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Glasilo Občine Kranjska Gora  I  Letnik 17 I  Številka 7 I

Ju
lij

 2
01

8

Na fotografiji: Skrivnosti narave 
Foto: Gorazd Kavčič

ZGORNJESAV'C, ISSN 1580-7991
Ustanovitelj glasila:  
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,  
4280 Kranjska Gora

Pravice izdajatelja izvaja:  
Gorenjski glas, časopisno podjetje, 
d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj

Odgovorna urednica:  
Marjana Ahačič, 031/352 514,  
marjana.ahacic@g-glas.si

Namestnica odgovorne urednice:  
Urška Peternel, 041/570-942,  
urska.peternel@g-glas.si

Novinarka:  
Suzana Podgoršek Kovačič  
041/262 811,  
suzana.kovacic@g-glas.si

Tehnični urednik: Grega Flajnik
Oblikovanje: Matjaž Švab
Lektorica: Maja Stržinar

Oglasno trženje: 
Mateja Žvižaj 041/962 143, 
04/201 42 48, 
mateja.zvizaj@g-glas.si

Priprava za tisk: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

Tisk: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana

Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., 
Slomškov trg 10, 2500 Maribor
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v nakladi 19.230 izvodov, prejemajo ga 
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Petek, 3. avgusta, ob 15. uri, teniško igrišče v Mlačci (Mojstrana)  
(rezervni termin: petek, 10. avgusta)

PRVENSTVO OBČINE KRANJSKA GORA V TENISU 
Organizator: Teniški klub Mojstrana, Jože Gregorčič, tel.: 041 653 554

Petek, 3. avgusta, ob 17. uri, Dovje, pokopališče 
POLOŽITEV VENCA NA GROB JAKOBA ALJAŽA

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

Petek, 3. avgusta, ob 19. uri, Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
39. LIKOVNA KOLONIJA VRATA 2018 

Odprtje razstave s kulturnim programom – z ogledom novega promocijskega 
filma Slovenskega planinskega muzeja in nastopom mešanega pevskega zbora 

Kulturnega društva Vox Carniola z Jesenic
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej,  

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

Sobota, 4. avgusta, ob 7.30, Kranjska Gora, pred Agencijo Julijana
ANDREJČKOV POHOD NA CIPERNIK

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

Ponedeljek, 6. avgusta, ob 20. uri, trg pred cerkvijo v Kranjski Gori
OSREDNJA SLOVESNOST S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

V kulturnem programu bosta nastopila Miha Debevec in Dejan Kušer.
Organizator: Občina Kranjska Gora, Vlasta Skumavc Rabič,  
tel.: 5 809 809, e-pošta: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si

Sreda, 8. avgusta, ob 10. uri, Kranjska Gora, parkirišče za Zdravstvenim  
domom (v primeru dežja bo kolesarjenje preloženo)

KOLESARJENJE V ČAST OBČINSKEGA PRAZNIKA
Organizator: Društvo invalidov Občine Kranjska Gora, Marko Košir,  

tel.: 040 674 742, e-pošta: di@kranjskagora.si

Četrtek, 9. avgusta, ob 8. uri, kegljišče v Mlačci (Mojstrana)
KEGLJANJE Z NIHAJNO KROGLO 

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

Program prireditev v počastitev  
7. avgusta – 23. praznika Občine Kranjska Gora

Kranjskogorski občinski svet je na zad
nji seji pred poletjem soglasno potrdil 
letošnje občinske nagrajence. Svetniki 
so se strinjali s predlogom, da Marko 
Butinar iz Rateč postane častni občan 
Kranjske Gore, Jože Rožič, prav tako iz 
Rateč, pa prejme zlati grb Občine Kranj
ska Gora. Priznanja bo župan Janez 
Hrovat podelil na slovesnosti ob ob
činskem prazniku 7. avgusta, ko bodo 
priznanja občine prejeli še Janez Mlinar 
in Franci Kajžar, oba iz Rateč, ter Moj
strančan Tomaž Pšenica.

Marko Butinar  
častni občan

VABILO
Vabim vas na osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj ob občinskem prazniku, 

ki bo v ponedeljek, 6. avgusta, ob 20. uri na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.

Janez Hrovat, župan

MARJANA AHAČIČ

Tudi Kranjska Gora se pridružuje do-
govoru zgornjegorenjskih občin, ki 
bodo s prihodnjim letom, ko začne ve-
ljati nova zakonodaja, za posamezno 
nočitev zaračunavale 1,60 evra turi-
stične takse. Ob tem bodo ponudniki 
prenočitev gostom zaračunavali še 
promocijsko takso v višini 0,40 evra. 
"Župani smo se dogovorili, da osta-
nemo na zmerni ravni. Za planinske 
koče bodo takso začeli zaračunava-
ti postopoma, taksa za kampe pa bo 
ostala polovična, ker menimo, da je 
tovrstni turizem v Kranjski Gori še ve-
dno podhranjen in si ga želimo več," 
je povedal župan Janez Hrovat. Občina 
sicer lahko določi turistično takso v 
znesku od nič do 2,5 evra, promocijska 
taksa pa znaša 25 odstotkov obraču-
nane turistične takse. Prihodke turi-
stične takse občina namenja podro-
čju turizma, promocijska taksa pa je 
sistemski vir za financiranje državne 
javne agencije za načrtovanje in izva-
janje trženja ter za promocijo celovite 
turistične ponudbe Slovenije.

