v smučarskih skokih od srede, 22. mar-
ca, do sobote, 25. marca 2017, prav tako 
do 4. ure zjutraj. Pri tem morajo gostinci 
upoštevati določila Odloka o varstvu jav-
nega reda in miru v občini Kranjska Gora.

Podaljšan obratovalni 
čas lokalov 

Zaradi organizacije prireditve Q Max Par-
ty – Zabava zime bo ta konec tedna ure-
jena zapora naslednjih cest ter parkiri-
šča: v soboto, 4. marca, od 17. ure do 
nedelje, 5. marca, do 1. ure na Kolod-
vorski ulici, od križišča z ulico Ledine do 
Hotela Kotnik v Kranjski Gori ter na Bo-
rovški cesti od H. Slavec do Hotela Ko-
tnik v Kranjski Gori. Od srede, 1. marca, 
od 22. ure do nedelje, 5. marca 2017, 
do 13. ure je zaprto parkirišče pred dvo-
rano Vitranc v Kranjski Gori. 

Zapore cest zaradi 
prireditve

V Kajžnkovi hiši v Ratečah so v torek od-
prli novo informacijsko točko, najzaho-
dnejšo v destinaciji Kranjska Gora. Obi-
skovalci bodo tako lahko tudi na tem 
mestu dobili informacije turističnega zna-
čaja in na splošno o destinaciji – kam 
lahko grejo, kaj si lahko ogledajo, o dobri 
in tradicionalni hrani, o namestitvah pa 
tudi o prireditvah, tako v Ratečah kot dru-
god. M. A.

Nova info točka

VABIMO VAS NA PREDAVANJE  
O LUBADARJU, 

ki bo v sredo, 15. marca 2017, ob  
16. uri v Kulturnem domu na Dovjem.

Predavala bo gospa Vida Papler Lampe 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Bled.

Na morebitna konkretna vprašanja bo 
odgovarjal revirni gozdar Jure Legat.  

 Zavod za gozdove Slovenije,  
 Območna enota Bled  
 in Občina Kranjska Gora
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OBČINSKE NOVICE

Ana Beden, KGZ Kranj, enota Lesce

Sredi lanskega leta je začel veljati novi zakon o trošarinah, ki ureja 
predpise na področju malih proizvajalcev žganja, pa tudi novi pravilnik 
o izvajanju tega zakona. Za razliko od prejšnje ureditve žganje po no-
vem ni več obdavčeno pavšalno, glede na lastništvo opreme (kotla), 
temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja. Tako se po no-
vem ukinja obveznost prijave lastništva kotla ter prijave v evidenco tro-
šarinskih zavezancev. 

Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50 odstotkov zneska 
veljavne trošarine za etilni alkohol (6,6 evra za liter etilnega alkohola.). 
Davčni organ ob prejemu obračuna malega proizvajalca žganja eviden-
tira v evidenco po uradni dolžnosti. Obračun se predlaga le v primeru, 

ko je obveznost nastala. Če mali proizvajalec žganja ni kuhal, tudi ob-
računa z ničelno trošarino ne vlaga. Prav tako ni obveznosti in plačila 
trošarine za alkoholne pijače, ki jih uvrščamo med vmesne pijače in jih 
proizvajalec proizvede iz lastnega žganja (borovničevec, medeni liker, 
zeliščni liker). 

Za vse obstoječe male proizvajalce žganj, ki so prijavljeni v skladu 
z zakonom o trošarinah, velja, da še plačajo pavšalni znesek trošarine 
za leto 2016. Do konca aprila bodo prejeli odločbo za lansko leto. V 
primeru, da bodo v letu 2017 proizvajali žganje do količine 150 litrov 
100 vol. % alkohola, bodo za obdobje med 1. januarjem in 30. aprilom 
2017 do 31. maja vložili prvi obračun trošarine. Organ – FURS, sektor 
za trošarine in okoljske dajatve – jih bo s prvim obračunom prijavil v 
register malih proizvajalcev žganja po uradni dolžnosti. 

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino in predloži obračun do 31. 
maja tekočega leta za preteklo davčno obdobje na obrazcu TRO-ALK 2, 
plača pa jo najpozneje do 30. junija tekočega leta. Obračun trošarine ni 

več možen v fizični obliki, po novem se izvaja samo preko elektronskega 
poslovanja. Finančna uprava RS je zato razvila računalniško podporo 
trošarinam, ki se imenuje E-TROD. Tako je za oddajo obračuna trošarine 
treba imeti digitalni podpis. V primeru, da ga nimate sami, morate poo-
blastiti osebo, ki omenjeni podpis ima. Pooblastilo mora biti podpisano s 
strani upravičene osebe in poslano na naslov GFU, Šmartinska cesta 35, 
1000 Ljubljana.

