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Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 % popusta, pri polletnem  
20 %, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 % popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo 
po telefonu št. 04 201 42 41 ali na e-poštnem naslovu narocnine@g-glas.si.

Vsak  
torek in 
petek
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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Z delom je začel tudi novi svet Zgornjesavca, glasila Občine 
Kranjska Gora. V tem mandatu ga sestavljajo: Izidor Pod-
gornik, Matjaž Gracer in Klavdija Mlekuž (oba sta bila čla-

Nov svet glasila
Z novim sklicem občinskega sveta je začel delovati tudi novi svet glasila 
Zgornjesav'c. Predsednik ostaja Stane Jakelj.

Člani sveta glasila Zgornjesav'c: Izidor Podgornik, Matjaž Gracer, Klavdija Mlekuž, Stane Jakelj in Urška Komar

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
ponedeljek, 11. marec 2019, ob 17. uri  

v sejni sobi Občine Kranjska Gora

Vabilo na 2. delavnico o varovanju in ohranjanju biotske  
raznovrstnosti

V okviru Omrežja Občin Povezanost v Alpah in projekta Spe-
ciAlps, v katerega je aktivno vključena tudi Občina Kranjska 
Gora, smo v decembru izvedli prvo delavnico, na kateri smo 
se pogovarjali o pomenu naravnih vrednot in biotske razno-
vrstnosti. Skupaj smo pripravili prednostni seznam naravne 
dediščine, stanje in predlagali nekatere ukrepe.

Na drugi delavnici se bomo pogovorili o predlogih in konkre-
tnih idejah za akcije varovanja, ohranjanja in izboljšanja stanja 
naravne dediščine in biotske raznovrstnosti. V to bo vključen 
tudi načrt ozaveščanja in vključevanja širše javnosti.
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na sveta glasila že v prejšnjem mandatu), Urška Komar in 
Stane Jakelj, ki tudi v naslednjih štirih letih ostaja predse-
dnik sveta glasila. Matjaž Gracer in Urška Komar sta tudi 
člana uredništva literarne priloge Zgornjesavca Šepet časa 
v alpski dolini, v kateri sodeluje še France Voga.
Kot je zapisano v leta 2000 sprejetem občinskem odloku o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kranjska Gora, 
svet glasila sestavljajo po en predstavnik strank in list, zasto-
panih v občinskem svetu. Imenuje ga občinski svet na pre-
dlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
mandat sveta glasila pa je enak mandatu občinskega sveta. 
Svet glasila ima naslednje pristojnosti: izbere, imenuje 
in razrešuje odgovornega urednika; obravnava in spreje-
ma programsko zasnovo glasila, ki jo pripravi odgovorni 
urednik; spremlja uresničevanje programske zasnove; do-
loča obvezne vsebine in obvezni obseg glasila; potrjuje fi-
nančni načrt glasila; poroča občinskemu svetu na njegovo 
zahtevo, najmanj pa enkrat letno. Glasilo ima tričlanski 
uredniški odbor, ki ga imenuje odgovorni urednik. Člana 
uredniškega odbora sta poleg urednice še predsednik sveta 
glasila Stane Jakelj in novinarka Karmen Sluga.
Tudi letos bo izšlo 16 številk Zgornjesavca, načeloma vsak 
prvi petek v mesecu. Naslednja izide 5. aprila, nato 3. 
maja, 7. junija in 5. julija. Ker želimo v avgustovsko šte-
vilko vključiti tudi vsebine, povezane z občinskim prazni-
kom, bo ta izšla nekoliko kasneje, to je 16. avgusta. Sledi-
jo 6. september, 4. oktober, 8. november in 6. december. 
V okviru časopisa štirikrat letno, predvidoma v marcu, 
maju, avgustu in novembru, na štirih straneh izide tudi 
literarna priloga.
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Pester začetek leta 2019 je za menoj in celotnim vodstvom 
občine. Letošnji proračun smo sicer sprejeli že konec lan-
skega leta, takoj po volitvah, zato smo lahko začeli z delom 
na polno najbolj zgodaj, odkar sem pred dobrimi štirimi 
leti prevzel vodenje občine. Vendar pa smo imeli v tem času 
veliko sestankov in usklajevanj na področjih zdravstva, šol-
stva in stanovanjske politike. 
Vesel sem dialoga z Osnovnim zdrav stvom Gorenjske, ki 
upravlja naše ambulante v Kranjski Gori in Mojstrani. Z 
vodstvom smo ob perečem problemu pomanjkanja zdrav-
niškega kadra na področju družinske medicine na obmo-
čju vse Gorenjske poskušali najti rešitev za celotno občino. 
Po našem predlogu za podelitev koncesije za ambulanto v 
Mojstrani in morda še eno na območju krajevne skupnosti 
Kranjska Gora je bila ta podeljena. Samo želimo si lahko, 
da dobimo zdravnika, ki bi bil pripravljen v naših krajih 
delati kot zasebnik na področju družinske medicine. Seve-
da so želje in potrebe zaradi specifike občine tudi po dežur-
stvih v času turističnih sezon in praznikov, ampak to je že 
druga stvar. Vsekakor se bomo potrudili, da potencialnim 
kandidatom za delo pri nas ponudimo dobre pogoje. 
Med drugim smo prejšnji teden z ravnateljema naših 
osnovnih šol razprav ljali o novih investicijah v obeh šolah 
in vseh treh vrtcih. Ob investiciji v nov vrtec v Mojstrani 
smo se pogovarjali tudi o sanaciji sanitarij v vrtcu Kranj-
ska Gora, kar bo prav tako velik finančni zalogaj. Predvsem 
pa smo govorili o poklicnem usmerjanju otrok, ki se po za-
ključku šolanja odpravljajo v srednje in poklicne šole. Prav 
pri poklicnem usmerjanju bi radi nekaj več otrok usmerili 
v poklice in dejavnosti, ki bi jim po šolanju omogočili osta-
ti v naših krajih, saj se soočamo s pomanjkanjem različ-
nih poklicnih in tehničnih profilov. Skupaj z vodstvom šol, 
starši, delodajalci v občini, z obrtno zbornico, RAGOR-jem 
in našimi strokovnimi službami bomo poskušali uvesti 
sistem motiviranja, štipendiranja, stanovanjske politike 
za mlade, da bi se odločili ostati doma. 
No, ne glede na vse upam, da ste se mladi naužili sonca, 
snega in zimskih radosti med počitnicami, ki so za nami. 
Sneg se bo počasi začel poslavljati, nas pa v prvi polovici 

meseca čaka tradicionalni Pokal Vitranc. Na prireditvi gle-
de na rezultate naših fantov lahko pričakujemo veliko gle-
dalcev in pravi spektakel na poligonu, pa tudi ob sprem-
ljevalni ponudbi v centru Kranjske Gore. 
Vabljeni seveda tudi v Planico, kjer bo od 22. do 24. marca 
tradicionalni finale v smučarskih poletih. Naj ob koncu 
svojega zapisa samo dodam, kako ponosni smo lahko na 
prostovoljce, ki sodelujejo pri vseh teh naših prireditvah, 
ki ponesejo ime naših krajev širom sveta. Hvala seveda 
tudi prav vsem vam, ki s svojo gostoljubnostjo in veseljem 
za skoraj cel teden sprejmete medse to veliko športno dru-
žino vsega sveta.

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in občani 

Smučarski center Kranjska Gora obvešča, da se pospešeno 
ukvarja s pripravami na Pokal Vitranc, ki bo v Kranjski Gori pote-
kal 9. in 10. marca. Zato bo na Poligonu omejeno parkiranje vse 
od 25. 2. dalje. Do vključno 12. 3. bo dostop na parkirišče mo-
žen samo preko začasnega mostička, režim parkiranja pa bodo 
regulirali varnostniki. Organizatorji se najlepše zahvaljujejo za 
razumevanje. 

Spremenjen režim parkiranja  
v Podkorenu Župan Janez Hrovat je za sredo, 27. februarja, sklical tretjo 

redno sejo občinskega sveta. Na dnevnem redu seje je bilo 
med drugim soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske, ki jo bo, če bodo s tem soglašale vse 
zgornje-gorenjske občine, v novem mandatu vodil Mark Toplak 
iz Radovljice. Svetniki so imenovali tudi predstavnike občine 
v svet zavetišča za zapuščene živali in svet zavoda Turizem 
Kranjska Gora ter člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.

Tretja seja občinskega sveta
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Vsi smo Kranjska Gora je naslov akcije, ki se ji bo letos po-
svečal del mlade in ambiciozne ekipe Turizma Kranjska 
Gora. Kot pravijo, so navdušeni nad rezultati turističnega 
gospodarstva v zadnjih nekaj letih, da pa se – tudi sami 
so domačini – dobro zavedajo, da množice navdušencev 
nad lepotami Zgornjesavske doline v kraje pod Triglavom 
prinesejo tudi marsikatero težavo. Nekateri problemi so 

res takšni, da se jih je treba lotiti s precej organizacijskega 
znanja in finančnih sredstev, marsikaterega pa je mogoče 
rešiti že z nekaj dobre volje in predvsem z zavedanjem o 
tem, koliko dobrega turizem prinaša veliki večini občanov 
Kranjske Gore. Marsikaj od tega je v hitrem tempu vsako-
dnevnega življenja tako samoumevno, da niti opazimo ne. 
Tako so se odločili, da bodo z drobnimi opozorili skuša-
li domačine spomniti na to, kaj vse predstavlja turizem. 
Povezali so se z Mojco Mežek z Belce, ki bo pod naslovom 
"Vsi smo Kranjska Gora" pisala blog. V njem bo, kot pravi, 
mesečno skozi zgodbe naših ljudi, ki jih dnevno srečujemo 
na cesti, v trgovini, morda skupaj čakamo v vrsti na pošti, 
poizkušala predstaviti zgodbe vsakdana, ki jih kot domači-
ni in turisti morda ne vidijo. Želi si, da bi ljudje tudi zaradi 
njih bolje razumeli, zakaj je res lepo živeti v Kranjski Gori.
"Stari rek pravi 'turizem smo ljudje'. In tega se še posebej 
zavedamo vsi, ki živimo v hitro rastoči ter razvijajoči se tu-

ristični destinaciji, kot je naša Kranjska Gora, in smo celo 
življenje (ne)posredno vpeti v turizem," pravi Mojca. "Že od 
malih nog nam nekako priučujejo, kako živeti v turističnem 
kraju in kako ga živeti. Seveda ima tudi turizem, tako kot 
vsaka stvar v življenju, dobre in slabe plati. Navadno je več 
dobrih kot slabih. Je pa odvisno tudi od posameznika, kam 
bo usmeril svojo pozornost. Na dobro ali mogoče raje na 
slabo? Dobra stran turizma je vsekakor razvoj destinacije, 
pridobivanje infrastrukture, urejene javne površine in do-
datna delovna mesta. Res pa je, da nobena stvar na svetu 
ne obstaja brez delčka slabe plati. Ima jo tudi turizem in vse 
prevečkrat prihaja do slabe volje domačinov in turistov. Pa 
vendar je turizem v pravem pomenu besede možen le, če 
vsake toliko tako eni kot drugi izstopimo iz svojih okvirjev 
in pogledamo onkraj. Ne glede na to, s katere strani pogle-
damo, s strani optimista ali večnega pesimista in nergača, 
je, roko na srce, moč našteti več pozitivnih vplivov, ki jih 
ima turizem na kraj, kot pa slabih," je prepričana.
Mojco in ekipo Turizma Kranjska Gora bomo prek zgodb, 
ki jih bodo predstavljali, aktivno spremljali tudi v Zgornje-
savcu.

Vsi smo Kranjska Gora
Turizem Kranjska Gora pomemben del letošnjih aktivnosti posveča domačinom 
– z namenom, da ljudem, ki živijo v Zgornjesavski dolini, pokažejo, da razumejo 
njihove stiske in težave, ki jih s seboj prinese razvoj turizma. V pogovorih z 
ljudmi, ki živijo v dolini, želijo pokazati, da ima zgodba o turističnem razcvetu 
predvsem številne pozitivne plati.

Občina Kranjska Gora

Vabilo na predavanje 

PRAZEN KOŠ, POLNA DENARNICA
Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanju, na 

katerem se bomo seznanili z definicijo »zero waste«, se 
sprehodili skozi vse prostore v hiši oziroma v stanovanju 

in tako spoznali, kako lahko s preprostimi koraki 
prihranimo in naredimo nekaj dobrega za okolje. Skratka 

naučili se bomo, kako ustvariti dom z manj odpadki. 