Turistična  
taksa  
po novem
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• Ceste po Zgornjesavski dolini so 
že vso pomlad tako rekoč eno samo 
gradbišče. Teče vse po načrtih? Bodo 
dela končana do vrhunca poletja?
"Veliko se dela, a vse žal ne bo zaključe-
no pred jesenjo. Na Dovjem, na primer, 
kjer občina obnavlja cesto in vso po-
trebno infrastrukturo v vasi, gre za zelo 
zahtevno gradbišče, in kot zdaj kaže, 
bodo izvajalci dogovorjeni rok prekora-
čili. Pri sanaciji se je namreč pokazalo 
nekaj nepričakovanih nujno potrebnih 
dodatnih del. A mislim, da ni razloga 
za slabo voljo, saj bo po zaključeni re-
konstrukciji vsa vas, podobno kot lani 
Rateče, res temeljito obnovljena. Občina 
za projekt namenja več kot pol milijona 
evrov. V sklopu obnove bosta v nasle-
dnji fazi urejeni tudi parkirišče in otro-
ško igrišče na travniku pred cerkvijo ter 
seveda dovška Gobela s pločnikom. 
• Lahko nekaj podobnega računa-
mo tudi za cesto skozi Gozd - Mar-
tuljek, kjer glavnino investicije sicer 
vodi država?
"Tudi tu gre za zahtevno gradbišče. V 
sklopu obnove, kjer občina sodeluje z 
menjavo komunalne infrastrukture 
in pločnikom, je zdaj na vrsti druga 
polovica vasi. Je pa izvajalec Gorenj-
ska gradbena družba državo kot glav-
nega investitorja zaprosil za podaljša-
nje roka za dva meseca. Upam, da se 
bo do začetka glavne poletne sezone 
okoli 20. julija vendarle vsaj na grobo 
asfaltirano celotno cestišče."
• Kako kaže obnovi ceste v središču 
Kranjske Gore?
"Dela bodo do roka, ki je 5. julij, veči-
noma zaključena. Kraj bo tako dobil 
osnovno funkcionalnost, center pa pri-
meren videz. Promet v središču Kranj-
ske Gore bomo sicer za sedaj pustili 
dvosmeren, uvedli območje umirjene-

ga prometa in parkiranje rešili z mo-
dro cono. Cilj spremenjenega režima 
je, da statično pločevino spravimo ven 
iz središča kraja, tako da bodo dnevni 
obiskovalci trgovin in lokalov lahko 
prišli do svojih storitev, kar je bilo 
doslej skoraj nemogoče. Prav zato z 
zaključkom obnove vzpostavljamo po-
večano tako imenovano modro cono, 
ki bo zdaj obsegala parkirni režim 
ne le pred trgovsko-poslovno stavbo, 
ampak vse območje ceste od žičnic do 
hotela Prisank. Parkiranje bo tu dovo-
ljeno dve uri, ob uporabi parkirne ure. 
V naslednjih leti se bo režim širil tudi 
na druge parkirne površine v občini. 
Sicer pa se zavedamo težav s pomanj-
kanjem parkirišč v občini; na dolgi rok 
jih bomo ustvarjali v smislu strategije, 
ki je bila že narejena pred leti in pred-
videva širitev parkirišč tako z garažno 
hišo kot z zagotavljanjem dodatnih 
parkirišč v smeri Podkorena in Gozda 
- Martuljka." 

• Sodobne smernice umirjanja pro-
meta pa se zdaj usmerjajo v večjo 
uporabo javnega prometa, kajne? 
Če so bila prizadevanja še pred de-
setletjem usmerjena v povečevanje 
parkirišč, gredo zdaj trendi v smeri 
zmanjševanja števila avtomobilov ...
"Tako občina kot Triglavski narodni 
park in država z roko v roki že poskuša-
mo umiriti promet v Alpe. Začeli bomo 
z dolino Vrata, upamo, da nadaljujemo 
s prelazom Vršič, Tamarjem in drugi-
mi alpskimi dolinami, ki so resnično 
preobremenjene s prometom. Glavna 
prizadevanja gredo v smeri alterna-
tivnih ekoloških prevozov in urejanja 
parkirišč izven teh območij."
• Kako kaže dokončanju cestnih in 
kolesarskih povezav v Ratečah?
"Tam po sanaciji celotne vasi zaklju-
čujemo krožišče, kamor se trenutno 
umešča tematski del zgodbe, vezan 
na planiške skakalnice. Sočasno se je 
že začela gradnja pešpoti in razgledne 

Kjer je volja, je tudi pot
Z županom Janezom Hrovatom smo se tik pred začetkom poletne sezone 
pogovarjali o letošnjih občinskih projektih in se obenem v obdobju, ko se 
počasi zaključuje štiriletni mandat župana in občinskega sveta, ozrli po doslej 
opravljenem delu.