Novi zakon o trošarini določa tudi obvezno evidenco, ki jo mora 
voditi mali proizvajalec žganja, in sicer: o vrsti in količini porabljenih 
surovin, o vrsti, količini in vsebnosti alkohola v proizvedenem žganju 
po datumu proizvodnje. Navedeni morajo biti tudi podatki o recepturi 
za izdelavo posamezne vrste žganja in drugih alkoholnih pijač, vrsti 
in količini prodanega žganja in drugih alkoholnih pijačah po datumu 
prodaje ter kupcu, o stanju zalog žganja in drugih alkoholnih pijačah.
Povzeto po Zakonu o trošarini (ZTro-1) in po predstavitvi novosti na 
področju trošarine (Melita Grilc, FURS)

Novosti Zakona o trošarinah na 
področju malih proizvajalcev žganja

Mali proizvajalec žganja je oseba, ki v davčnem 
obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in 
konča 30. aprila tekočega leta, proizvede 
največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Podjetni-
ška kavica v marcu pripravlja dve delavnici s podjetniškimi tema-
mi: Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo (15. marec) in Za-
ključna bilanca (22. marec). Na prvi delavnici se bodo udeležen-
ci s pomočjo praktičnih, vsakodnevnih in konkretnih primerov 
naučili, kako voditi lastno knjigovodstvo in na ta način znižati stro-
ške poslovanja. Seznanili se bodo tudi z aktualnimi zakoni, pred-
pisi, navodili in predpisanimi sankcijami v primeru kršenja zakono-
daje ter spoznali načine vodenja poslovnih knjig, sestavo knjigo-
vodskih listin ter gotovinsko in negotovinsko poslovanje. Na drugi 
delavnici se bodo udeleženci seznanili s pripravo letnih poročil – 
bilance stanja in izkaza uspeha ter davčnega obračuna. Delavni-
ca zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zu-
nanje inštitucije (FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. 
marca za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in vodijo poslovne knjige. 
Delavnica bo obsegala teoretični in praktični del. Obe delavnici 
bosta potekali v dopoldanskem času, vodila pa ju bo Sabina Di-
mnik iz računovodskega servisa Data, d. o. o. Udeležba je brez-
plačna, saj delavnice financirajo občine Kranjska Gora, Jeseni-
ce, Gorje, Žirovnica, Radovljica in Bohinj, se je pa nanje treba 
predhodno prijaviti. V času delavnic boste lahko pridobili informa-
cije o postopku registracije s. p. ali d. o. o. ter o splošnih aktiv-
nostih VEM točke, so še sporočili z Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske. M. A.

Delavnice za podjetnike

Komunala Kranjska Gora obvešča občane KS Dovje - Mojstrana, 
da je na lokaciji med Požgancovim mostom in modro brvjo čez 
Savo v Mojstrani deponija zelenega obreza. Nastala je od čišče-
nja javnih površin, ki so v lasti Občine Kranjska Gora. Na omenje-
no lokacijo občani lahko pripeljejo veje od obrezovanja do konca 
meseca marca. Občani, ki bodo imeli večje količine vej (več kot 
dva kubična metra) in imajo dostop možen s kamionom, naj po-
kličejo na Komunalo Kranjska Gora in se dogovorijo za odvoz.

Deponija zelenega obreza

NAJAVA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD NA  

OBJEKTIH V OBČINI KRANJSKA GORA

Občina Kranjska Gora bo 20. marca 2017 na spletni strani občine 
Kranjska Gora, www.obcina.kranjska-gora.si – zavihek Informa-
cije – Javni razpisi – Ostalo, objavila razpis za financiranje obno-
ve fasad na objektih v občini Kranjska Gora v skupni vrednosti 
30.000,00 EUR.

Zaključni rok za oddajo vlog bo 31. julij 2017. Ob objavi razpisa 
bo dosegljiva tudi vsa razpisna dokumentacija.  

Št.: 3525-2/2017-1
Datum: 24. 2. 2017 ŽUPAN
 Janez Hrovat
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POGOVOR

Marjana Ahačič

Po kakšnem principu si se pred petimi leti odločala, kam boš šla 
v srednjo šolo?