Predavanje bo v torek, 12. marca 2019, ob 17. uri  
v prostorih Krajevne skupnosti  

»Rute« – Gozd - Martuljek in Srednji Vrh. 

Predavanje organiziramo v sodelovanju s projektno 
skupino Eko Rutaršce in Ekologi brez meja.                                                                                                                   

 Janez Hrovat
Župan Občine Kranjska Gora

»Seveda ima tudi turizem, tako kot vsaka stvar 
v življenju, dobre in slabe plati. Navadno je 
več dobrih kot slabih. Je pa odvisno tudi od 
posameznika, kam bo usmeril svojo pozornost.«
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"Vesel sem tako pozitivnega odziva občanov glede zame-
njave vreč z zabojniki. Vsaka odložena vreča manj bo pri-
pomogla k zmanjšanju onesnaževanja okolja,« je povedal 
direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific.
"Odpadna plastika predstavlja velik problem v svetovnem 
merilu, ne samo na lokalni ravni, zato smo se skupaj z 
občino Kranjska Gora odločili, da bomo pristopili k zmanj-
ševanju. Zamenjava vreč z zabojniki je dolgoročno gledano 
korak k trajnostnemu zmanjševanju odlaganja plastike v 
okolje," je prepričan.
Občani zdaj zbirajo odpadno embalažo večinoma v vrečah, 
ki jih dobijo na Komunali, nekateri pa imajo že svoje za-
bojnike. "49 tisoč vrečk, kolikor smo jih na primer samo 
lani razdelili občanom in za katere smo skupaj porabili 8 
tisoč evrov, prav gotovo pomeni dodatno obremenitev oko-
lja." Obrazec, s katerim naročijo zabojnik, občani dobijo na 
spletni strani Komunale. Izpolnjenega posredujejo na se-
dež podjetja in po pozivu, načeloma v roku 14 dni, pridejo 
po svoj zabojnik. 
"Dobijo ga lahko vse fizične osebe, ki imajo stalno prebi-
vališče v občini," je povedal Knific in dodal, da so občani 
načeloma dobro ozaveščeni in se lepo odzivajo na pobudo 
o menjavi vreč za odpadno embalažo z zabojniki. Do sedaj 
so že razdelili dvesto zabojnikov, želijo pa si, da bi bila z 
njimi opremljena večina gospodinjstev v občini. "Seveda se 
zavedamo dejstva, da vsi nimajo prostora za zabojnike in 
bodo zato v uporabi ostale tudi plastične vreče," je pojasnil 
Knific.

Plastične vreče menjajo z zabojniki
Javno podjetje Komunala Kranjska Gora je v začetku leta začelo menjavo 
plastičnih vreč za odpadno embalažo z zabojniki. Občani, ki bodo izpolnili vlogo 
za prevzem zabojnika, bodo zabojnik prejeli brezplačno.

Na Komunalni bazi Tabre je na voljo zadostna količina zabojnikov 
za vse, ki za zbiranje odpadne embalaže ne želijo več uporabljati 
plastičnih vrečk.

Komunala Kranjska Gora, d. o. o.  
Spodnje Rute 50, 4282 Gozd - Martuljek

Objavlja prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC STROJNE MEHANIZACIJE m/ž

Od kandidatov pričakujemo:
- IV. stopnjo strokovne usposobljenosti, smer avtomehanik,
- vozniški izpit kategorije B, C,
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim po-
skusnim delom. Pisne prijave pošljite po pošti do vključno 15. 
3. 2019 na naslov: Komunala, Kranjska Gora, d. o. o., Spodnje 
Rute 50, 4282 Gozd - Martuljek. Prijavo lahko oddate tudi po 
elektronski pošti, na naslov: info@komunala-kg.si. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

NAJAVA RAZPISA  ZA SOFINANCIRANJE  
OBNOVE FASAD NA OBJEKTIH V OBČINI  

KRANJSKA GORA V LETU 2019

Občina Kranjska Gora bo v petek, 29. marca 2019, na spletni 
strani občine Kranjska Gora, zavihek Javni razpisi in objave, 
objavila razpis za financiranje obnove fasad na objektih v ob-
čini Kranjska Gora v skupni vrednosti 34.000,00 EUR.

Ob objavi razpisa bo dosegljiva tudi vsa razpisna dokumen-
tacija.  

 ŽUPAN
 Janez Hrovat

Kot je povedal, si v podjetju prizadevajo tudi k čim večji 
vključenosti gospodinjstev v sistem ločenega zbiranja bio-
loških odpadkov. Ker je storitev odvoza plačljiva, predlaga-
jo vključitev v sistem več gospodinjstev skupaj. Pri rednih 
pregledih, ki jih opravljajo, še vedno opažajo, da se biološki 
odpadki odlagajo v zabojnike za mešane odpadke. Tudi za-
bojniki za biološke odpadke so na voljo na sedežu podjetja, 
brezplačno.
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NEŽA ROZMAN

Pri RTC Žičnice Kranjska Gora so prire-
dili Dan odprtih vrat smučišča, s kate-
rim so želeli prikazati ozadje oskrbo-
vanja smučišča ter kako pride do tako 
dobro pripravljenih prog, po katerih 
se vsakodnevno spuščajo smučarji. 
Senka Kemperle iz RTC Žičnice je po-
vedala, da so dogodek organizirali z 
namenom, da smučarjem približajo 
naprave, s katerimi oskrbujejo smu-
čišče, kot so na primer motorne sani, 
teptalniki snega, top za izdelavo sne-
ga in podobno. "S tem apeliramo tudi 
na smučarje, da so bolj pozorni na 
varnost na smučišču in se zavedajo, 
da naprave za delo na smučišču, po-
leg samih sedežnic in vlečnic, niso 
nevarne, če se jim približamo v času 
obratovanja smučišč, v nasprotnem 
primeru pa lahko pride do nesreče," 
je razložila Senka Kemperle in dodala, 
da naprave, kot so teptalniki ali topo-
vi, niso nikoli na progah oziroma ne 
delujejo v času smuke.   
Stroji so bili postavljeni ob sedežnici 
Dolenčev rut, mimoidoči pa so si jih 
lahko ogledali čisto od blizu in nanje 

celo splezali in si ob spremstvu zapo-
slenih ogledali njihovo notranjost. S 
tem so potešili radovednost obisko-
valcev, jim razložili moč, ki jo stroji 
imajo, strojniki, ki jih upravljajo, pa 
so razložili tudi, kakšni izpiti in zna-
nja so potrebni za delo z njimi.
Kranjskogorsko smučišče sicer ve-
lja za enega bolj varnih smučišč pri 
nas; kot pojasnjuje Senka Kemperle, 

podatki izhajajo iz statistike nesreč. 
Devetdeset odstotkov nesreč, do ka-
terih pa vseeno pride, je lažje narave, 
denimo zlomi ali zvini. Do njih pride 
zaradi objestnosti na smučišču, slabe 
predpriprave na smučanje, na primer 
neogretosti smučarjev, pa tudi zaradi 
dejstva, da smučar preceni svoje zna-
nje in se povzpne na terene, ki za nje-
govo znanje niso primerni. 

Dan odprtih vrat smučišča Kranjska Gora
Kranjskogorsko smučišče je gostilo dan odprtih vrat, na katerem so pokazali del 
flote teptalnikov, top in sani, s tem pa so želeli opozoriti na varnost na smučišču. 

RTC Žičnice Kranjska Gora upravlja devet teptalnikov. Na dnevu odprtih vrat so 
predstavili dva najnovejša, iz leta 2016 in 2018. / Foto: Tina Dokl

Sončno vreme in prijetne temperature so v Kranjsko Goro 
privabile številne smučarje, ki so potrpežljivo čakali na še en 
spust po progah. / Foto: Tina Dokl

Najmlajši so se najraje posedali na motorne sani, lahko pa so 
se povzpeli tudi v kabino teptalnikov, kjer so opazovali številne 
gumbe, ki jih imajo. / Foto: Tina Dokl
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Slovenski kulturni praznik so v kranjskogorski občini zno-
va obeležili s proslavo v Aljaževem prosvetnem domu na 
Dovjem. Prireditve se je udeležil tudi župan Janez Hrovat, 
ki je dejal, da je zanj in celoten občinski svet kultura na 
zelo pomembnem mestu, predvsem pa je v Kranjski Gori 
ta na zelo zavidljivem nivoju. Za slednje se gre zahvaliti, 
kot pravi Hrovat, predvsem zanesenjakom, ki ljubiteljsko 
kulturo oživljajo in ohranjajo, s tem pa dosegajo, da kultu-
ra v teh krajih ne bo zamrla.
Program so pripravili pri Kulturno umetniškem društvu 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, kjer so ob kulturnem prazni-
ku združili glasbo, pisano besedo in dramsko igro. 

Ob dnevu spomina na Franceta Prešerna so proslavo za-
čeli z Zdravljico, ki jo je na klavirju zaigral Marko Ponja-
vič iz Mojstrane. Predstavila sta se tudi Tezej Križanič Žorž 
na violi, ki je nastopil skupaj s sestro Leto, ta je zaigrala 
na klavir in harfo. Vesna Režonja in Marsel Gomboc sta 
navdušila v igrani Prešernovi Železni cesti, ker pa je bilo 
minulo leto Cankarjevo, sta njegovo besedo oživela France 
Voga in Simon Brlogar, v znamenju Ivana Cankarja pa je 
bil tudi posebni gost večera. 
Prav z Vrhnike se je na Dovje pripeljal sam Ivan Cankar, ki 
ga je upodobil vodnik po Vrhniki in poznavalec pisateljeve-
ga življenja Damijan Debevec. V igri je skozi spomine pred-
stavil življenje Ivana Cankarja od zgodnje mladosti pa do 
vrhunca ustvarjalnosti, ki ga je začinil s kančkom humorja.

Kultura v občini ne bo zamrla
Proslava ob letošnjem kulturnem prazniku je minila v znamenju spomina  
na Franceta Prešerna, predvsem pa so se ustvarjalci spomnili velikega  
Ivana Cankarja.

Nastopajoči na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku  
so poželi bučen aplavz občinstva. / Foto: Gorazd Kavčič

Kako je svoje otroštvo, ljubezen in mamo doživljal sam Ivan 
Cankar, je upodobil Damijan Debevec. / Foto: Gorazd Kavčič

NEŽA ROZMAN

Eden najboljših alpinistov svojega 
časa napoveduje izid knjige, katere 
predstavitev bo v petek, 8. marca, ob 
18. uri v Slovenskem planinskem mu-
zeju v Mojstrani.
Rado Kočevar je dvetdesetletni izku-
šen alpinist prve povojne generaci-
je, ki je svoje spomine zbral v knjigi 
z naslovom Tista lepa leta – Spomi-

ni Rada Kočevarja, v kateri razlaga, 
zakaj in kako so ga gore pred skoraj 
petinsedemdesetimi leti popolnoma 
prevzele.
Kočevar je bil dobršen del svojega 
življenja tesno povezan s Kranjsko 
Goro, saj je nekaj časa tukaj živel, 
obenem pa tudi poučeval geografijo v 
Osnovni šoli Josipa Vandota, zato bo 
predstavitev knjige v kranjskogorski 
občini še bolj posebna. Svojo plezalno 

kariero je začel na Kamniškem sedlu, 
kjer se je udeležil alpinističnega teča-
ja, dve leti kasneje pa se je dokazal z 
nizom vzponov v Julijcih. V slovensko 
zgodovino se je zapisal, ko je skupaj 
s Cirilom Debeljakom preplezal Cen-
tralni steber v Dedcu.
Pogovor z njim bo vodila soavtorica 
knjige Mojca Volkar Trobevšek, raz-
krila bosta, kako je skoraj desetletje 
nastajala knjiga, ki, kot pišejo na Pla-
ninski zvezi Slovenije, opisuje spomi-
ne, ožarjene z mladostno svetlobo in 
so pristen in zanesljiv pogled na prvo 
povojno generacijo alpinistov. 

Rado Kočevar: Tista lepa leta
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odprtih 
VrAt

dNEVi Za šolarje, starše in vse, ki si 
želijo vstopiti v naše podjetje,  
si ogledati proizvodnjo, spoznati 
naš kolektiv in začutiti utrip srca 
gorenjskega gospodarstva.

ZAKAJ  SIJ Acroni?

Pridite in iz prve  

roke spoznajte  

tehnološko 

napredno podjetje!

Vodeni ogledi bodo potekali:

15. marca 2019  

ob 10., 14. in 16. uri

16. marca 2019  

ob 10. in 12. uri

Dobimo se pred  

vhodom v upravno stavbo.