Župan Janez Hrovat / Foto: Gorazd Kavčič



ploščadi na Ledinah ter urejanje kole-
sarske povezave od obstoječe daljinske 
kolesarske poti do Planice. Vse to bo 
končano še letos, z velikim veseljem 
pa sporočam tudi podatek, da sem se 
uspel dogovoriti za lokacijo nadhoda 
za tekače, ki bo umeščen med Planico 
in Ratečami, za kar se Ratečanom, ki 
so vsi spoznali nujnost gradnje kole-
sarske povezave, tudi najlepše zahva-
ljujem. Povezava je pomembna tudi v 
luči prihajajočega svetovnega prven-
stva v nordijskih disciplinah, ki ga 
Planica gosti leta 2023."
• Kako se občina pripravlja na ta 
veliki dogodek?
"Zaradi nas bi bilo lahko nordijsko sve-
tovno prvenstvo v Planici že prihodnje 
leto. Tako rekoč vse je že pripravljeno 
in lahko smo vsi ponosni na naš novi 
nordijski center; razen morda kakšnih 
hotelov najvišjega ranga, ki jih desti-
nacija, kot je Kranjska Gora, potrebuje, 
ter seveda kar nekaj novih tako stalnih 
kot alternativnih parkirišč. Skartka: 
pripravljeni smo več kot odlično in z 
dobrimi organizatorji se nam za uspe-
šno izvedbo res ni treba bati."
• Bo Planica 2023 stvar Zgornjesa-
vske doline in Slovenije ali širše re-
gije?
"Regije, zagotovo. Tako Slovenije kot 
sosednjih Avstrije in Italije, to je bilo 
jasno že od prvega trenutka. Sosed-
je aktivno sodelujejo pri pripravah. 
Pravzaprav gre na neki način za zgod-
bo, ki je nadaljevanje ideje o olimpija-
di treh dežel."
• Kateri so pravzaprav še največji 
projekti občine v letošnjem letu?
"Kar nekaj jih je: temeljita prenova 
stavbe stare šole na Dovjem, kjer smo 
uredili občinska stanovanja, je zaklju-
čena, v zadnji fazi je tudi obnova ce-
ste z vso potrebno infrastrukturo. Tik 
pred zaključkom je projekt izgradnje 
vodohrana v Podkorenu. V Mojstra-
ni urejamo peš oziroma kolesarsko 
povezavo od Požgancovega mostu do 
spodnjega mostu. Odprta bo še v tem 
mesecu ... Pa pločnik na Belci in v 
Gozdu - Martuljku, prenova Kranjske 
Gore, izgradnja velikega rekreacijske-
ga prostora pod hotelom Lek, obnova 
šolskega športnega igrišča v Kranjski 
Gori in še veliko manjših stvari."

• Jeseni se zaključuje mandat žu-
pana in občinskega sveta. Kako ste 
zadovoljni z opravljenim delom v 
teh štirih letih?
"Na vsa štiri leta odličnega delovanja 
občinskega sveta, ki je vedno deloval v 
korist vseh občank in občanov naše ob-
čine, sem res ponosen. Kljub tako rekoč 
zaprtim vratom prejšnjega vodstva sem 
se moral nekako znajti, a kjer je volja, 
je tudi pot – in stvari so predvsem za-
radi mojih podjetniških izkušenj ste-
kle. Še posebej naj pohvalim svetnike 
moje Alpske liste, svetnike strank SDS, 
SD in SMC ter drugih, ki so nam omo-
gočili uresničevanje smelih in števil-
nih projektov in nalog. Ponosen sem 
tudi na delovanje občinske uprave pod 
vodstvom direktorice Vesne Okršlar, 
podžupana Bogdana Janše in na to, da 
v vsem mandatu na občini nismo zapo-
slovali, ampak število redno zaposlenih 
celo zmanjšali, pri tem pa opravili vse 
delo, ki smo si ga zastavili."
• Kaj po štirih letih vodenja obči-
ne lahko omenite kot svoje največje 
uspehe?
"Pravzaprav morda najprej kar prenos 
kanalizacijskega sistema nazaj v ob-
činske roke in obenem odplačilo pre-
ostalega dolga za gradnjo tega siste-
ma, ki je proračun bremenil za skoraj 
tristo petdeset tisoč evrov vsako leto. 
Tudi na vse infrastrukturne projekte, 
ki smo jih izpeljali, od Rateč do Ra-