»Vedno mi je »ležala« matematika. Nikoli se nisem prav rada učila 
predmetov, kjer si je bilo treba zapomniti kup informacij. Na informa-
tivnem dnevu sem obiskala Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo v 
Radovljici in takoj sem vedela, kje bom nadaljevala izobraževanje.«

 Je šola izpolnila tvoja pričakovanja?
»V vseh pogledih – spoznala sem nove prijatelje, vzdušje je bilo 

prijetno, profesorji so bili prijazni in so nam vedno priskočili na po-
moč, poleg tega pa so nam predali znanja, ki nam še danes koristijo. 
Ponudili so nam možnost vključevanja v razne projekte, izlete in do-
godke. Srednje šole se z veseljem spominjam. Ne rečem, da se je ne 
bom spominjala po preživljanju časa za knjigami, vendar sem poleg 
tega v tem času spoznala večino prijateljev in z njimi doživela nepo-
zabne trenutke. Takoj bi se vrnila nazaj (če odštejem učenje seveda).«

Te je vsakodnevna vožnja v Radovljico zelo utrujala?
»Sčasoma sem se navadila. Pridejo dnevi, ko si že tako ali tako utru-

jen, vožnja pa te še dodatno utrudi. Sama sem imela prijateljico, s 
katero sva skupaj prebili čas na avtobusu, in tako mi nikoli ni bilo 
dolgčas.«

Kaj meniš, zakaj si bila tako uspešna – ker si bistra, delavna, 
zaradi pogojev v šoli?

»Lahko si bister, vendar brez trdega in zavzetega dela ni nujno, da si 
uspešen. Biti moraš odločen in vztrajen, verjeti moraš v svoje cilje. Težko 
delo moraš sprejemati kot izziv, ki si ga sposoben premagati. Nikoli se mi 
ni bilo težko učiti in pri tem sem vedno rada pomagala drugim ter s tem 
tudi utrdila svoje znanje. Profesorji na srednji šoli so bili precej prilago-
dljivi in nikoli se ni bilo problema z njimi karkoli dogovoriti.«

Kaj bi svetovala devetošolcem, bodočim dijakom, kako naj se 
odločajo, kam se bodo vpisali?

»Večina bi jih svetovala, naj pomislijo, kaj želijo početi v življenju. 
Vendar na podlagi lastnih izkušenj vem, da to ni lahko. Naj se ne 
ozirajo na to, kateri poklic je najbolj iskan ali pa s katerim delom 
bodo največ zaslužili. Na voljo imajo mnogo možnosti in odločijo naj 
se za tisto smer, ki jih veseli, kjer uživajo in jih ne dolgočasi.«

Na kakšen način naj se učijo, da bodo uspešni?
»Preko vseh let učenja sem sama sčasoma našla tisto pravo strategijo 

učenja, ki mi je najbolj ustrezala in s katero sem prišla do uspehov. 
Opazujejo naj se, pri kakšni strategiji učenja (izpisovanje, podčrtavanje, 
ponavljanje na glas …) dosegajo najboljše rezultate. Svetujem pa jim, 
naj poslušajo pri pouku, saj je s tem polovica dela že opravljenega.«

Kako se počutiš kot študentka?
»Že na srednji šoli so mi bili všeč ekonomski predmeti in želela sem 

nadaljevati v tej smeri. Fakulteta ti podari še več novih izkušenj in 
znanj ter te počasi začne pripravljati na »odraslo« življenje. Kot štu-
dentka se počutim še bolj odgovorno in samostojno.«

Kaj želiš postati, kjer se vidiš čez deset let?
»Za zdaj se vidim v ekonomskih vodah. Vprašanje, kaj želim posta-

ti, pa bom za zdaj preskočila in se prepustila toku dogodkov.«

Izbrala je tisto, 
kar jo veseli
Katja Hartman iz Kranjske Gore je lani šolanje na 
Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici 
zaključila kot zlata maturantka. Zdaj je študentka 
prvega letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Katja Hartman

Otroci v mojstranškem vrtcu so v okviru slovenskega kulturnega 
praznika imeli visok obisk. Prišel je sam France Prešeren (v kate-
rega se je našemil vzgojitelj Urban). Najmlajši so naprej poslušali 
slovensko himno, nato pa jim je Prešeren povedal nekaj o svojem 
otroštvu, življenju in delu. »V svojo družbo je povabil tudi domače-
ga pisatelja Franceta Vogo, ki je otrokom prebiral triglavske pra-
vljice, ki jih ravno zdaj piše oziroma prireja z otroško slikanico,« je 
dogodek opisala vzgojiteljica Leona. Otroci so se na koncu po-
sladkali še s Prešernovo sladico: figami. TSP