Smo del Skupine SIJ –  
Slovenska industrija 

jekla, enega od 
največjih poslovnih 
sistemov v državi.

→

Vsako leto 
podelimo veliko 
število štipendij 

za srednješolce in 
študente.

S 1.400 zaposlenimi 
smo eden največjih 

zaposlovalcev na 
Gorenjskem.

Spadamo med  
najbolj inovativna 

slovenska podjetja. 

V zadnjih desetih  
letih smo v moderni-
zacijo in posodobitev 
investirali 325 milijo-

nov evrov.

Ker se družimo na prire‑ 
ditvah SIJev dan in Zimske 

igre, pri aktivnostih, 
organiziranih v okviru 

Športnega društva SIJ, in 
na hokejskih tekmah kluba 

SIJ Acroni Jesenice.

Ker je naše jeklo v 
najboljših stvareh  

na svetu.

→
→→

→→→

Obiskovalce prosimo, da se dogodka  
udeležijo v primerni obutvi. Za najmlajše  

priporočamo lastne čelade (npr. kolesarske).

VILMA STANOVNIK

Prejšnji teden je v Val di Fassi potekalo 
mladinsko svetovno prvenstvo v alp-
skem smučanju. Na njem je odlično 
nastopila Meta Hrovat (ASK Kranjska 
Gora), ki bo prav jutri praznovala 21. 
rojstni dan. 
Meta je že na veleslalomski tekmi pr-
venstvo začela v zmagovalnem ritmu, 
saj je po prvem teku vodila, potem pa 
je v drugi vožnji odstopila. 
Nato je bil na sporedu še slalom, kjer 
pa napake ni ponovila. Najhitreje je 
odsmučala prvo progo in si privozila 
lepo prednost pred zasledovalkami. 
V drugi vožnji je smučala preudarno, 
vseeno pa je do prvega vmesnega časa 
močno povečala svojo prednost. Do ci-
lja je malenkost časa izgubila, vendar 
se je vseeno s prednostjo 89 stotink v 
cilju veselila naslova prvakinje. 
"V zadnjem času sem imela kar nekaj 
tekem, na katerih se ni izšlo po mojih 
željah. Po včerajšnjem dnevu sem bila 
kar malo razočarana, zato pa sem pa 
si danes še toliko bolj želela pokazati 
dobro vožnjo. Pred drugo vožnjo sem 
bila zaradi zadnjih odstopov malo 
nervozna, saj je težko, če veš, da dobro 
smučaš, pa tega ne pokažeš z rezul-
tati. Nekako se mi je uspelo umiriti, 
drugo vožnjo sem nato odpeljala do-

Meta Hrovat je mladinska svetovna prvakinja
Na mladinskem svetovnem prvenstvu je Meta Hrovat v slalomu premagala prav 
vse konkurentke in se veselila zlatega odličja.

Metra Hrovat je vesela novega odličja.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

bro," je po zmagi povedala Meta Hro-
vat, ki je tako še povečala svojo bero 
odličij z mladinskih prvenstev. Že leta 
2016 je bila mladinska svetovna pr-
vakinja na ekipni tekmi, leto kasneje 

je osvojila drugo mesto v kombinaci-
ji, pred dvema letoma pa je bila prav 
tako svetovna mladinska prvakinja v 
slalomu. Poleg tega je osvojila še sre-
brno odličje v alpski kombinaciji.
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Olimpijski komite Slovenije je že tre-
tje leto organiziral Zimski olimpijski 
festival, letos se je z Rogle preselil v 
Kranjsko Goro, natančneje na travnik 
za Hotelom Kompas. "Kranjska Gora 
veliko bolj ustreza našim potrebam, 
predvsem pa je bolj dostopna kot Ro-
gla," je povedal Bojan Jurovič iz Olim-
pijskega komiteja Slovenije in dodal: 
"Obenem ponuja prostor za več različ-
nih dejavnosti, ne le za smučanje."
Festival je namenjen otrokom med 
petim in petnajstim letom starosti, 
dobrodošli pa so, da se jim pri opra-
vljanju izzivov pridružijo tudi njihovi 
starši in spremljevalci. Dogodek pri 
komiteju organizirajo zato, da bi otro-
kom predstavili različne športe, ki so 
komu morda neznani, jih navdušili 
zanje, predvsem pa, da jim ponudijo 
aktiven dan na prostem. 
Obiskovalcem je bilo na voljo 34 špor-
tnih izzivov, med drugim so se lahko 
preizkusili v smučanju, deskanju na 
snegu, dirkali so z bobom pa tudi ko-
lesarili na snegu. Posebno doživetje pa 
je bilo tekmovanje Lov na lisjaka, pri 
katerem so se tekmovalci pomerili v 

smučarskem teku. Vsak, ki je prete-
kel vsaj 500 metrov, je bil nagrajen s 
plišasto maskoto komiteja – lisjakom 
Foksijem, najboljši trije pa so prejeli 
še praktične nagrade, ki jih je podarila 
Kranjska Gora. 

V olimpijskem duhu "važno je sodelo-
vati, ne zmagati" je potekal celoten dan 
in vsakdo, ki je opravil vsaj en izziv, je 
prejel priznanje; tisti najbolj vztrajni, 
ki pa so se preizkusili v vsaj dvajset iz-
zivih, pa so prejeli olimpijsko medaljo. 

Zabavni dan na snegu
Kranjsko Goro je objelo veselo rajanje na snegu – odvijal se je Zimski olimpijski 
festival, na katerem je Olimpijski komite Slovenije predstavljal pester nabor 
olimpijskih disciplin.

Ste že kolesarili po snegu? Na Zimskem olimpijskem festivalu ste se lahko preizkusili 
tudi v tem nenavadnem športu. / Foto: Primož Pičulin

Kulturno prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora 
pripravlja dve otroški premieri, in sicer bo prva potekala 
v torek, 12. marca, ob 18. uri v Ljudskem domu v Kranjski 
Gori. Pripravljajo jo mladi iz Dramske šole KPD Josip Lav-
tižar, naslov pa je Rolina 006. Govori o znanstvenem inšti-
tutu, kjer upravljajo projekt Rolina 006, ki je bil ustvarjen 
z namenom, da s svojimi nadnaravnimi sposobnostmi 
nauči otroke, da nam je lahko lepo, če se potrudimo za 
lepše medsebojne odnose. Rolina je sicer majhna deklica, 
ki obiskuje šolo, a zanjo nihče ne ve, da je v resnici robo-
tek. Ob druženju z vrstniki spozna, da so ti neprijazni, se 
med seboj ne spoštujejo, so privoščljivi, potrudi pa se, da bi 

to spremenila. Druga premiera, ki jo prav tako pripravlja 
dramska šola, pa bo na sporedu 15. marca ob 18. uri, prav 
tako v Ljudskem domu. Nosi naslov Čarobnost Blejskega 
jezera in govori o nastanku jezera. Nekoč naj bi bil na nje-
govem mestu velik travnik, sredi njega pa hribček z naj-
mehkejšo travo, na katerem so zelo rade plesale vile. Trav-
nik so sicer uporabljali pastirji za pašo ovac, ki niso smele 
na hribček, saj je bilo vile strah, da bi popasle najmehkejšo 
travo. Kljub temu da so vile pastrije posvarile, naj pazijo na 
ovce, ti teh niso upoštevali, zato pa so vile hribček ogradile 
same. To so storile tako, da so priklicale vse vode z bližnjih 
gora in potokov, tako pa je nastalo Blejsko jezero. 

Otroške predstave v Ljudskem domu
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MARJANA AHAČIČ

Praznovanje jubileja se je sicer začelo 
že lani, saj je Josip Vandot planinske 
zgodbe o mladem pastirju Kekcu obja-
vljal v letih med 1918 in 1924. Kekec se 
je prvič pojavil v pripovedki Kekec na 
hudi poti, ki je od januarja do decem-
bra 1918 izhajala kot priloga mladin-
skega lista Zvonček. Nato je bil glavni 
junak še dveh Vandotovih pripovedk 
– Kekec na volčji sledi in Kekec nad 
samotnim breznom, ki sta prav tako 
izhajali v Zvončku v letih 1922 in 1924. 
A kot je na literarnem večeru v Kranj-
ski Gori, ki so se ga udeležili tudi pi-
sateljevi sorodniki, poudaril literarni 
zgodovinar dr. Miran Hladnik, danes 
Kekca bolj kot literarnega poznamo 
kot filmskega junaka. 
»Literarni Kekec je bil socialno depri-
vilegiran junak, ki je služil pri tujih 
ljudeh in je moral s svojo iznajdlji-
vostjo in spretnostjo pretentati na-

sprotnika, se znajti in poiskati svoje 
mesto pod soncem. Film pa na drugi 
strani govori o sožitju med otroškim 
junakom in vaško skupnostjo, ki stoji 
za njim in ga brani ter rešuje pred ču-
dnimi bitji,« pojasnjuje Hladnik.
Sicer pa je, kot še poudarja Hladnik, 
Kekec zelo pomemben tudi zato, ker 
določi kulturno obzorje in identiteto 
otrok od najmlajših let naprej. Prek 

Kekca smo to, kar smo, kajti druge 
nacije ga ne poznajo, poudarja. Obe-
nem vsaki generaciji prinaša neko 
drugo sporočilo. Danes otroci nimajo 
te socialne izkušnje, kakršno je imel 
Kekec, a vseeno 'deluje', poudarja Hla-
dnik. »Morda zaradi živali, morda za-
radi strahov pred divjimi bitji ... Gre 
za fiktivno dimenzijo, ki je postala po-
membnejša od realne, socialne, ki je 
bila nekoč v ospredju.«
Kot je še povedala Nataša Kokošinek, 
knjižničarka iz Občinske knjižni-
ce Jesenice, v okvir katere sodi tudi 
kranjskogorski oddelek, so vse prire-
ditve in ure pravljic, ki se nanašajo 
na Kekčevo tematiko, še vedno do-
bro obiskane. Kekec se ji tudi danes 
zdi izjemno uspešen lik otroškega 
nacionalnega junaka, ki se ne kosa 
samo s Harryjem Potterjem, ampak 
tudi kakšnim novejšim likom. In to 
ne velja zgolj v primeru kranjskogor-
skih otrok, temveč za vso Slovenijo. 
V Kranjski Gori, ki je kot Vandotov 
rojstni kraj Kekčev dom, pa do Kekca 
seveda gojijo še prav poseben odnos, 
je povedala.
Knjižnica Kranjska Gora je pri za-
znamovanju stoletnice združila moči 
z Gornjesavskim muzejem, ki je v 
Liznjekovi domačiji pripravil raz-
stavo likovnih del Ivana Erbežnika 
(1881–1960), slikarja, ki je ilustriral 
Vandotovega Kekca. Erbežnik je svoje 
prve ilustracije začel objavljati prav 
v publikacijah, kakršna je bila revija 
Zvonček, List s podobami za slovensko 
mladino. Prva izmed Vandotovih po-
vesti o Kekcu je bila v njem z Erbežni-
kovimi ilustracijami objavljena leta 
1924, po Vandotovi smrti je ilustriral 
še povest Kekec nad samotnim bre-
znom, objavljeno leta 1952. Razstava, 
ki jo je zasnovala Zdenka Torkar Ta-
hir, je v Liznjekovi domačiji na ogled 
do konca marca.

Sto let Vandotovega Kekca
Z domoznanskim večerom z naslovom Kekec je star 100 let so na predvečer 
kulturnega praznika v kranjskogorski knjižnici zaokrožili slovesnosti ob  
stoletnici enega naših osrednjih mladinskih literarnih likov – Kekca.

Domoznanski večer ob stoti obletnici Vandotovega Kekca, katerega gost je bil  
literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik, udeležili pa so se ga tudi sorodniki pisatelja 
Vandota. / Foto: Gorazd Kavčič

»Kekec je zelo pomemben 
tudi zato, ker določi kulturno 
obzorje in identiteto otrok od 
najmlajših let naprej. Prek 
Kekca smo to, kar smo, kajti 
druge nacije ga ne poznajo. 
Obenem vsaki generaciji 
prinaša neko drugo sporočilo. 
Danes otroci nimajo te 
socialne izkušnje, kakršno je 
imel Kekec, a vseeno deluje.«



Šport in igra sta naravni človeški stanji. To dvoje smo 
združili na 17. zimskih komunalnih igrah, ki so tokrat pr-
vič potekale v prelepi Kranjski Gori. Celotno prireditev je 
organizirala KOMUNALA KRANJSKA GORA v sodelovanju 
s podjetjem JEKO, d. o. o., z Jesenic. 