dovne, sanacijo vseh vasi in krajev. In 
predvsem zadovoljstvo občanov, ki ga 
občutim in me navdušuje. Pa na po-
rast učencev v osnovnih šolah in vrt-
cih, kar kaže na večanje mlade popu-
lacije in na velike možnosti zaposlitve 
in na vse v teh štirih letih dosežene 
dogovore za stvari, ki se v občini že 
leta niso premaknile z mrtvih točk. 
Tudi sodelovanje z državo na infra-
strukturnem področju je bilo odlično, 
predvsem pa me veseli, da v štirih le-
tih nismo podražili niti ene storitve 
javnih služb občanom, ampak smo 
komunalne storitve celo pocenili.
• Prav gotovo so tudi projekti, za 
katere morate priznati, da vam (še) 
ni uspelo. Ali bi jih morda z dana-
šnjimi izkušnjami izpeljali drugače, 
kot ste jih ...
Skoraj vse, kar sem obljubljal pred vo-
litvami, sem tudi uresničil, projekta 
Vitranc, o katerem me večkrat pov-
prašate, pa tako ali tako nisem upal 
napovedovati pred štirimi leti, so pa 
novi lastniki žičnic vsaj vložili doku-
mentacijo za projekt gradnje nove 
dostopne naprave, naj bo to kabinska 
žičnica ali sedežnica. V planih in mo-
jih obljubah pa je bilo res pokrito igri-
šče v Mojstrani, ki pa ga nisem uspel 
izpeljati. Igrišče bo nadkrito takoj po 
sprejemu novih prostorskih načrtov. 
Vse drugo, kar sem obljubljal, pa je 
narejeno."

V središču Kranjske Gore se z zaključkom obnove ceste vzpostavlja modra cona in uvaja 
območje umirjenega prometa. / Foto: Gorazd Kavčič
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A gondola lift to the top of Vitranc
For several years in Kranjska Gora they have been thinking 
about enriching the tourist offer with the gondola on the top of 
Vitranc. „The gondola needs to be built. I believe that we will 
obtain a building permit within this year and that we will agree 
on a financial construction so that the project will be carried out 
in the next few years,“ is determined Mayor Janez Hrovat. At the 
beginning of the month, the company RTC Žičnice Kranjska Gora 
submitted to the competent administrative unit documentation 
for obtaining a building permit. „We expect, of course, that we 
will have to complement it, and then the implementation will 
follow,“ said Klavdija Gomboc on behalf of the cable car opera-
tor. The project requires eight to ten million euros and could be 
realized in the next few years; in Kranjska Gora is expected that 
realization will be possible in a public-private partnership and 
with the help of the municipality and the state.

Auf den Berg Vitranc mit  
einer Gondel
In Kranjska Gora überlegt man seit ein paar Jahren das touristische 
Angebot mit einer Gondel auf Vitranc zu bereichern. „Eine Gondel 
muss gebaut werden. Wir glauben daran, dass wir eine Bauge-
nehmigung noch in diesem Jahr erwerben und die Finanzkonstruk-
tion vereinbaren werden, und dass das Projekt in den nächsten Ja-
hren dann auch durchgeführt wird“, sagt der Bürgermeister Janez 
Hrovat. Das Unternehmen RTC Žičnice Kranjska Gora überreichte 

der zuständigen Verwaltungsstelle am Anfang des Monats die Un-
terlagen zum Erwerb der Baugenehmigung. „Wir erwarten natür-
lich, dass die Unterlagen noch ergänzt werden müssen, danach 
folgt aber die Durchführung“, sagte im Namen von RTC Žičnice 
Frau Klavdija Gomboc. Wir brauchen für das Projekt acht bis zehn 
Millionen Euro, verwirklicht kann es aber in den nächsten ein paar 
Jahren; in Kranjska Gora erwartet man eine öffentlich-private Par-
tnerschaft sowie die Hilfe der Gemeinde und des Landes.

Sulla cima del Vitranc in gondola
Da diversi anni a Kranjska Gora stiamo pensando di arricchi-
re la nostra offerta turistica con l’aggiunta delle gondole verso 
la cima del Vitranc. “Sarà necessario costruire l’infrastruttura. 
Sono convinto che otterremo la necessaria licenza edilizia entro 
quest’anno, pianificando la struttura finanziaria del progetto, per 
realizzarlo nei prossimi anni” ha dichiarato convinto il sindaco 
Janez Hrovat. A inizio mese, la ditta RTC Žičnice Kranjska Gora 
ha inviato all’unità amministrativa la documentazione per otte-
nere la licenza edilizia. “Prevediamo che dovremo completare la 
domanda, fase a cui seguirà quella della realizzazione”, ha com-
mentato a nome dell’impesa Klavdija Gomboc. Il progetto ha un 
valore che va dagli otto ai dieci milioni di euro, con la sua imple-
mentazione che è possibile in alcuni anni; a Kranjska Gora si au-
spicano si possa realizzare tramite un sistema di partner pubblici 
e privati nonché col supporto del Comune e dello Stato.