Doktor Fig obiskal  
mojstranški vrtec

Otroke v mojstranškem vrtcu je obiskal France Prešeren in 
jim povedal nekaj o svojem otroštvu, življenju in delu ter v 
njihovo družbo povabil tudi domačega pisatelja Franceta 
Vogo, ki je otrokom prebiral triglavske pravljice.
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora uspešno nadaljujejo 
nastope v tretji slovenski ligi zahod. V 13. krogu so gostovali pri 
ekipi Medvode in gladko zmagali z rezultatom 3268 proti 3079, 
v setih 7 proti 1. Od Kranjskogorcev je bil najboljši Drago Ger-
šak s 569 podrtimi keglji. V 14. krogu so gostili ekipo Adria iz 
Kopra in izgubili z rezultatom 3190 proti 3287, v setih 2,5 pro-
ti 5,5. Najboljši od Kranjskogorcev je bil tokrat Dušan Juko s 
56 podrtimi keglji. 15. krog je prinesel obračun pri vodilni ekipi 
v ligi, ekipi Iskra iz Ljubljane, igrali pa so neodločeno z rezulta-
tom 3219 proti 3235, v setih 4 proti 4. Na lestvici so tako 
Kranjskogorci ostali na četrtem mestu, med njimi pa je bil na 
zadnji tekmi najboljši Miran Sluga s 577 podrtimi keglji. V 16. 
krogu, ki bo že jutri, v soboto, 4. marca, na domačem kegljišču 
gostijo ekipo Adergas. K. S.

Kranjskogorski kegljači držijo 
četrto mesto

V Planici je bil februarja FIS celinski pokal za smučarje skakal-
ce. 62 tekmovalcev iz 15 držav se je merilo na Bloudkovi veli-
kanki. Prvi tekmovalni dan je zmagal Bor Pavlovčič iz Mojstra-
ne, kar je njegova prva zmaga na tekmah celinskega pokala. 
Rok Tarman iz Kranjske Gore je zasedel peto mesto. Drugi dan 
je šlo Boru znova odlično. Zasedel je drugo mesto. Rok Tar-
man je bil deveti. Intervju z mladimi gorenjskimi skakalci bomo 
objavili v naslednji številki Zgornjesavca. K. S.

Odlično v celinskem pokalu

Marjana Ahačič

V Kranjski Gori so bile konec januarja tri 
tekme svetovnega pokala smučarjev invali-
dov. Nastopilo je nekaj manj kot sto smučark 
in smučarjev iz 21 držav, tokrat je med njimi 
v konkurenci sedečih smučarjev nastopil tudi 
16-letni Jernej Slivnik z Jesenic, ki je postal 
prvi Slovenec z nastopom v svetovnem poka-
lu. Na prvem veleslalomu je v drugem teku 
sicer odstopil, naslednji dan pa je tekmo kon-
čal na 14. in dan kasneje na 11. mestu.

Kot pravi, je bilo vzdušje na tekmi odlično. 
»Spoznal sem res izkušene tekmovalce; to so 
najboljši smučarji na svetu, s katerimi je res uži-
tek tekmovati in jih tudi kaj povprašati. Ko si 
med njimi, vidiš, kje si, in veš, kaj moraš nare-

diti, da boš čez nekaj let na njihovem nivoju.« Z 
Jernejevim dosežkom je bil zadovoljen tudi nje-
gov trener Roman Podlipnik, ki je zadovoljen 
tudi z razmerami, ki jih Kranjska Gora ponuja 
za trening. Smučarji so se sicer v Kranjski Gori 
pomerili v treh kategorijah – slepi in slabovidni, 
stoječi (športniki s cerebralno paralizo in s po-
škodbami okončin) in sedeči (športniki paraple-
giki). Organizator tekmovanja je bilo domače, 
kranjskogorsko hotelsko podjetje Hit Alpinea, 
partner projekta pa Zveza za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijski komite; organizatorji 
so bili s pogoji za organizacijo tekmovanja in 
sodelovanjem z vsemi v Kranjski Gori zelo za-
dovoljni. Kranjska Gora je tokrat kot prvo pri-
zorišče tekem svetovnega pokala ponujalo tudi 
spletni prenos tekem.

Gostili so smučarje invalide

Kranjska Gora je letos že drugič gostila 
dobrodelno prireditev Grubin memorial, 
ki jo organizirajo v spomin na nekdanje-
ga odličnega alpskega smučarja Draga 
Grubelnika, ki se je pred dvema letoma 
smrtno ponesrečil v prometni nesreči. 
Veleslaloma se je tokrat udeležilo 150 
tekmovalcev, med njimi so bili tudi števil-
ni znani obrazi: nekdanji vrhunski sloven-
ski smučarji Alenka Dovžan, Urška Hro-
vat, Mitja Dragšič in Mitja Valenčič pa 
Roman Jakič in drugi. Naziv kralj velesla-
loma si je letos prismučal Tomaž Hren, 
drugi je bil Matej Pogačnik, na tretjem 
mestu pa je tekmo končal Tadej Prebil. 
Številko ena je sicer tudi letos nosil Gru-
belnikov sin Maks. Prav zanj so na pobu-
do organizatorja Reneja Mlekuža denar 
zbirali na prvi prireditvi, ki so jo organizi-
rali lani. Letos pa so se odločili pomagati 
sedemnajst-letnemu Timu, fantu, ki se je 
moral že v mladosti soočiti s hudo bole-
znijo, rakom. Ker zdravljenje v Sloveniji ni 
doseglo želenega uspeha, so zdravniki 
Timovi mami predlagali, da poskusi še z 
zdravljenjem v tujini, za kar pa mama sa-
mohranilka s štirimi otroki nima denarja, 
tako da zares potrebuje pomoč dobrih 
ljudi. K. S.