Osnovni cilj zimskošportnega tekmovanja delavcev ko-
munalnega gospodarstva Slovenije, druženje in utrjevanje 
medsebojnih odnosov na športnem področju, je bil dosežen. 
Tokratnih komunalnih iger se je udeležilo kar 338 tekmoval-
cev in 70 navijačev iz 29 podjetij iz vse Slovenije, na kar smo 
kot organizatorji izredno ponosni.  
Kranjska Gora nas seveda ni razočarala. S svojo infrastruktu-
ro je poskrbela za odlično počutje in razpoloženje vseh ude-
leženih, piko na i pa je postavilo še prelepo sončno vreme. 
Organizirana so bila tekmovanja v štirih uradno razpisanih 
disciplinah: veleslalomu, deskanju na snegu, teku na smučeh 
in sankanju v mešanih parih. Poleg tega se je bilo mogoče 
pomeriti tudi v družabnih igrah; najprej so se tekmovalci po 
zasneženi strmini spustili s poki ali pležuhi, nato so se imeli 
priložnost pomeriti v pikadu in nogometu z zorbi, na koncu pa 
še v vlečenju vrvi. 
Nato se je dogajanje iz snežne plaže preselilo v Dvorano Vi-
tranc, kjer je bilo poskrbljeno tudi za večerjo, podelitev po-
kalov in praktičnih nagrad najboljšim uvrščenim in zabavo z 
Rock Paryzani in Niko Zorjan. 

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate, se-
veda pa se zahvaljujemo tudi navijačem, ki so tekmovalce 
spodbudili k tako dobrim rezultatom, ne nazadnje pa tudi 
številnim sponzorjem za vso podporo in odličen odziv. Za 
izvedbo tekmovanj v veleslalomu in deskanju na snegu se 

zahvaljujemo RTC Žičnicam Kranjska Gora in Alpskemu 
smučarskemu klubu Kranjska Gora.

Vesel sem, da sem sprejel ponujeni izziv organizacije 
športnih iger komunalnega gospodarstva. Ob tej prilo-
žnosti bi se želel še enkrat zahvaliti sodelavki Henriki Zu-
pan in Maji Kržišnik iz podjetja Jeko, d. o. o., za veliko po-
moč pri organizaciji in izvedbi prireditve. Iz srca hvala pa 
tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da 
bo dogodek udeleženim še dolgo ostal v lepem spominu.

Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora

 

Zimska komunaliada 2019 v Kranjski Gori
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Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora,  
se je pomeril v veleslalomu in teku na smučeh.

Pomerili so se tudi v družabnih igrah, kot so supuščanja s 
poki ali pležuhi,  pikado in nogomet z zorbi in vlečenje vrvi. 

Tekmovanja so bila razpisana v štirih disciplinah: veleslalomu, 
deskanju na snegu, teku na smučeh in sankanju.

Športna rekreacija ima seveda pozitivne učinke 
na zdravje in počutje zaposlenih, zato se v Komu-
nali Kranjska gora trudimo, da svojim zaposlenim 
omogočimo udejstvovanje v različnih športnih ak-
tivnostih.
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ANDRAŽ SODJA

Ob neobičajnih temperaturah za ta le-
tni čas, termometer je v Mojstrani ka-
zal 14 stopinj Celzija, so gorski reševal-
ci iz treh držav prikazali svoje znanje 
obvladovanja reševalnih sani. Zbrali 
so se na tradicionalni, osmi tekmi z 
reševalnimi sanmi v organizaciji GRS 
Mojstrana. Na tekmovanju, kjer ne 
šteje najhitrejši čas, temveč tisti, ki je 

najbližji povprečju, se je pomerilo kar 
45 reševalskih dvojic z reševalnimi 
sanmi, ki so sicer namenjene prevozu 
ponesrečencev na zasneženih podro-
čjih. 
Najhitrejša je bila sicer ekipa Kranj 1 v 
sestavi Miha Triler in Matevž Vučer, ki 
sta s progo opravila v minuti in enaj-
stih sekundah, a ker gre za tekmo-
vanje, s katerim tudi poudarjajo var-
nost, so se organizatorji odločili, da bo 
zmagovalec tisti, ki se najbolj približa 
povprečnemu času vseh sodelujočih. 
Na prvo mesto se je tako ob velikem 
navdušenju uvrstila ekipa Sarajevo 2 
v sestavi Vedad Mujić in Zaim Begaj, 
na drugo ekipa Tržič 1 v sestavi Matjaž 
Kos in Robert Vidic, na tretje pa ekipa 
Mojstrana 5 v sestavi Toni Urbas in 
Grega Kofler. Tekmovanje, ki je hkra-
ti tudi druženje gorskih reševalcev iz 
treh držav, Slovenije, Hrvaške ter Bo-
sne in Hercegovine, letos pa so zaradi 
obveznosti manjkali Avstrijci, je zelo 
atraktivno. Kot je zaključil predsednik GRS Moj-

strana Jože Martinjak, tekmovanje or-
ganizirajo že osem let. Trudijo se, da bi 
privabili čim več reševalcev, jim prire-
dili prijetno druženje in hkrati dali po-
udarek tudi reševanju: »Naši reševalci 
v glavnem sodelujejo v težkih akcijah 
v gorah, tole pa je zanimiv dogodek, ki 
obuja spretnost vožnje z reševalnimi 
sanmi, ki je že nekoliko zamrla. To, 
da se je tekmovanja udeležilo skoraj 
petdeset ekip, je znak, da so dekleta 
in fantje zadevo vzeli resno. V ponos 
nam je, da smo letos dobili medna-
rodne zmagovalce. Da je poudarek na 
varni in pravilni vožnji ponesrečenca, 
zmaga tista ekipa, ki se najbolj pribli-
ža povprečnemu času vseh sodelujo-
čih ekip. Upamo pa lahko, da nam bo 
v prihodnje vreme naklonjeno, da se 
bodo reševalci radi vračali in bodo tek-
me takšne, kot je bila današnja.«

Na tekmi z reševalnimi sanmi najbližje  
sredini ekipa Sarajevo 2
Na smučišču Mojstrana so minuli petek na osmi tekmi z reševalnimi sanmi,  
ki jo prireja GRS Mojstrana, tekmovali gorski reševalci.

Navdušenje nad dobro predstavo; glede 
na kar visoke temperature ni bilo premrzlo 
za kratke hlače. 

Smučanje z reševalnimi sanmi zahteva veliko spretnosti reševalcev in pazljivosti pri 
ravnanju s poškodovancem. 

»Naši reševalci v glavnem 
sodelujejo v težkih akcijah 
v gorah, tekmovanje pa 
je zanimiv dogodek, ki 
obuja spretnost vožnje z 
reševalnimi sanmi, ki je že 
nekoliko zamrla. To, da se je 
tekmovanja udeležilo skoraj 
petdeset ekip, je znak, da  
so dekleta in fantje zadevo 
vzeli resno.«
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NEŽA ROZMAN

Po progah nordijskega centra v Planici se je spustilo 67 tek-
movalcev, ki so se borili za trofeje Planiških tekov oziroma 2. 
Maratona Planica. Nastopali so v različnih starostnih kate-
gorijah, podali pa so se na pet različnih razdalj oziroma tras. 
V skupni seštevek Pokala SLOvenSKI maraton je štela 21-ki-
lometrska, na voljo pa so bili še smučarski teki na deset 
kilometrov, družinski tek na deset kilometrov, otroški tek 
na tri kilometre in nova trasa »samo za zabavo«, v katero 
so se lahko vključili tisti, ki radi tečejo, a jim pomerjanje v 
tekmovalnem duhu ne diši preveč.
Organizator Planiških tekov je že 15 let Planinsko društvo 
Rateče - Planica, ki vsakoletni izkupiček od štartnin name-
ni financiranju tabora za njihovo mladino. Kot je povedal 
Dean Mezek, idejni vodja tekov, z letošnjo udeležbo, kljub 
zelo naklonjenemu vremenu in temperaturam ter odlično 
pripravljenim progam, niso zadovoljni. »Število tekmoval-
cev v zadnjih nekaj letih pada, denimo na družinski tek se 
letos ni prijavila nobena družina, zato nismo prepričani, 
če bomo nadaljevali z organizacijo tekov,« je pojasnil Me-
zek, a dodaja, da sicer v društvu zelo radi gostijo Planiške 
teke.
Udeleženci na tekih so prišli z različnih koncev Sloveni-
je, pa tudi iz drugih držav – iz sosednjih Avstrije in Italije, 
ne nazadnje pa tudi iz Združenih držav Amerike. Prav od 
tu je prišla zmagovalka med ženskami na 21 kilometrov, 
Tara Geraghty-Moats, ki je prednjačila pred Slovenkama 
Petro Tratnik in Bojano Klančar. Med moškimi na 21 ki-
lometrov sta povedla Avstrijca Matthias Fugger in Fabian 

Graber, tretji je bil Slovenec Marko Tratnik. Med domačini 
sta bila na 21-kilometrski razdalji najboljša Gaber Lah in 
Jan Mezek.

Planiški teki v sončni Planici
Planinsko društvo Rateče - Planica je ponovno organiziralo Planiške teke, katerih 
del je tudi 2. Maraton Planica, ki šteje v skupne točke za Pokal SLOvenSKI maraton. 

Jan Mezek iz Nordijskega društva Rateče - Planica pred ciljno 
ravnino / Foto: Tina Dokl

Planiški nordijski center se je zadnjo soboto v februarju kopal v 
soncu, proge pa so bile za tekmovalce odlično pripravljene.  
/ Foto: Tina Dokl
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NEŽA ROZMAN

Osebje Gornjesavskega muzeja, natančneje Liznjekove 
domačije v Kranjski Gori, se nenehno trudi, da bi pripra-
vilo vsebine, ki bi zanimale obiskovalce, predvsem pa 
polnile njihove lepe spomine in bogatile izkušnje. Prav 
izkušnje so pri organizaciji delavnic in drugih vsebin zelo 
pomembne, nam je povedala Natalija Štular, kustosinja v 
domačiji. Želi si, da bi obiskovalci vsebin med seboj delili 
svoje izkušnje in poglede, in to pri peki kruha pride še 
posebno do izraza. 
Na hladen zimski večer so medse povabili Miho Krejana iz 
Pekarne Krejan-Levec iz Trzina, kjer imajo izkušnje s tradi-
cionalno peko kruha, brez dodatkov, ali kot radi rečemo – 
tako, kot so ga pekle naše babice. Vzdušje je bilo zares pravo, 
saj je kuliso ustvarila kamra Liznjekove domačije, pek pa je 
bil oblečen v tradicionalna oblačila oziroma nošo hlapca, ki 
je nekoč pomagal gospodinji pri peki kruha. Miha Krejan je 
razložil pomembnost uporabe biološke sveže moke pri peki 
kruha, pojasnil pa je tudi izvor različnih vrst ter kot zani-
mivost dodal, da je bil kruh nekoč statusni simbol – bele-
ga so jedli bogati, črnega revnejši. "Danes je morda zgodba 
ravno obratna in črn kruh velja za prestiž, saj je spečen iz 
moke iz polnovrednih žit," je pojasnil Krejan.
Udeleženci delavnice so se najprej lotili peke pogače, saj se 
pogača tradicionalno peče v nekoliko hladnejši peči oziro-
ma ko se ta še ogreva za peko kruha. V Sloveniji poznamo 
kar 35 vrst pogače, v Kranjski Gori so tokrat spekli ajdov 
krapec, pogačo iz ajdove moke, ki je obložena s kislo sme-
tano in skuto, lahko pa je pripravljena na sladki ali slani 
način. Kasneje je na vrsto prišel še kruh, namesli so za 
več kot trideset hlebcev testa. Miha Krejan jim je pokazal 
celoten postopek priprave testa, vse od pravilne zamesitve 

do pravšnjega gnetenja, predvsem pa se je posvetil pravi 
peki v krušni peči. 
Kar pa je bilo najpomembneje, pa je, da so izkušene zgor-
njesavske gospodinje delile svoje recepte za peko kruha in 
obudile spomine na to, kako so ga pripravljale še njihove 
mame, domov pa odnesle sveže pečen hlebec in nasvete 
strokovnjaka, da bodo mojstrovine doma še boljše.

Dišalo je po domačem kruhu
V Liznjekovi domačiji so ponovno organizirali delavnico peke kruha,  
tokrat je tečaj vodil Miha Krejan iz Pekarne Krejan-Levec.