V Kranjski Gori že nekaj let razmišljajo o tem, da bi turistično 
ponudbo obogatili z gondolo na vrh Vitranca. "Gondolo bo treba 
zgraditi. Verjamem, da bomo gradbeno dovoljenje zanjo dobili 
še v letošnjem letu, se dogovorili za finančno konstrukcijo in 
da projekt v naslednjih letih tudi izpeljemo," je odločen župan 
Janez Hrovat. Podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora je v začetku 
meseca na pristojno upravno enoto oddalo dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. "Pričakujemo seveda, da ga 
bomo morali še dopolnjevati, nato pa sledi izvedba," je v imenu 
žičničarjev povedala Klavdija Gomboc. Za projekt potrebujejo 
od osem do deset milijonov evrov, uresničili pa bi ga lahko v 
prihodnjih nekaj letih. V Kranjski Gori pričakujejo, da v javno-
-zasebnem partnerstvu ter s pomočjo občine in države.

Na vrh Vitranca z gondolo

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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MARJANA AHAČIČ

Župan Janez Hrovat je tudi letos priredil slavnostni spre-
jem devetošolcev odličnjakov, to je učencev, ki bi bili po 
starem sistemu ocenjevanja vsa leta osnovnošolskega iz-
obraževanja odlični. Tik pred koncem šolskega leta jih je 
sprejel v Ljudskem domu v Kranjski Gori in jih nagradil s 
priznanji županova petica ter knjigo Darinke Kladnik Slo-
venija v zgodbah.
Šolanje je letos s skupno povprečno oceno vsaj 4,51 v obeh 
kranjskogorskih osnovnih šolah zaključilo 12 učencev, 
štirje iz OŠ 16. decembra Mojstrana: Tal Čarman, Emma 
Dušanić, Urban Zorman in Neža Lakota, ter osem iz OŠ 
Josipa Vandota Kranjska Gora: Urban Dereani, Estera Er-
lah, Taja Erlah, Kaja Kerštajn, Zala Lavttižar Žerjav, Enej 
Mertelj, Nikola Perkolič Railič, Trina Ronner Svetlin, Liza 
Vidic in Urban Zgonc. Poleg učencev in njihovih staršev so 
na sprejem povabili tudi razrednike Marijo Jakelj, Marto 
Mertelj in Roka Brezavščka ter ravnatelja Darjo Pikon in 
Milana Roglja.
"Ta vaš bleščeči prvi korak je začetek uspešnega življenja. 
Pokazali ste, da ste med najboljšimi, in si utrli pot naprej. 
Verjamem, da boste dokazali, da je šolstvo v občini Kranj-
ska Gora na visokem nivoju," jih je nagovoril župan Janez 
Hrovat. "Želim, da se vas vsaj nekaj čez leta vrne, se zapo-
sli v naših krajih in prevzame podjetja, ustanove ... morda 
tudi moje mesto."

Nekaterim od najboljših, Zali Lavttižar Žerjav, Urbanu Zor-
manu in Kaji Kerštajn, smo postavili tudi nekaj vprašanj o 
delu v osnovni šoli in načrtih za prihodnost.
• Kaj je tisto, zaradi česar ste bili tako zelo uspešni v 
šoli?
Zala: "Uspešna sem bila predvsem zaradi sprotnega dela in 
poslušanja pri pouku. Nikoli se nisem učila več ur dnevno, 
vedno sem izpisala podatke, ki sem jih ponovila pred te-
stom ali spraševanjem."
Urban: "Mislim, da je k mojemu uspehu v osnovni šoli pripo-
mogla moja splošna razgledanost, poslušanje razlage snovi in 
sodelovanje pri urah pouka kot tudi ponavljanje snovi doma."
Kaja: "V šoli sem bila tako uspešna predvsem zaradi pod-
pore, ki je prihajala od družine. Če sem naletela na kate-
rokoli težavo pri delu za šolo, so mi takoj brez oklevanja 
pomagali. Podpora je seveda prihajala tudi od nekaterih 
učiteljev, ki so mi z veseljem dali kakšen dodaten izziv, s 
pomočjo katerega sem krepila svoje znanje."
• Kateri je bil vaš najljubši predmet in zakaj?
Zala: "Najraje sem imela slovenščino. Sem oseba, ki se zelo 
rada izraža prek pesmi in tudi govorno izražanje mi ne povzro-
ča težav. Rada imam naš jezik, saj je zelo zanimiv. Obožujem 
branje literature, predvsem tiste malo "težje", saj je zanimivo, 
kako pesniki skrijejo bistvo pesmi in kako težko ga mi včasih 
najdemo. Občudujem vse pisatelje in pesnike, ki jim je uspe-
lo ustvariti takšna dela, in vesela sem, da jih lahko berem in 
se "potopim" vanje. V njej se najdem in vsakič sem z veseljem 