Drugi Grubin 
memorial uspel  
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DOBRODELNOST

ASP d.o.o., Janeza Finžgarja 2 - 4270 Jesenice - Tel.: 04/58 33 330
ASP d.o.o., Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450, www.asp.si

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

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault priporoča Sl
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Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Marjanaa Ahačič

Tudi letos so se lahko zaposleni v vseh treh 
Petrolovih bencinskih servisih v občini 
Kranjska Gora odločili, komu bodo namenili 
sredstva iz akcije Naša energija povezuje. 
»Namen projekta je, da zaposleni na bencin-
skih servisih podprejo pomoči potrebne posa-
meznike ali projekte, ki bodo v lokalnih sku-
pnostih pripomogli k boljšemu življenju,« je 
pojasnil Matjaž Gracer, gonilna sila akcije v 
Zgornjesavski dolini. »Energija tega projekta 
tako povezuje podjetje z lokalnim okoljem, v 
katerem so posamezne Petrolove enote.

Sklenili so, da letos pomagajo Tamari Tar-
man, živahni in radoživi petošolki iz Gozda 
- Martuljka, ki je zaradi prirojene bolezni vse 
od rojstva odvisna od invalidskega vozička in 
pomoči drugih. Bencinski servisi Kranjska 
Gora in Podkoren, ki ju vodi poslovodkinja 
Vesna Varl, ter Rateče, kjer je poslovodja Mi-
tja Rogar, so ji tako podarili vsak po dvesto 
evrov. Kot pravi Tamarina mama Petra, bo 
družini denar zelo pomagal pri skrbi za ve-
dno nasmejano dekle, ki zaradi svojega stanja 
potrebuje kup pripomočkov, na katere druži-
ne z zdravimi otroki še pomislijo ne. Nekaj 
podarjenega denarja bo šlo za popravilo inva-
lidskega vozička, s katerim energije polno 

dekle preživlja dopoldneve v šoli, popoldne-
ve pa v glasbeni šoli, kjer se uči igranja na 
flavto, s prijatelji ali doma, kjer ji družbo 
dela mucek. Z delom denarja pa ji bodo ku-
pili telefon. V prihodnjih tednih namreč Ta-

mara odhaja na zahtevno operacijo, kar po-
meni, da bo precej časa preživela v bolnišni-
ci. Telefon ji bo omogočil stalno povezavo z 
družino pa tudi sprostitev in zabavo, ki jo 
otroci v bolnišnici tako zelo potrebujejo.

Stopili skupaj in pomagali Tamari

Tamara z mamo Petro in zaposlenimi na Petrolovih bencinskih servisih  
v Zgornjesavski dolini
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REPORTAŽA

Tjaša Sterle Polak

Že tradicionalna pustna povorka na Dovjem 
in v Mojstrani je na pustno soboto pokala po 
šivih. Na trgu pred Katro na Dovjem, kjer so 
se zbrale prve maske, je za vse skoraj zmanj-
kalo prostora. Prišli so begunci, Mehičani, 
meduze in morski ježki pa največji zajedavci 
državnega proračuna – upokojenci ter tudi 
sam ameriški predsednik Donald Trump v 
spremstvu svoje žene Melanie in sina Barro-
na ter slovenske tašče in tasta, slave željna pa 

se jim je pridružila tudi nekdanja žena Ivana.
Glasna in pokajoča povorka treh traktorjev in 
vozov se je odpravila proti Mojstrani, kjer so 
jih pričakale nove skupine pustnih šem, ki so 
zaradi slastnih krofov vse nosile bele brke. 
Rajanje in odganjanje zime z vseh ulic se je 
končalo pod smučiščem. Tam so se na golem 
drsališču in že tradicionalno zadnjem zim-
skem hokejskem turnirju pomerile skupine 
zamaskirancev. Na tretjem mestu so pristali 
upokojenci, sledili so jim Mehičani, zmagali 
pa so begunci.

Pustno rajanje se je nadaljevalo v gostilni 
Rožca, kjer so se v ritmih glasbe vrteli najmlaj-
ši. ''Ta stare'' pa je zvečer čakala še zabava v 
hostlu Jozl. Vse bogatejše dogajanje za pusta je 
silno razveselilo glavnega in najbolj zgovorne-
ga morskega ježka Matjaža Podlipnika, ki se je 
ob koncu zahvalil Turističnemu društvu Dovje 
- Mojstrana, Društvu mladih Kranjska Gora, 
Vlečnici Zajšek, gostilni Rožca, hostlu Jozl in 
še vsem drugim, ki vedno priskočijo na pomoč. 
S tako glasnim klicem letos zagotovo niso pri-
klicali pomladi, temveč skoraj že poletje.