Gospa Renata z Dovjega se rada udeležuje delavnic v Liznjekovi 
domačiji, je pa tudi izkušena pekovka kruha. 

NEŽA ROZMAN

V Makarski na Hrvaškem je potekalo kuharsko tekmovanje za 
naslov najboljšega večregijskega kuharja IKKER 2019. Kuhar-
ji iz različnih držav so se na tekmovanje uvrstili s povabilom 
organizatorja, Slovenijo je zastopal Jernej Rac, vodja kuhinje 
v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku. Zmagal je v najbolj zahtevni 
kategoriji – v pripravi trihodnega menija – in si tako prislužil 
kristalni pokal. V Kranjski Gori bo letos med 7. in 10. majem 
potekal 4. Mednarodni kulinarični festival, priprave nanj so že 
v polnem teku. 

Kuhar Jernej Rac nagrajen

NEŽA ROZMAN

Turistično informativni center Mojstrana vabi na veliko Pustova-
nje 2019, ki bo potekalo v soboto, 2. marca. Program se bo za-
čel ob 11. uri, na trgu pred Hišo Pr`Katr na Dovjem, kjer se bodo 
zbrale pustne maske in se sprehodile v pustni povorki. Ob 13. 
uri bo DJ DAR MAR maske zabaval pri žičnici v Mojstrani, ob 16. 
uri pa se bo rajanje preselilo pred Picerijo Špajza, kjer bodo go-
stili zabavo za otroke z otroškim pustovanjem, mini diskom in 
nastopom čarovnika Erika. Za malo starejše pa se bo pester dan 
zaključil v baru Pr`Jozlnu. Gostilni Psnak in Špajza bosta pustne 
maske čakali z domačimi krofi, bar Pr`Jozlnu pa bo ponujal ak-
cijske cene pijač in slastne hamburgerje. Pustna povorka pa bo 
prav tako v soboto potekala tudi v Gozdu - Martuljku, kjer vas pri 
Turističnem društvu Gozd Martuljek med 15. in 17. uro pričakuje-
jo na večnamenskem igrišču. Prireditev je namenjena maškaram 
vseh generacij in v primeru slabega vremena ne bo potekala. 

Pust širokih ust
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MATJAŽ KLEMENC

 Je težko odgovoriti, po čem vas 
javnost najbolj prepozna?
"Težko; odvisno, s katero generacijo se 
pogovarjam oziroma v katerem okolju." 

 Začnimo z vašo začetno prepo-
znavnostjo, s smučarskim tekom.
"Že moj oče je bil državni reprezentant 
v smučarskem teku, tudi udeleženec 
olimpijskih iger leta 1968 v Grenoblu. 
Zanimivo: oba sva bila udeleženca OI 
v Franciji, in sicer v razmaku 24 let, 
oba stara 24 let in oba sva na uvodni 
tekmi imela številko 10. Očeta sem 
večkrat spremljal na tekmah in na 
treningih, tudi potem ko je bil trener 
državne reprezentance, in samou-
mevno je bilo, da tudi sam začnem 
trenirati smučarski tek. Z dobrimi za-
četnimi rezultati sem dobil potrebno 
samozavest in z veseljem sem ostal." 

 Ste večkratni državni prvak, ude-
leženec dveh svetovnih prvenstev v 
Italiji in Kanadi, udeleženec olim-
pijskih iger leta 1992 v Franciji in 
dobitnik prvih točk za Slovenijo v 
svetovnem pokalu. Kaj postavljate 
na prvo mesto?
"Na prvo mesto bi postavil udeležbo na 
OI leta 1992 v Albertvillu. Vsak vrhunski 
športnik si želi nastopiti na OI, ob tem 
pa doseči čim boljši rezultat. Treba je 
vedeti, da smo bili prvi slovenski špor-
tniki na zimskih OI, praktično takoj po 
osamosvojitvi. Sam na igrah, kjer sva 
imela z Jožkom Kavalarjem za sprem-
stvo le trenerja in zdravnika, nisem 
bil zadovoljen z doseženim, a sem bil 
vseeno ponosen, da sem zastopal slo-
venske barve. Tukaj bi omenil še prve 
točke za Slovenijo za svetovni pokal, 
ki sem jih osvojil na svetovnem pr-
venstvu v Thunder Bayu v Kanadi leta 
1995. Takrat se mi je res vse poklopilo."

 Medtem ko ste že med aktivno 
tekmovalno kariero leta 1994 konča-

li Fakulteto za šport, ste piko na i na 
študijskem področju dosegli lansko 
leto, ko ste postali doktor znanosti.
"Nekje leta 2013, 2014 mi je nekdanja 
sošolka, sedaj prodekanja Fakultete za 
šport, predlagala, da naj na svoje zna-
nje in izkušnje, ki jih imam, tako na 
športnem kot na izobraževalnem po-
dročju (v šolstvu je že 23 let, od tega 11 
let na mestu ravnatelja, o. p.), naredim 
še doktorsko delo. Časa res nisem imel 
na pretek, a sem se na koncu vseeno 
odločil. Raziskal sem tekmovalne in 
izobraževalne sisteme v Italiji, Nor-
veški in Sloveniji. Opredelil sem se na 
tri športe: smučarske teke, smučarske 
skoke in biatlon. Na koncu mi je uspelo 
oblikovati model izobraževanja vrhun-
skih športnikov na sekundarnem in 
terciarnem nivoju izobraževanja, preko 
katerega bi lahko vrhunski športniki v 
Sloveniji najlažje usklajevali šport s šo-
lanjem na srednji šoli in na fakulteti." 

 Dotakniva se še ene vaše funk-
cije. Na Smučarski zvezi Slovenije 
ste predsednik strokovnega sveta 
za smučarske teke. V letošnji sezo-
ni ste zagotovo zadovoljni s trenerji 
in rezultati tekmovalcev (pogovor je 
potekal tik pred svetovnim prven-
stvom v Seefeldu)?
"Letos gre rezultatska krivulja nav-
zgor. Pot, po kateri hodimo zdaj, je 
prava. Kljub vsemu težimo, da bi bilo 
še bolje, predvsem na daljših progah 
smo še relativno šibki."

 Ste tudi predsednik Nordijskega 
društva Rateče - Planica. Je v Zgor-
njesavski dolini med mladimi dovolj 
zanimanja za nordijske discipline?
"V društvu delujejo tri sekcije, in sicer 
smučarji tekači, smučarji skakalci in 
kegljači na ledu. Vse skupaj v društvu 
trenira in tekmuje več kot 50 aktivnih 
mladih tekmovalcev, ki jih dopolnju-
jejo kegljači na ledu in asfaltu s svoji-
mi tekmovanji in dosežki. Menim, da 

je zanimanje za nordijske discipline 
precejšnje. Imamo strokovno usposo-
bljene trenerje, odlično infrastruktu-
ro in pogoje za treninge ter starše in 
simpatizerje, ki so nam v veliko po-
moč pri organizaciji tekmovanj v Pla-
nici. K prepoznavnosti in zanimanju 
za smučarski tek in smučarske skoke 
pa zagotovo v veliki meri pripomore 
tudi tradicija nordijskega smučanja v 
Ratečah in širše, saj bomo v letu 2022 
praznovali sto let nordijskega smuča-
nja v Ratečah." 

 Koliko ste še sami v športu?
"Še vedno rad občasno tečem na 
smučkah, precej več pa po asfaltu. 
Začel sem s polmaratoni, nato sem 
naredil korak naprej in se usmeril na 
maratone; kar nekaj se jih je že na-
bralo. Postavil sem si dva cilja. Želim 
odteči šest največjih svetovnih mara-
tonov. Od teh šestih sem lani že te-
kel v Bostonu, Berlinu in New Yorku. 
Aprila letos me čaka London, oktobra 
Chicago in upam, da naslednje leto še 
Tokio. Drugi cilj je, da se spustim pod 
tri ure. Tekmovalnost mi je še vedno 
ostala." 

Kljub izjemnim uspehom še vedno veliko ciljev
Robert Kerštajn živi šport. Je nekdanji smučarski tekač, večkratni državni prvak, 
udeleženec olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, športni pedagog, ravnatelj, 
doktor znanosti, predsednik ND Rateče-Planica in še bi lahko naštevali.

Dr. Robert Kerštajn
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OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska cesta 1b, 4280 Kranjska Gora 

SLUŽBA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN INVESTICIJE   

OBVESTILO O REKONSTRUKCIJI OBČINSKIH CEST V LETU 2019
Občina Kranjska Gora ima v proračunu za leto 2019 planirana finančna sredstva za rekonstrukcijo občinskih cest v naseljih Gozd - Mar-
tuljek,  Podkoren, Dovje in Kranjska Gora, ki so v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni 
list RS, št. 53/2011) opredeljene kot: 

1.  Javna pot z oznako JP 689872 cesta k bloku, Jezerci 17 v 
Gozdu - Martuljku

2.  Javna pot z oznako JP 689911 od hš Gobela 50 do HŠ  
Gobela 69 v Gozdu - Martuljku

3.  Javne poti z oznakami JP 689943, JP 689942, JP 689941  
Kurirska pot v Gozdu - Martuljku

4.  Javna pot z oznako JP 689261 od cerkve do HŠ Podkoren 
62c v Podkorenu

5.  Javna pot z oznako JP 690411 od regionalne ceste   
do pokopališča (razširitev) in JP 690422 od Aljaževega 
spomenika do HŠ Dovje 41(izgradnja pločnika)

6.  Javna pot z oznako JP 689421 od HŠ Smerinje 11 do HŠ 
Smerinje 2 v Kranjski Gori

Z deli nameravamo začeti, ko bodo to dopuščale vremenske razmere in ko bodo pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč. 
V času izvedbe del bo uporaba teh cest motena.

Vse dodatne informacije v zvezi s predvidenimi deli dobite na Občini Kranjska Gora pri Moniki Lihteneger. 

ŽUPAN Janez Hrovat



RAZPIS | 19 

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil   Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 
107/2010, 11/2011-UPB4), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018), 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora (potrjen na 5. seji občin-
skega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23. 4. 2015) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 

pomoči (št. priglasitve: M001-5874327-2015, 441-50/2015 z dne 20. 4. 2015) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA  
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 
za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine 
Kranjska Gora. 

V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v  

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

samozaposlovanja 
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na  

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

prostorov in obratov

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

2. VIŠINA SREDSTEV 
Okvirna skupna višina sredstev:  35.000 €
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v  

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

samozaposlovanja – 10.500 €
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na  

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

prostorov in obratov 2.500 €

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

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

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

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je od-
visna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, 
višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpo-
ložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je oprede-
ljena v okviru posameznih ukrepov.

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

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opre-
deljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, 
fizične osebe, društva ...), če so posebej navedeni v okviru po-
sameznega ukrepa.

Po tem javnem razpisu so zgoraj omenjeni upravičenci omejeni 
glede na dolžino obstoja. Omejitve so navedene v okviru posa-
meznega ukrepa.

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

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

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

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

4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI
Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep, 
opredeljen v tem javnem razpisu, so naslednja:
-  do pomoči so upravičeni le udeleženci, opredeljeni v okviru 

posameznega ukrepa
-  upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upra-

vičene po tem javnem razpisu, ki jo lahko izvede v celoti in v 
skladu z veljavnimi predpisi

-  pomoč se dodeli na podlagi vloge, opredeljene v razpisni do-
kumentaciji

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

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



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

-  upravičenec mora imeti sedež ali poslovno enoto v občini Kranj-
ska Gora, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v občini Kranj-
ska Gora. Če je upravičenec fizična oseba, mora le-ta imeti prijav-
ljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora.

Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena 
podjetja oziroma fizične osebe:
-  ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali 

likvidacije
-  ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po 

posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje
-  ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe 

oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo
-  ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo 

omogočajo posamezna pravila državnih pomoči 
-  ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih ob-

veznosti do Občine Kranjska Gora iz predhodnih javnih razpi-
sov, če so na njih sodelovali

-  ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti do 
delavcev

-  podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Ured-
be Sveta (ES) št. 104/2000

-  podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe 
(ES) št. 1407/2002

-  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kme-
tijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovi-
tvi Evropske skupnosti

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

   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

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

tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo

-  pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvo-
ženega 

-  dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektor-
ju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora 

5. UKREPI

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj  
Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in investicij 
v razširjanje in razvoj

Vrsta finančne spodbude: 
- dotacije

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

darske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih druž-

bah (ZGD-1), vendar ne starejši od 3 let (datum registracije ne 
pred 1. 1. 2016)

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

se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku
-  za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sred-

stva (stroji in oprema,  stroški gradnje) 
-  za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena osnovna 

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

-  naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investici-
jo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu 
bis tvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa 
v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti.