Najboljši prejeli županovo petico
Na sprejemu v Ljudskem domu je bilo letos 14 učencev Osnovne šole Josipa 
Vandota Kranjska Gora in štirje učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana. 
Župan Janez Hrovat je vsem čestital in jim izročil priznanja za odlično delo  
v vseh devetih letih šolanja.

Najboljši učenci letošnje generacije devetošolcev z županom Janezom Hrovatom na sprejemu v Ljudskem domu / Foto: Primož Pičulin



Urban Zorman / Foto: Primož Pičulin
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vstopila v učilnico slovenščine. Zahvala 
pa gre tudi učiteljici slovenščine, ki ima 
drugačen, zanimivejši način poučevanja 
in njene ure niso bile nikoli dolgočasne. 
Upam pa, da bom tudi naslednja leta 
rada vstopala v učilnico slovenščine."
Urban: "Težko bi omenil samo en 
predmet. Moji najljubši predmeti so 
bili matematika, kemija in biologija, 
ker predvsem pri prvih dveh spodbu-
jaš svojo domišljijo in odkrivaš logične 
povezave."
Kaja: "Moj najljubši predmet je bil slo-
venščina. Pri urah slovenščine sem ime-
la popolno svobodo in prosto pot za mojo 
domišljijo. Učiteljica slovenščine je bila z 
nami vedno iskrena, zato sem dodatna 
dela vedno nosila v pregled njej, saj sem 
vedela, da bom dobila odlično konstruk-
tivno kritiko. S pomočjo učiteljice sem 
odkrila tudi strast do umetnosti, igranja, 
pisanja, javnega nastopanja …"
• Kaj bi v osnovni šoli spremenili, če 
bi imeli možnost?
Zala: "Spremenila bi prehrano, to je 
pravzaprav edina stvar, ki me je mo-
tila. Seveda sem vesela in hvaležna, 
da imamo na šoli možnost malice in 
kosila, samo včasih, no – večino časa 
– hrana res ni bila okusna. Redkokdaj 
sem se veselila kosila v šoli. Upam, da 
se bodo izboljšali pri pripravi hrane."
Urban: "Z osnovno šolo sem bil zado-
voljen in spremenil ne bi ničesar."
Kaja: "Če bi imela možnost, bi v šolski 
urnik dodala več ur, pri katerih bi se 
učili predvsem govora, mimike, giba 

ter kako izvajati javne nastope, saj se 
mi zdi, da ima veliko učencev s tem 
težave."
• Kako preživljate prosti čas med 
šolskim letom?
Zala: "Med šolskim letom sem redko-
kdaj brez dela, veliko se družim s pri-
jatelji in družino. Rada pa se ukvar-
jam tudi s športom. V zimskem času 
veliko smučam in tečem na smučeh, 
ko pa postane toplo in se sneg stopi, 
se podam na kolo ali rolerje. Nikoli ne 
zmanjka aktivnosti!"
Urban: "Ukvarjam se s športom – tre-
niram karate, rad kolesarim in tečem. 
Prav tako se rad družim s prijatelji, 
preberem dobro knjigo, grem v kino …"
Kaja: "Moj prosti čas med šolskim letom 
je bil kar napolnjen, saj sem obiskovala 
veliko, mogoče še celo preveč obšolskih 
dejavnosti, a me to nikoli ni oviralo pri 
druženju s prijatelji in družino."
• Kako boste preživeli počitnice?
Zala: "Letošnje počitnice bodo zelo zani-
mive. Udeležila se bom vojaškega tabo-
ra v Vipavi, potem grem uživat na mor-
je. Nato bom opravljala študentsko delo 
na recepciji, avgusta grem na oratorij, 
kjer bom sodelovala v vlogi animator-
ke. Potem pa bo že čas, da prestopim 
vrata nove šole. Verjamem, da bo pestro 
in zabavno."
Urban: "Za teden dni bom z bratom 
in s starimi starši odšel na Krk, štiri-
najst dni bom z družino aktivno pre-
živel v Črni gori, avgusta pa gremo še 
na potovanje v London."