Pustna povorka priklicala – poletje

Prišel je tudi Donald Trump s priženjeno slovensko  
družino. / Foto: Tina Dokl

Morski ježki in meduze so poskrbeli za pekoč in boleč  
obisk. / Foto: Tina Dokl

Begunci in Mehičani so tudi v soboto na Dovjem morali ostati za 
močno žičnato ograjo. / Foto: Tina Dokl

Največ državnega denarja so za svojo masko porabili  
upokojenci. / Foto: Tina Dokl
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KULTURA

                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

                        + poštnina

EUR

Knjiga je popoln 
vodnik zdravega 
prehranjevanja. 
Primerna je tako za 
skrbne gospodinje, 
kakor tudi za 
novopečene kuharske 
mojstre. Priporočamo 
jo tudi kot koristen 
učbenik za mlade 
kuharje. Vodilo, ki 
je bilo rdeča nit pri 
nastajanju knjige 
je, prikazati kako 
sestaviti enostavne, 
denarnici prijazne 
uravnotežene obroke 
za vso družino. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

142 strani; 200x 230 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

9   90

V začetku februarja je bilo v Tržiču in Radovljici Tekmovanje mladih 
glasbenikov Gorenjske, ki se ga je udeležilo tudi deset mladih glas-
benikov iz Glasbene šole Jesenice. Prav vsi so prejeli zlato prizna-
nje in se uvrstili na državno tekmovanje, je sporočila ravnateljica 
glasbene šole Jesenice Martina Valant. V disciplini harmonika sta 
nastopila Zala Zarja Mesec, ki je tekmovala v 1. b kategoriji, in Aleš 
Jakopič, ki je tekmoval v 1. c kategoriji, oba učenca iz razreda Di-
ane Šimbera. V disciplini trobenta je v 1. a kategoriji tekmoval Luka 
Noč ter v 1. c kategoriji Kevin Kuralt. Hornist Maks Kermc je tek-
moval v kategoriji 1. a. Vsi trije trobilci so iz razreda Gašperja Bre-
znika, njihova korepetitorka je Monika Toman. Tolkalec Dominik 
Čepič je tekmoval v disciplini 1. a, Valentin Ravnik pa je nastopil v 
disciplini jazz-solo, I. kategorija, mentor Boštjan Gradišek, korepe-
titorka Saša Golob. V disciplini komorne skupine je nastopil klavir-
ski trio »MET«, ki ga sestavljajo Eva Kramar – violina, Tezej Križanič 
Žorž – violončelo, Marko Ponjavić – klavir, mentorica Klavdija Jarc 
Bezlaj. Kevin Kuralt, Maks Kermc, Dominik Čepič in Klavirski trio 
MET (na fotografiji)so nastopili tudi na Koncertu prvonagrajencev 
– kot tekmovalci z največ točkami v svoji kategoriji.

Uspešni na tekmovanju

Janko Rabič

France Voga z Dovjega je doslej napisal pet knjig o zgodovini krajev 
pod Triglavom, lotil pa se je tudi pisanja dram. Prva, z naslovom Kar sem 
rekel, sem rekel, opisuje življenjsko pot trdnega Slovenca, dovškega kme-
ta in gostilničarja Ivana Brenceta Pehtuta. V drugem letu prve svetovne 
vojne je le z besedami prišel v spor s takratnimi oblastmi. Na naglem 
vojaškem sodišču je bil obsojen in ustreljen. Premierno so dramo uprizo-
rili na Dovjem leta 1991. Po toliko letih se je drama sedaj znašla v širšem 
slovenskem prostoru. Zanjo je izvedel dr. Milan Dolgan, slavist in peda-
gog, ki se je poklicno ukvarjal z zgodovino slovenske dramatike. Obiskal 
je Franceta in ga povabil k sodelovanju v knjigi Ko je vojna. Dramo je 
izdala založba Amalietti&Amalietti skupaj z drugo dramo Janeza Evan-
gelista Kreka, slovenskega teologa, sociologa in publicista. »Zame kot 
pisca je to velik uspeh, da se mi je iz vaškega okolja uspelo prebiti v 
širši slovenski prostor,« je poudaril France Voga. 