-  v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa želi 
povrnitev sredstev za nakup rabljene opreme/strojev, le-ta 
ne sme biti starejša od letnika 2014 ter mora brezhibno služiti 
svoji namembnosti 

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

telefoni in tablice, so upravičeni stroški le za podjetnike, kate-
rih osnovna dejavnost je iz področja računalništva ali grafične 
dejavnosti)

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

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

Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30 % 
upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko zna-
ša največ  4.000 € na upravičenca. Pri dodelitvi sredstev se upo-
števajo neto stroški (brez vključenega DDV).  Minimalni znesek 
sofinanciranja je 200 EUR.

Okvirna višina sredstev: 10.500 €

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

2. 9. 2018 do 1. 9. 2019.

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

bodisi za nabavo opreme/strojev ali gradnjo.

Dokazila:
-  dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno 

dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih 
investicijskih sredstev ...)

-  izpis iz registra osnovnih sredstev, iz katerega je razvidna šte-
vilka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave 
in aktiviranja ipd. Če je za eno osnovno sredstvo več računov, 
se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno 
sredstvo.

-  računi in dokazila o plačilu računov

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest  
in samozaposlovanja
Predmet pomoči:
- sofinanciranje samozaposlovanja 
- sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev
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Vrsta finančne spodbude:
-  dotacije

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

darske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1)

-  potencialni podjetniki

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

mora ohraniti vsaj 18 mesecev
-  nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila 

zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih
-  prijavitelj mora z novim zaposlenim delavcem podpisati po-

godbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za določen čas 
vsaj 18 mesecev

-  realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovne-
ga mesta mora biti izvedeno na območju občine Kranjska Gora

-  do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli in 
ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska 
Gora. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 18 mesecev. Sa-
mozaposlitev se dokazuje s potrdilom o registraciji podjetja 
ter kopijo M1 obrazca

-  če  je prijavitelj (fizična oseba) že prejel sredstva za samozapo-
slitev, na ta ukrep ne more kandidirati 5 let od prejetja sred-
stev

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

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

-  za vsakega na novo zaposlenega je treba predložiti svojo vlogo

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

mesečnih plač
-  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 mi-

nimalnih mesečnih plač 

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

sečnih plač na vlogo
-  okvirna višina sredstev: 10.500 €
- Minimalni znesek sofinanciranja je 200 EUR.

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

2. 9. 2018 do 1. 9. 2019.

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

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

Dokazila:
-  Samozaposlitev: - dokazilo o registraciji podjetja, kopija M1 

obrazca, potrdilo ZRSZ, da prijavitelj ni vključen v aktivno po-
litiko zaposlovanja 

-  Odpiranje novega delovnega mesta: - kopija Pogodbe o zapo-
slitvi, kopija obrazca M1 

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja  
kadrov za nove dejavnosti
Predmet:
- sofinanciranje stroškov izobraževanja;
-  sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri delu in 

izjava z oceno tveganja)

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

darske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah.

Upravičeni stroški, nastali od 2. 9. 2018 do 1. 9. 2019:
- stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
- stroški usposabljanja

Pogoji:
-  predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivno-

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

jo vlogo

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

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

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

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

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

braževanju
Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €

Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise 
Predmet pomoči:
-  sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na dr-

žavni ravni

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

darske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1), ter društva

Vrsta finančne spodbude:
- dotacije

Pogoji:
- prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni
-  prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti 

administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpi-
sovalca 

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

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

razpis. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo izka-



zani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe 
o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/ zaposlitvi

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

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

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

-  Minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 500 €
Realizacija projekta 
-  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 

2. 9. 2018 do 1. 9. 2019.

Omejitve:
- prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi. 

Dokazila:
-  potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogojem in 

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

jasno razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na razpis, ter po-
trdilo o plačilu računa

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

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

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
Predmet pomoči:
-  sofinanciranje nakupa notranje opreme – inventarja za uredi-

tev sob pri sobodajalcih 

Vrsta finančne spodbude:
- dotacije

Upravičenci:
-  fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajalstva 

(sobodajalci so fizične osebe, za katere velja omejitev, da opra-
vljajo dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v 
koledarskem letu, in gostom lahko nudijo največ do 15 ležišč)

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

su, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji

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

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

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

dobno

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

malna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upra-
vičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
vključenega DDV)

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

50 € za kos oz. artikel

Okvirna višina sredstev: 10.000 €

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

2. 9. 2018 do 1. 9. 2019.

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

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

se glasijo na upravičenca (sobodajalca). V primeru, da so raču-
ni v tujem jeziku, naj bodo artikli prevedeni v slovenski jezik.

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

-  Dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TIC-a, oz. fotoko-
pijo pogodbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora.

Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema poslovnih  
prostorov in obratov

Predmet pomoči:
Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in 
obratov za upravičence, ki opravljajo dejavnosti  

Vrsta finančne spodbude:
- dotacije

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

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

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

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

dodeljujejo subvencije
-  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta si 

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

-  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta na-
jemnik in najemodajalec povezani osebi.

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

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

na območju občine Kranjska Gora.

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

malna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € na upra-
vičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
vključenega DDV)

- minimalni znesek sofinanciranja 200 €

Okvirna višina sredstev: 2.500 €

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

od 2. 9. 2018 do 1. 9. 2019.
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Omejitve:
- prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo

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

6. MERILA
Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, 
vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, 
ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih 
mestih podpisana in žigosana.

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

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

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

Dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se predla-
gateljem vloge ne vračajo. 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj 
s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Kranj-
ska Gora ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kranjska Gora, 
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

Rok za oddajo vlog je  1. 9. 2019  
Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti 
ovojnici ter ustrezno označena. Če oddajate več vlog v okviru 
enega ukrepa, so le-te lahko posredovane v 1 ovojnici, vendar 
morajo biti vloge spete. Če oddajate več vlog v okviru več ukre-
pov, morajo biti vloge predložene v različnih ovojnicah (1 ovoj-
nica – 1 ukrep). Na sprednji strani posamezne ovojnice mora 
biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2019 –  
______ (številka ukrepa)«.
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji 
strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek 
ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za 
pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom 
zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v 
občini Kranjska Gora v letu 2019 (v nadaljevanju Komisija), ki jo 
imenuje župan. 

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

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku deset dni od roka za oddajo 
vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo 
pravočasne (oddane po 1. 9. 2019 ), bodo s sklepom zavržene. 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na 
podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Pri-
javitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bodo s strani 
občine v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno 
pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme 
biti daljši od 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do nakna-
dnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neu-
strezno dopolnjene pa zavrnjene. 

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

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

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

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

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

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

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresi-
rani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spod-
nji Plavž 24e, 4270 Jesenice, kontaktna oseba ga. Eldina Čosa-
tović – telefon: 04 581 34 19, elektronski naslov – dina@ragor.si. 

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo po-
nudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgo-
vore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v sredo, 3. 4. 2019,  
ob 13. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora in jo bo vodila El-
dina Čosatović.

Datum:   19. 2. 2019
Številka: 305-1/2019-4/0232

 Župan:
 Janez Hrovat
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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr.) in Pravilnika za vrednotenje  
preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska 

Gora (UVG, štev. 11/01), objavlja 

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV PREVENTIVNIH PROJEKTOV IN  
PROJEKTOV TER PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI JIH BO V LETU 2019 

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 humani-

tarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma 
reševanje socialnih potreb posameznikov 

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

-  drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebin-
sko učinkovitost. 

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

mi in 
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij 
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe 
humanitarnih organizacij mora za izvajanje projekta oz. programa 
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Na 
javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska društva ter 
organizacije, društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zaseb-
niki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti 
predlaganih preventivnih programov in posamezni 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. hu-

manitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazu-
jejo pričakovano kakovost (reference), 

-  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti, 

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

-  društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto 
redno dostavljajo poročila o 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 področju več občin, regije ali države, da imajo 
članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora

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

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-
silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 
5. 4. 2019. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca 
in pripis "ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo 2019". Vloge, 
ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

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

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

Datum: 21. 2. 2019
Številka: 122-7/2019-4                                               Janez Hrovat, župan

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA ZAPUŠČENIH MAČK  
Občina Kranjska Gora bo z namenom preprečitve nekontrolira-
nega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih 
bolezni od 20. marca do 5. aprila 2019 s pomočjo zavetišča na 
Blejski Dobravi, PERUN – DRESURA PSOV, Branko Pirc, s. p., in Ve-
terinarske klinike Lesce izvajala akcijo sterilizacije oz. kastracije 
brezdomnih, prostoživečih mačk na območju občine Kranjska 
Gora. Živali bodo po posegu označene. 
Kdor ve za lokacije na območju občine Kranjska Gora, kjer se za-
držujejo zapuščene živali, naj to sporoči na telefonsko številko 
Perun – Branko Pirc, s. p.: 041 666 187 ali Vesni Kunšič na telefon-
sko številko 04 5809 820.
V primeru slabega vremena  bo akcija prestavljena na kasnejši datum.  

Datum bo objavljen na spletni strani Občine Kranjska Gora. 
Vse lastnike mačk opozarjamo, da v času akcije svojih živali 
ne puščajo brez nadzora na prostem. 
Da bi problematiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, pa vse-
kakor potrebujemo tudi pomoč občanov, ki vas ponovno pro-
simo: hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni poskrbeti 
tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja); sterilizirajte 
in kastrirajte svoje živali ter se tako izognite rojstvu nezaželenih 
mladičev. Zavedajte se, da žival pomeni odgovornost in skrb, ki 
vam bo pa vsekakor povrnjena z ljubeznijo in toplino.  

ŽUPAN Janez Hrovat
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Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99  
s spr.) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska 

Gora (UVG, štev. 11/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2019

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

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

no dejavnost;
   izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
   sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini;
   kulturne prireditve in akcije;
   kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije–vse le v delu, ki presega 

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

3. Vrednost sredstev razpisa:
- dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR; 
- materialni stroški kulturnih društev: 3.550,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

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

jejo pričakovano kakovost;
   imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

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

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

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

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletni strani: 
http://obcina.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, Kranjska 
Gora, do vključno 1. 4. 2019. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in 
pripis »ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov in pro-
jektov v občini Kranjska Gora za leto 2019«.
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osno-
vi Meril in kriterijev za razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kulturnih progra-
mov in projektov v Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o 
izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi vlagatelji bo župan 
Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

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

Datum: 21. 2. 2019 Župan 
Številka: 610-7/2019-4 Janez Hrovat            

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
tudi letos vabi vse, ki slikate, obliku-
jete z glino, izdelujete nakit, pletete, 
kvačkate ali kako drugače sproščate 
svojo umetniško žilico, k sodelova-
nju v projektu Ustvarjalni podjetnik. 
Osnovni namen projekta je pomagati 
še neuveljavljenim ustvarjalcem na 
pot podjetništva in hobije spreminja-
ti v poslovne priložnosti, je pojasnila 
Urša Luks. 
"Sodelujočim posameznikom bomo 
pomagali pri ureditvi ustreznega sta-
tusa, zanje organizirali različne izo-
braževalne delavnice, jim omogočili 
prodajo v okviru različnih dogodkov, 
pripravili promocijske zloženke in 
vzpostavili povezovanje z drugimi 
ustvarjalci ter s tem spodbudili izme-
njavo izkušenj. Za vsakogar se bo na-
šla kakšna zanimiva, poučna in tudi 
donosna aktivnost." 

Uvodna predstavitev projekta 
bo v četrtek, 7. marca, ob 17. 
uri v sejni sobi KS Dovje-
Mojstrana, in v torek, 5. marca, 
ob 17. uri na Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske.

Letos bodo v projekt povezovali ustvar-
jalce iz Bohinja, Gorij, Kranjske Gora 
in Jesenic – ustvarjalce občin, ki bodo 
s sofinanciranjem v letu 2019 projekt 
podprle. Uvodna predstavitev projek-
ta, v okviru katerih boste lahko izrazili 
tudi svoje želje, potrebe in pričakova-
nja, bo  v četrtek, 7. marca, ob 17. uri v 
sejni sobi KS Dovje-Mojstrana, pa tudi 
v torek, 5. marca ob 17. uri na Razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske, 12. marca 
pa tudi v Bohinju. Udeležba v projektu 
je brezplačna, prijave za sodelovanje 
pa na agenciji zbirajo do 10. marca.