Kaja: "Počitnice bom kar se da uživa-
la. Veliko bom hodila v Jasno s prija-
telji, preživljala čas z družino, upam, 
da bom dobila tudi kakšno poletno 
delo in se udeležila oratorija."
• V katero srednjo šolo ste se vpisa-
li? Se je veselite?
Zala: "Vpisala sem se v Gimnazijo Kranj, 
ki se je zelo veselim, saj me čaka novo 
okolje z novimi ljudmi, ki mi bodo nu-
dili veliko znanja."
Urban: "Vpisal sem se v Gimnazi-
jo Jesenice, ker bom tu svoje znanje 
nadgradil, prav tako pa se še nisem 
odločil, kateri poklic bi v življenju rad 
opravljal. Seveda se je veselim."
Kaja: "Vpisana sem v Umetniško gimna-
zijo Nova Gorica, in sicer smer Gledališče 
in film. Šole se neizmerno veselim, saj 
komaj čakam na novo okolje, prijatelje 
in na splošno novo poglavje v življenju."
• Kje se vidite čez deset let?
Zala: "Za zdaj še nimam jasnega cilja, saj 
me trenutno veseli veliko stvari. Najbolj 
me zanima igralski poklic, morda pa bo-
ste nekoč brali mojo zbirko pesmi ali pa 
bom odpotovala v pravo. Zadnje časa se 
navdušujem tudi nad medicino. Bomo 
videli, kam me bo pot pripeljala."
Urban: "Vidim se na področju naravoslov-
nih in matematičnih ved, mogoče tudi na 
izpopolnjevanju svojega znanja v tujini."
Kaja: "Čez deset let se vidim na odru. 
Kjer bom delala nekaj, kar imam 
rada, nekaj, v kar bom vložila veliko 
truda – in predvsem nekaj, kar bom 
počela z ljubeznijo."

Zala Lavttižar Žerjav / Foto: Primož Pičulin Kaja Kerštajn / Foto: Primož Pičulin



10 | OBČINSKE NOVICE

Suha travišča, mokrišča, žive meje, 
biotopi ali gozdovi so primeri narav-
nih bogastev, ki občinam na območju 
Alp dajejo veliko vrednost. Številnim 
živalim zagotavljajo življenjski pro-
stor. Istočasno ljudje cenimo privlač-
nost in kakovost življenja v delujočem 
naravnem prostoru. Potenciali tega 
prostora še zdaleč niso izčrpani, tukaj 
lahko postane aktivna vsaka občina!
Cilj projekta speciAlps je prepozna-
vanje naravnih bogastev ter njihovo 
ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi 
spodbujati regije h krepitvi naravne 
pestrosti alpskega prostora na medob-

činski ravni in omogočiti doživljanje 
narave kot vsakodnevno izkušnjo. V 
okviru izvajanja projekta bodo v petih 
pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki 
bodo delovale na področju naravne pe-
strosti. Pilotno regijo v Sloveniji pred-
stavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj 
in Kamnik. Na poti k povečevanju vre-
dnosti naravnih bogastev bodo ekipe 
spremljali šolani lokalni koordinatorji 
in jim individualno svetovali. Iz zele-
nih površin bi tako lahko nastali bioto-
pi ali suha travišča, urejene učne poti 
ali zasaditev zelenih pasov vzdolž polj.
V okviru uresničevanja večletnega pro-

grama dela Alpske konvencije je ena 
od osrednjih tem naravna pestrost. 
CIPRA International in omrežje občin 
Povezanost v Alpah želita k temu pri-
spevati z izvajanjem projekta speciAlps 
v naslednjem triletnem obdobju.
Projekt speciAlps poteka od aprila 2017 
do marca 2020, finančno ga podpira 
nemško Zvezno ministrstvo za okolje, 
varstvo narave in varnost reaktorjev 
(BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju 
z omrežjem občin Povezanost v Alpah. 
Projekt speciAlps temelji na programu 
z naslovom Naravna pestrost v občini 
avstrijske zvezne dežele Vorarlberg/AT.

Projekt speciAlps – biotska pestrost
Suha travišča, mokrišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih 
bogastev, ki občinam na območju Alp dajejo veliko vrednost.

MARJANA AHAČIČ

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
Milan Klemenčič, v času osamosvo-
jitvenih procesov poveljnik posebne 
enote milice tedanje UNZ Kranj, orga-
nizator manevrske strukture narodne 
zaščite za policijo in član skupine, ki 
je v času vojne za Slovenijo na Gorenj-
skem koordinirala borbene aktivnosti.
V svojem nagovoru je spomnil na čas 
pred slabimi tremi desetletji. »Vojna 
za Slovenijo je trajala deset dni. V tej 
vojni, ki je nismo želeli, so pripadniki 
tedanje Teritorialne obrambe in orga-
nov za notranje zadeve prisilili Jugo-
slovansko armado, da se je vrnila na-
zaj v vojašnice, in zagotovili politiki, 
da je lahko odigrala svojo vlogo in po-
peljala Slovenijo na pot samostojno-
sti,« je poudaril Klemenčič in izrazil 
obžalovanje, da se po osamosvojitvi 
država ni razvijala v skladu z obljuba-