Voga med dramatiki
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PRIREDITVE

3.–5. 3. 2017
56. POKAL VITRANC 2017,
AUDI FIS SVETOVNI POKAL V ALPSKEM SMUČANJU
 
Petek, 3. marca
Podkoren: 10.00 Prosti trening 
Kranjska Gora, Hotel Kompas 
18.00 Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za sobotni vele-
slalom   
 
Sobota, 4. marca 
Podkoren
9.30: Veleslalom – prvi tek 
12.30: Veleslalom – drugi tek 
Po tekmovanju – »Flower ceremony« 

Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc
18.00: Q Max Party 
19.00: Razglasitev zmagovalcev veleslaloma 
19.30: Javno žrebanje štartnih številk za slalom 
 
Nedelja, 5. marca 
Podkoren, tekmovalna proga 
9.30: Slalom – prvi tek 
12.30: Slalom – drugi tek  
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni 

Info: info@pokal–vitranc.com ali 04 588 53 00

3. 3. 2017 
ZIMSKE PLANINSKE USTVARJALNICE: PLANINSKI ACTIVITY
Kdaj: 16.00–18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Informacije: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 63 70

MUZEJSKI VEČER
Predstavitev kronike dr. Alenke Kačičnik Gabrič: Kmečko življenje v 
Dolini
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

KONCERT KLAPE SOL
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40
Vstopnice: Dvorana Vitranc, Ljudski dom, uro pred koncertom

MISTER SLOVENIJE & MISTER KORONA 2017, prvi predizbor
Kdaj: 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

4. 3. 2017
4. MENGO POKAL – 3. TEKMA
Kdaj: 11.00 Kje: Kranjska Gora, smučišče Brsnina
Organizator: SD Mengeš, Brunarica Kosobrin
Informacije: Mojca 031 663 502
Prijave v brunarici Kosobrin, najkasneje na dan tekme do 10.00.

4.–5. 3., 11.–12. 3., 18.–19. 3., 25.–26. 3. 2017
APRÈS SKI PARTY
Kdaj: 11.00–15.00 Kje: Kranjska Gora, Snežna Plaža

4. 3. 2017
Q MAX PARTY/ZABAVA ZIME
Kje: Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc
18.00: Crvena Jabuka, Nuša Derenda, Pihalni orkester Krško, Ale-
ksandra Vovk, Glasbeni studio Osminka
19.00: Podelitev pokalov zmagovalcem veleslaloma
19.30: Javno žrebanje štartnih številk za slalom
Od 22.00 ure dalje v dvorani Vitranc After Party: Rok'n'Band & DJ Pero
Vstop prost! Info: jasna@kreativlab.si, 041 799 644

DEGUSTACIJSKI VEČER Z MOVIO
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, Restavracija Skipass
Obvezne rezervacije na info@skipasstravel.si, 040 727 729.

GALA DANCE ORCHESTRA, plesni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

7., 9., 14., 16, 21., 23., 28. in 30. 3. 2017
ALPSKA JOGA
Kdaj: 17.30 Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Špik Info: 04 587 75 80

8. 3. 2017
PASULJ OB DNEVU ŽENA
Kdaj: od 10.00 do 14.00 Kje: Kmetija Pr' Železn'k, Mojstrana

9. 3. 2017
MOČ NARAVE IN ZELIŠČ V ZELENJAVNEM VRTU 
Predavanje v sklopu projekta Pehtina zelišča (Miša Pušenjak)
Kdaj: 17.00 Kje: Gozd - Martuljek, dvorana nad gasilskim domom
Prijave: do 7. 3. na urska.luks@ragor.si, 04 581 34 17

9. 3., 16. 3., 23. 3. 2017
KULINARIČNA POT
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, zbirno mesto pri Ramada Hotelu
Ramada Hotel & Suites (hladna predjed in topli koktajli); okrepčeval-
nica Lačni Kekec (juha); Restavracija Lipa (topla predjed); Restavra-
cija Kotnik (glavna jed); Alpska vasica; Hotel Lek (sladica)
Vstopnice: TIC Kranjska Gora, Hotelske recepcije HIT Alpinea, d. 
d., Slovenski planinski muzej, do četrtka do 10.00.

10. 3.–19. 3. 2017
POMLADNI TEDEN RESTAVRACIJ
Kje: Kranjska Gora, Restavracija Skipass
Obvezne rezervacije na info@skipasstravel.si, 040 727 729

10. 3. 2017 
MUZEJSKI VEČER: BOLGARIJA
Potopisno predavanje Janeza Pretnarja
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

10. 3. & 11. 3. 2017
VARIETE: »LA BELLA E LE BESTIE«
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

11. 3. 2017
KOMEDIJA: DOHODNINA
Avtor: J. J. Bricaire, izvedba: PD Štandrež.
Kdaj: 19.30 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo 

12. 3. 2017
7. TRADICIONALNI TEK DVEH DEŽEL
Kdaj: 9.00 Kje: Tamar 
Na 15 in 7,5 km; info:sd.ponca@gmail.com

14. 3. 2017
NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
Kdaj: 18.30 Kje: Ljudski dom, Kranjska Gora