Projekt  
Ustvarjalni 
podjetnik
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marec 2019

Petek, 1. marec • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 10.00 do 12.00

IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: »KAJ JE BISTVO ZA TRAJNO 
IN ZDRAVO PARTNERSKO ZVEZO«

Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev. 
Rok za prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.
Organizator: Prospherus; info: Prospherus, 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Petek, 1. marec • Kranjska Gora, Hotel Alpina, od 14.00 do 16.00

IZOBRAŽEVANJE Z INSTANT TRENINGOM: »UČINKOVITA OSEBNA  
IN NOTRANJA KOMUNIKACIJA«

Izobraževanje se bo izvedlo ob prijavi vsaj 10 udeležencev. 
Rok za prijavo na izobraževanje do 24. 2. 2019.

Organizator: Prospherus; info: Prospherus, 041 551 744,  
izobrazevanja.prospherus@gmail.com

Petek, 1. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
od 16.00 do 18.00

ZIMSKA PLANINSKA RAZISKOVALNICA – OTROŠKA DELAVNICA: 
»PRAVLJIČARIJE POD TRIGLAVOM«

Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od šestega leta 
naprej, če so otroci mlajši, pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši 
sorojenci. Vstopnina. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski mu-
zej, Kristina Menih; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si 

Petek, 1. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

GOROVENTURE 2019 – POTOPISNO PREDAVANJE TONIJA URBASA: 
»TREKING KANGČENDZENGA«
Vstopnina. 

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

Petek, 1. marec–sobota, 2. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, 21.30 & 24.00

PLESNI SPEKTAKEL: »BRASIL BAHIA SHOW«

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

Sobota, 2. marec • Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr', 11.00

PUSTOVANJE 2019 DOVJE - MOJSTRANA

V soboto, 2. 3. 2019, bo veljal spremenjen prometni režim. Udeležba 
na lastno odgovornost. 

11.00: Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr – zbor in odhod pustne povorke
13.00: Mojstrana, žičnica – Pustno rajanje z DJ-jem DAR MAR
16.00: Dovje, Picerija Špajza – Otroško pustovanje, mini disko in 
čarovnik Erik
21.00: Pustovanje v baru Pr' Jozlnu
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: TIC Mojstrana, 041 499 029, 
info@mojstrana.com

Sobota, 2. marec • Gozd - Martuljek, večnamensko igrišče, od 15.00 
do 17.00

PUSTOVANJE

V primeru slabega vremena prireditev odpade. Prireditev je namenje-
na maškaram vseh generacij.  

Organizator: TD Gozd Martuljek; info: cvetka.pavlovcic@gmail.com

Sobota, 2. marec • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora, 
nad pošto v Mojstrani (Savska cesta 1), 17.00

DELAVNICA IZDELAVE CVETJA IZ KREP PAPIRJA

Pod vodstvom Dragice Vrhovnik. Delavnica je brezplačna. 

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; info: Gregor, 051 370 845, 
mladi.kg@gmail.com

Sobota, 2. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

GOROVENTURE 2019 – PREDAVANJE DOKUMENTARNEGA FILMA:  
»THE UNDAMAGED«
Vstopnina. 

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

Sobota, 2. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, 19.30

KOMEDIJA: »ANDREJA ŠKRABEC: KNJIŽNI KLUB«

Režija: Boštjan Štorman

Organizator: KPD Josip Lavtižar, KUD DramŠpil Ribnica  
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com

Nedelja, 3. marec  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 10.00 

PREDSTAVA ZA OTROKE V IZVEDBI GLEDALIŠČA ZARJA TRNOVLJE: 
»VAŠA NAŠA MATINEJA – PETER PAN« 

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Torek, 5. marec • Mojstrana, knjižnica, 17.00

DELAVNICA ZA ODRASLE: »FILCANJE MILA V EKO EMBALAŽI«

Delavnico vodi Mojca Ahčin Rozman. Prosimo, da s seboj prinesete 
male brisače iz frotirja. 

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Dovje - Mojstrana; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si; Predhodne prijave po  
elektronski pošti na petra@knjiznica-jesenice.si, 04 583 42 15

Torek, 5. marec • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, 18.00

ETNOLOŠKA DELAVNICA: »PEKA KRUHA Z DROŽMI«

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

Torek, 5. marec • Kranjska Gora, smučišče Velika Mojca, 19.00

TRADICIONALNI PUSTNI VELESLALOM

Organizator: TD Kranjska Gora; soorganizator: SKI Kranjska Gora; 
info: klavdija.gomboc1@gmail.com

Petek, 8. marec • Mojstrana, Trg olimpijcev, od 10.00 do 17.00 

OSMOMARČEVSKI PASULJ

Tradicionalni pasulj s suhim mesom in sladico. V primeru slabega 
vremena bo dogodek potekal v gostilni Pr' Železn'k v Mojstrani.

Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: 031 603 271, 051 369 372
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Petek, 8. marec–nedelja, 10. marec • Podkoren, smučišče, od 9.30 dalje

58. POKAL VITRANC 2019

Petek, 8. marec 2019
9.30: Prosti trening (Tekmovalna proga Podkoren)
17.00: Grubin Memorial – dobrodelno tekmovanje v VSL (smučišče Kekec)
20.00: Grubin Memorial – razglasitev rezultatov (smučišče Kekec)
18.00: Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za veleslalom 
(hotel Kompas)
21.00: Rock'n roll za Grubo – koncert (smučišče Kekec)

Sobota, 9. marec 2019
9.30: Veleslalom – prvi tek (Tekmovalna proga Podkoren)
12.30: Veleslalom – drugi tek (Tekmovalna proga Podkoren)
Po tekmovanju »Flower ceremony«
14.00: Petrolov poslovni dogodek (samo z vabilom Petrola)
okoli 14.15: Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma 
(Medijsko središče Podkoren)
17.00: Sestanek vodij ekip (Hotel Kompas)
18.00: Začetek zabavnega programa Q Max Party s Samuelom 
Lucasom (Kranjska Gora, prireditveni prostor pred dvorano Vitranc) 
19.15: Podelitev pokalov zmagovalcem veleslaloma (Kranjska Gora, 
prireditveni prostor pred dvorano Vitranc) 
19.30: Javno žrebanje štartnih številk za slalom (Kranjska Gora, 
prireditveni prostor pred dvorano Vitranc) 
20.00: Q Max Party koncert s Siddharto (Kranjska Gora, prireditveni 
prostor pred dvorano Vitranc)
22.00: Afterparty s skupino Soulfingers (Kranjska Gora, Dvorana Vitranc)

Nedelja, 10. marec 2019

9.30: Slalom – prvi tek (Tekmovalna proga Podkoren)
12.30: Slalom – drugi tek (Tekmovalna proga Podkoren)
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni
okoli 14.15: Novinarska konferenca z zmagovalci slaloma (Medijsko 
središče Podkoren)

Program je začasen, sprememba programa je možna brez predhodne-
ga obvestila!

Organizator: OK Pokal Vitranc; info: info@pokal-vitranc.com  
ali 04 588 53 00

Petek, 8. marec • Kranjska Gora, smučišče Kekec, od 14.00 dalje

ČETRTI GRUBIN MEMORIAL 

Celoten znesek startnin in donacij bo zbran v dobrodelni sklad za 
omenjeno družino.

Od 15.00: naprej Prevzem štartnih številk – prijave 
18.15–18.55: Ogled proge
19.00: Start dobrodelnega veleslaloma
19.30–21.30: Koncert – Rock & Roll za Grubo
21.00: Razglasitev rezultatov in kralja veleslaloma 
Organizator: Renospot Rene Mlekuž, s. p.; prijave: http://remote.
timingljubljana.si/grubelnik/default.aspx; info: grubinmemorial@
renospot.eu, +386 31 357 180

Petek, 8. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

POGOVOR Z AVTORJEM IN SOAVTORICO TER UREDNICO KNJIGE  
MOJCO VOLKAR TROBEVŠEK: »RADO KOČEVAR – TISTA LEPA LETA«

Vstopnina. 

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

Petek, 8. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 22.30 dalje

PREDIZBOR LEPOTNEGA TEKMOVANJA: »MISTER SLOVENIJE &  
MISTER KORONA 2019«

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

Sobota, 9. marec • Kranjska Gora, vlečnica Brsnina, 11.00 

2. MENGO TRIS POKAL

Od 9.00 do 10.30: Prijave 
Ob 11.00: Start

Organizator: SD Mengeš; info: Iztok 031 764 078 

Sobota, 9. marec • Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc, od 18.00 dalje

Q MAX PARTY 

Ob 18.00: Samuel Lucas & The Groove Station, Siddharta
Ob 19.15: Podelitev pokalov zmagovalcem veleslaloma
Ob 19.30: Javno žrebanje štartnih številk za slalom
Od 22.00 ure dalje v dvorani Vitranc v Kranjski Gori – After Party: Soulfingers
Vstop prost!

Organizator: OK Pokal Vitranc, Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, jasna@kreativlab.si 

Sobota, 9. marec • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

MUZIKAL: »NORE BABE«

Režija: Marsel Gomboc 
Predstava je razprodana. Predstava ni primerna za otroke. 

Rezervirane vstopnice lahko dvignete uro ali pol ure pred začetkom 
predstave pri blagajni v Aljaževem posvetnem domu na Dovjem. Sede-
žnega reda ni, prosimo, da pridete pravočasno na predstavo. 

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; info: kud.dovje@gmail.com

Sobota, 9. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
21.00 & 23.00

PLESNI VEČER: »GALA DANCE ORCHESTRA«

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

Nedelja, 10. marec • Mojstrana, Gostilna Pr' Železn'k, od 10.00 do 17.00 

MATEVŽ ZA DAN MUČENIKOV

Organizator: Kmetija odprtih vrat Pr' Železn'k; info: 031 603 271,  
051 369 372

Nedelja, 10. marec–torek, 12. marec • Podkoren, FIS-proga 

FINALE TEHNIČNIH DISCIPLIN FIS EVROPSKEGA POKALA V ALPSKEM 
SMUČANJU ZA MOŠKE

Nedelja, 10. marec 2019
Prihod ekip
18.00: Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za veleslalom 
(Hotel Kompas)

Ponedeljek, 11. marec 2019 
Prihod ekip
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9.30: Veleslalom – 1. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 
12.30: Veleslalom – 2. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni 
okoli 14:15: Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma  
(Medijsko središče Podkoren)

Torek, 12. marec 2019 
Prihod ekip 
9.30: Slalom – 1. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 
12.30: Slalom – 2. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 
Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni 
okoli 14:15: Novinarska konferenca z zmagovalci slaloma (Medijsko 
središče Podkoren) 
Program je začasen, sprememba programa je možna brez predhodne-
ga obvestila! Ogled tekem je brezplačen.

Organizator: OK Pokal Vitranc; info: info@pokal-vitranc.com

Nedelja, 10. marec • Dovje, Aljažev posvetni dom, 19.00 

PREMIERA DRAME – FRANCE VOGA: »SLOVENEC ZA VSE ČASE« 

Koprodukcija Gledališča Toneta Čufarja Jesenice s Kulturno umetni-
škim društvom Jaka Rabič Dovje - Mojstrana

Režija: Franci Koražija. Vstopnina. 

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; info: kud.dovje@gmail.com

Ponedeljek, 11. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 9.00 

PREDSTAVA ZA OTROKE ZA ABONMA, ŠOLSKI IN IZVEN:  
»ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE« 

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Torek, 12. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 9.00 

PREDSTAVA ZA OTROKE ZA ABONMA, ŠOLSKI IN IZVEN: »ČARLI  
IN TOVARNA ČOKOLADE« 

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Torek, 12. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, 18.00

PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE: »ROLINA 006«
Avtorsko delo gledališke šole. Režija: Leona Gomboc

Organizator: KPD Josip Lavtižar, Gledališka šola pri KPD Josip Lavtižar; 
info: apartmaji.mlinar@gmail.com

Četrtek, 14. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 18.00 

MLADINSKA PREDSTAVA – PREMIERA: »ZADEVA KOZEL« 

Po predlogi Kozlovske sodbe v Višnji Gori, od 12. leta dalje.