17. 3.–19. 3. 2017
2017 CEV SNOW VOLLEYBALL TOUR KRANJSKA GORA 
powered by SBERBANK
TURNIR EVROPSKE SERIJE V ODBOJKI NA SNEGU
Kje: Kranjska Gora, Snežna plaža
Petek, 17. 3.
9.00–12.00: Šola odbojke na snegu za otroke (Kid's Day)
12.00–16.30: Kvalifikacije za nastop na glavnem delu turnirja 
Prijave na Kid's day: stina_hamzic@yahoo.com

Sobota, 18. 3. 
9.00–16.30: Tekme glavnega dela turnirja 
21.00: Predstavitev najboljših ekip 
 
Nedelja, 19. 3.
9.00–15.00: Tekme glavnega dela turnirja
15.30: Finalni obračuni in podelitev 

PRIREDITVE MAREC
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PRIREDITVE

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

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

17. 3. 2017 
MUZEJSKI VEČER: SAVSKA LINIJA – ZADNJA OBRAMBNA 
LINIJA SOŠKE FRONTE
Predavanje Lojza Budkoviča
Kdaj: 18.00 
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKI VEČER & DONAČKA
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev
21.00 & 22.30 Večer narodno-zabavne glasbe

18. 3. 2017
PEKARNA MIŠMAŠ, učna delavnica
Kdaj: 16.00 
Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Rute
Obvezna predhodna prijava na 041 455 541 ali  
info@dezela-zabave.si 
 
METULJČKI LJUBEZNI; gledališka predstava 
v izvedbi starejše otroške dramske skupine KPD Josip Lavtižar, 
prirejeno po besedilu Olge Pavšič Na pragu poletja; režija Metka 
Frelih
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo 

GRIFF – ZUCCHERO TRIBUTE BAND, glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

19. 3. 2017
SNEGULJČICA, gledališka predstava
v izvedbi mlajše otroške dramske skupine KPD Josip Lavtižar, režija 
Metka Frelih
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo

23. 3.–26. 3. 2017 
PLANICA 2017
FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH POLETIH

Četrtek, 23. 3. – kvalifikacije
9.00: Uradni trening 
10.00: Uradni trening 
11.00: Kvalifikacije 
12.00: Zabavni program na odru
Val 202 – Zlatko 
19.30: Otvoritvena slovesnost, Rateče

Petek, 24. 3. – posamična tekma
14.15: Poskusna serija 
15.15: Prva serija 
Finalna serija 
17.15: Zabavni program na odru
Val 202 – Gadi

Sobota, 25. 3. – ekipna tekma
9.00: Poskusna serija 
10.00: Prva serija 
Finalna serija 
12.30: Zabavni program na odru 
Val 202 – Tabu 
20.30: Podelitev startnih številk, Kranjska Gora & Open Air Planica

Nedelja, 26. 3. – posamična tekma
9.00: Poskusna serija 
10.00: Prva serija 
Finalna serija 
12.00: Podelitev nagrad 
12.30: Zabavni program na odru 
Val 202 – Dan D

Informacije: planica@sloski.si ali 04 588 70 60

23. 3. 2017
MOJ KINO
15.00: Vrabček Richard (sinhronizirani animirani film); 16.45: Snežna 
kraljica 3: Ogenj in led (sinhronizirani animirani film); 18.30: Lepotica in 
zver (domišljijska drama); 21.00: Petdeset odtenkov teme (drama)
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom, uro pred začetkom 
filma

POZDRAV JUNAKOV DALJAV
Kje: Rateče, trg Na Gorici, vstop prost
od 18.00 dalje: zabava s skupino ZAHOD BAND
ob 19.30: Sprevod ter predstavitev skakalnih ekip

24. 3. 2017 
MUZEJSKI VEČER: SLOVENSKA PARAPLEZALNA REPREZENTANCA
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MISTURA LATINA PARTY
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev
21.00 & 22.30 Tematska zabava

24. 3. & 25. 3. 2017
OPEN AIR PLANICA
Kje: Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc

Petek, 24. 3. 
Od 20.00 dalje: Šank Rock

Sobota, 25. 3. 
Od 9.00 dalje: BIG SCREEN PLANICA – prenos tekme v Planici
Od 18.00 dalje: San Di Ego, Loco Band
Ob 20.00: Podelitev štartnih številk za nedeljsko tekmo
Vstop prost! 

25. 3. 2017 
MISTER SLO & MISTER KORONA 2017, drugi predizbor
Kdaj: 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

31. 3. 2017 
MUZEJSKI VEČER: LEDNO PLEZANJE
Predavanje Klemena Premrla
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

DANNY AND THE BAD RATS, glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

5. 4. 2017 
PEKA KRUHA IN IZDELOVANJE MASLA, delavnica
Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija
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