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Petek, 15. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 9.00 

ČUFARJEV MARATONČEK 2019

Območno srečanje otroških gledaliških skupin

Organizator: GTČ Jesenice, JSKD; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Petek, 15. marec  • Kranjska Gora, Ljudski dom, 18.00

PREMIERA OTROŠKE PREDSTAVE: »ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA«

Po legendi o nastanku Blejskega jezera, priredila Metka Frelih. Otroška 
dramska skupina pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora. Režija: Metka Frelih

Organizator: KPD Josip Lavtižar, Gledališka šola pri KPD Josip Lavtižar; 
info: apartmaji.mlinar@gmail.com 

Petek, 15. marec  • Gozd - Martuljek, knjižnica, 18.00

PROGRAM SVIT – GORENJSKA ZGODBA O USPEHU

Predavala bo Zala Marn, diplomirana medicinska sestra.

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Gozd - Martuljek; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Petek, 15. marec • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE JOŽA ANDLOVICA: »KADAR BOŠ NA RAJŽO ŠEL«
Predstavlja Žarko Rovšček. Vstopnina. 

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

Petek, 15. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, od 
20.00 dalje

VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE: »SLOVENSKI VEČER &  
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA«

20.00–22.00: Pogostitev 
21.00 & 22.30: Zabava ob glasbi
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našim izbranim čajem, kavo ali vročo čokolado 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
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Sobota, 16. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 9.00 
ČUFARJEV MARATONČEK 2019
Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Organizator: GTČ Jesenice, JSKD; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Sobota, 16. marec • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 16.00

UČNA IGRALNICA ZA ODRASLE IN OTROKE: »PEKARNA MIŠMAŠ«
Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko 041 455 541. 
Vstopnina.
Organizator: Dežela zabave; info: Dežela zabave 041 455 541

Sobota, 16. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, 19.30

BARBI ŠOV – 50 ODTENKOV ŽENSKE

Prodaja vstopnic: Kranjska Gora – Dvorana Vitranc, Kranjska Gora – 
Ljudski dom (eno uro pred predstavo). Vstopnina.

Organizator: Talija gledališče; Info: info@talija.si, www.barbisov.si  

Sobota, 16. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
21.00 & 23.00
GLASBENI VEČER: »ROXY & CO.«

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

Nedelja, 17. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 10.00 

ČUFARJEV MARATONČEK 2019
Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Organizator: GTČ Jesenice, JSKD; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Nedelja, 17. marec • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

MUZIKAL: »NORE BABE«

Režija: Marsel Gomboc. Predstava je razprodana. Predstava ni primer-
na za otroke. Rezervirane vstopnice lahko dvignete uro ali pol ure pred 
začetkom predstave pri blagajni v Aljaževem posvetnem domu na Dov-
jem. Sedežnega reda ni, prosimo, da pridete pravočasno na predstavo. 

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com

Ponedeljek, 18. marec • Kranjska Gora, knjižnica, 19.30

POGOVOR Z MOJCO ŠIROK, NOVINARKO, DOPISNICO IN AVTORICO 
PRILJUBLJENEGA KRIMINALNEGA ROMANA POGODBA

Z njo se bo pogovarjala Monika Sušanj.

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

Torek, 19. marec • Gozd - Martuljek, dvorana nad gasilskim domom, 17.00

NAZAJ K NARAVI – BREZPLAČNO PREDAVANJE: »IDEALNI ČAS ZA 
SETEV ZELENJAVE ZA MAKSIMALNI PRIDELEK«

Organizator: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod Vrt Obilja 
Info in prijave: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Urška Luks – 
urska.luks@ragor.si, 04 581 34 17

Sreda, 20. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 8.30 

PREDSTAVA ZA OTROKE ZA ABONMA, ŠOLSKI IN IZVEN: »ZOC  
(ZELO ORIGINALEN CANKAR)«

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Četrtek, 21. marec–nedelja, 24. marec • Planica, letalnica  
bratov Gorišek

FIS FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH  
PLANICA 2018

Četrtek, 21. 3. 2019 
Kvalifikacije 
9.00 Uradni trening / 10.00 Uradni trening / 11.00 Kvalifikacije

Petek, 22. 3. 2019 
Posamična tekma 
14.00 Poskusna serija / 15.00 Prva serija / Finalna serija

Sobota, 23. 3. 2019 
Ekipna tekma 
9.00 Poskusna serija / 10.00 Prva serija / Finalna serija

Nedelja, 24. 3. 2019 
Posamična tekma 
9.00 Poskusna serija / 10.00 Prva serija / Finalna serija

Organizator: OK Planica, info: planica@sloski.si ali 051 610 944 

Četrtek, 21. marec • Kranjska Gora, Ljudski dom, 15.15

MOJ KINO

15.15: Kako izuriti svojega zmaja 3 (sinhronizirano) 
17.00: Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem (sinhronizirano) 
18.30: Stotnica Marvel 
20.45: Mi
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(eno uro pred filmom)

Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si 

Četrtek, 21. marec • Rateče, trg »Na Gorici«, 17.00 

POZDRAV JUNAKOV DALJAV
Program:  
od 17.00 dalje: Zabava z živo glasbo; 
ob 18.30: Sprevod ter predstavitev skakalnih ekip 
Vstop prost!
Organizator: TD Rateče - Planica; info: Tina Brlogar 041 607 373  
ali Primož Oman 041 922 514 

Četrtek, 21. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30 

DRAMA GTČ IN DOVŠKI ODER, ZA ABONMA IN IZVEN: »VOGA,  
SLOVENEC ZA VSE ČASE«

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Petek, 22. marec–sobota, 23. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, 21.30 & 24.00 

GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: »PINK LADIES«

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

Sobota, 23. marec • Kranjska Gora, prireditveni prostor pred dvorano 
Vitranc, od 18.00 dalje

OPEN AIR PLANICA

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu  
ali 04 580 94 40
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Sobota, 23. marec • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, 19.30 

ROMANTIČNA KOMEDIJA S SONGI IN BENDOM V ŽIVO: »ZA ZMERAJ!«

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Ponedeljek, 25. marec • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00

BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM

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

Sreda, 27. marec • Kranjska Gora, knjižnica, 16.00

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB

Otroci, stari od 3 do 5 let

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

Sreda, 27. marec • Kranjska Gora, knjižnica, 16.30

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
Otroci, stari od 6 do 7 let

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

Sreda, 27. marec • Mojstrana, knjižnica, 17.00

DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE

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

Petek, 29. marec • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00

DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

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

Petek, 29. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje 

TEMATSKA ZABAVA: »BRITISH NIGHT & HELP! A BEATLES TRIBUTE«
20.00–22.00: Pogostitev 
21.00 & 22.30: Zabava ob glasbi

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

Sobota, 30. marec • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, od 
22.30 dalje 

FINALE LEPOTNEGA TEKMOVANJA: »MISS ALPE ADRIA  
SLOVENIJA 2019«

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

Ponedeljek, 1. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30 

KOMEDIJA V IZVEDBI GTČ JESENICE, ZA IZVEN: »KRALJ ARTUR  
IN SVETI GRAL«

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Torek, 2. april • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00

SKOTOPIČNI SINDROM / IRLEN® SINDROM

Predavala bo mag. Nina Čelešnik Kozamernik. Predhodne prijave po 
elektronski pošti na petra@knjiznica-jesenice.si, 04 583 42 15.

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

Petek, 5. april • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 19.00

FOLKLORNA SKUPINA KUD JAKA RABIČ: NAŠIH DESET LET
Vstopnina. 
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana, info: kud.dovje@gmail.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

• 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

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 2018–nedelja, 8. september 2019 • Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej

MUZEJSKA RAZSTAVA O SLOVENSKIH ALPINISTKAH: »KORAJŽA JE 
ŽENSKEGA SPOLA«

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

Petek, 8. februar 2019–petek, 22. marec 2019 • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA MILJKA LESJAKA: »70 LET POSTAJE GRS TOLMIN«

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

V soboto, 16. februarja, so v telovadnici 
osnovne šole v Mojstrani člani Turi-
stičnega društva Dovje-Mojstrana pri-
pravili nastop Klape Zvonimir z otoka 
Krka, ki so zbrane poslušalce spomni-
li na poletne dni in jih na morje pope-
ljali z dalmatinskimi pesmimi. 
Kot je povedal predsednik turističnega 
društva Matjaž Podlipnik, se je prije-
tnega glasbenega večera udeležilo 150 
poslušalcev, ki so z velikim aplavzom 
nagradili odličen glasbeni nastop. 
"Pri dogodku, ki je ogrel vse prisotne, 
je sodelovalo 25 članov društva, ki so 
poskrbeli za celotno organizacijo. Naj-

mlajši so ponudili obiskovalcem slad-
ko in slano pecivo, ki so ga pripravile 
izkušene domače pekarice. Zelo so se 
izkazali tudi domači gostinski in tu-
ristični delavci, ki so brezplačno po-
skrbeli za namestitev in okusno do-
mačo hrano za gostujoče glasbenike. 
Dobro sodelovanje med društvom in 
osnovno šolo je pripomoglo, da je bil 

koncert lahko v telovadnici. Nastop je 
bil zanimiv tudi za nekatere lokalne 
podjetnike, ki so donirali nekaj sred-
stev. Tudi voditeljica Nataša Mrak se 
je še posebno potrudila za dogodek v 
domačem kraju. Za lepo gesto se člani 
društva vsem, ki so pomagali, iskreno 
zahvaljujemo," je še povedal Matjaž 
Podlipnik.

V Mojstrani je gostovala Klapa Zvonimir

Najmlajši so ponudili 
obiskovalcem sladko in slano 
pecivo, ki so ga pripravile 
izkušene domače pekarice. 
Zelo so se izkazali tudi domači 
gostinski in turistični delavci, 
ki so brezplačno poskrbeli 
za namestitev in okusno 
domačo hrano za gostujoče 
glasbenike.

NEŽA ROZMAN

Člani Turističnega društva Rateče - Planica 
prisrčno vabijo na tradicionalno, tokrat že 
jubilejno 30. razstavo ročnih del, ki se bo 
odvijala od četrtka, 28. marca, do nede-
lje, 31. marca 2019. Razstava bo na ogled 
vsak dan med 10. in 18. uro v prostorih 
Krajevne skupnosti Rateče - Planica. Na 
razstavi si boste lahko ogledali skrbno 
izdelana ročna dela, ki so jih pripravile 
članice društva, na ogled bodo prti, pr-
tički, pa tudi druge kvačkane mojstrovi-
ne s tradicionalnimi, gorenjskimi motivi.  
Za več informacij je na voljo Tina Brlogar, 
dosegljiva je na telefonski številki 041 
607 373. 

Razstava ročnih del 
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27 let

AKCIJE V MARCU –10%                                                  
    Vrhunski mačji WC-pesek 7 kg in 15 kg  

350% vpojnost, diši po otroškem pudru,  
se ne prijema na dlako in tačke.                             

   SKUDO elektronski odganjalec bolh in  
klopov za pse – deluje 1 leto – 16,30€ –10%

   N&D hrana za pse 12 kg -–59,08€ –10%      
polenovka & buča, brez žit, 60–80 % mesa

NE DOBITE VEČ?  
MI IMAMO NA ZALOGI
   PRESTIGE HRANA ZA GLODALCE IN PTICE
   BUNNY HRANA ZA GLODALCE
   VELIKA IZBIRA HRAN, OPREME IN SREDSTEV ZA NEGO

Pokličite nas – pišite nam, kaj potrebujete!    

PRI NAS DOBITE TUDI:
    Male živali
    Akvarijske in ribniške ribe
    Izdelamo vam akvarij, aqua-terariji ….

TOKRATNI NASVET:
Letošnja zima je bila mila, zato so bolhe in klopi preživeli. 
Prihaja pomlad in z njo bolhe in klopi.

Pravočasno zaščitite svojega psa in mačko!
Priporočamo:    Skudo elektronske odganjalce
    Insekticidne Ampule ali ovratnice
    Insekticidne posipe ali šampone
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Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: »Bolje 
preprečiti, kot škropiti.“ 
Del knjige je namenjen 
preventivi vrtnin, del 
pa  odgovorom za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, 
mehka vezava

AKCIJA V MARCUOb nakupu knjige Naravno varstvo vrtnin prejmete darilo -  knjigo MED.
Čebelarka Malči Božnar pouči o bogastvu medu in čebeljih pridelkov, kulinarični mojster Andrej Goljat pa nas navduši z enkratnimi recepti z uporabo medu. Ne le kot sladilo ali namaz, med lahko uporabimo pri pripravi hladnih in toplih napitkov ter številnih sladicah. V knjigi so tudi recepti za solate, testenine, mesne in ribje jedi z medom. 

12  50

EUR
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 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.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena
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                        + poštnina

EUR
19

Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

                        + poštnina

12  50
EUR