mi politike in pričakovanjem večine 
državljanov. Prav tako je bil kritičen 
do različnih interpretacij osamosvoji-
tvenega dogajanja. 
»Prav je, da se s svečanostmi, kot je 
današnja, spominjamo takratnih 
dogodkov in ohranimo verodostojen 
spomin na takratni čas. Politika, ki 
spodbuja sovraštvo in izključuje dru-
gače misleče, deli ljudi na leve in de-
sne, ni dobra za slovenski narod. Zdaj 
je čas, da si vrednote, ki smo jih imeli 
v mislih, ko smo odhajali na plebiscit, 
ponovno postavimo kot cilj,« je pou-

daril slavnostni govornik in dodal, da 
moramo krepiti socialno in pravno 
državo, ki naj ne bo brezpotje, iz ka-
terega izhod najdejo le privilegirani, 
temveč varuh, pod streho katerega 
smo vsi enaki pred zakonom. »Že-
lim si, da bi znali pokazati svojo dr-
žavljansko pripadnost tudi sedaj, ko 
Slovenija skupaj z ostalimi evropski-
mi državami preživlja zahtevne čase. 
Bodimo enotni, kot smo bili ob vseh 
velikih dogodkih. Zavedati se mora-
mo, da je imeti lastno državo velika 
odgovornost in obveza vseh nas. Zato 
moramo tudi v prihodnje vztrajati na 
poti do cilja in boljšega življenja vseh 
državljank in državljanov.
Zbrane na prireditvi je pozdravil žu-
pan Janez Hrovat, kulturni program 
pa sta sooblikovala pihalni kvartet 
Slovenske policije in učenke OŠ 16. 
decembra Mojstrana Marisa Žerjav, 
Manca Lepoša in Iza Košir.

Slovesnost ob dnevu državnosti
Gorenjsko policijsko veteransko združenje, zgornjegorenjsko združenje veteranov 
vojne za Slovenijo in Občina Kranjska Gora so v Ratečah tudi letos pripravili 
tradicionalno spominsko slovesnost ob dnevu državnosti.

Marisa, Manca in Iza: »Mladi 
si želimo mirno domovino, 
svobodno domovino, domovino 
priložnosti, domovino novih 
izzivov, domovino kulturnih 
državljanov, domovino 
ljubezni.«
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KARMEN SLUGA

• Osemdeset let mineva od ustanovitve PGD Gozd - Mar-
tuljek. Kateri so bili prelomni dogodki v zgodovini dru-
štva?
»Teh je bilo seveda od ustanovitve društva več. Člani dru-
štva in krajani so se veselili vsake pridobitve, še zlasti če je 
šlo za gasilsko opremo ali novo vozilo. V vsakem obdobju 
delovanja društva so se pač pokazale različne potrebe. Naj-
težje je bilo zagotovo od začetka delovanja društva. Opreme 
in sredstev ni bilo, vsak krajan in član je prispeval, kar je 
pač zmogel, tako v denarju kot opremi ali delu. Oprema se 
je takrat hranila doma, zato je kaj kmalu nastala potre-
ba po izgradnji gasilskega doma. In ta se je začela hitro, 
na podarjenem zemljišču, na katerem stoji tudi današnji 
dom. Kmalu so nabavili novo brizgalno črpalko, zatem 
novo gasilsko vozilo, saj so bile izkušnje s starimi vozili 
slabe. Med gasilci in krajani je bilo vedno veliko solidar-
nosti in pomoči, zato se je društvo lahko razvijalo. Tako je 
leta 1990 nastala tudi potreba po gradnji gasilskega orodi-
šča v Srednjem Vrhu, kar je bil z vidika požarne varnosti 
zagotovo velik premik. Članstvo je naraščalo, izboljševali 
sta se opremljenost in usposobljenost gasilcev. Velik razvoj 
pa je gasilstvo v Dolini začelo doživljati po ustanovitvi nove 
Občine Kranjska Gora in samostojne Gasilske zveze Kranj-
ska Gora. To je prineslo še boljšo opremljenost in bolj ena-
komeren razvoj gasilstva v Dolini. Danes martuljski gasilci 
domujemo v sodobnem gasilskem domu, ki je bil zgrajen 
pred dobrimi desetimi leti. Prav tako kot včasih že načr-
tujemo zamenjavo starega gasilskega vozila z novejšim in 
bolj operativnim. Menjava generacij se je v naši vasi po-
kazala kot dobra, prav tako skrbimo za razvoj podmlad-
ka in članic kot tudi za medgeneracijsko povezovanje in 
sodelovanje. Torej ob osemdesetletnici delovanja imamo v 
društvu marsikaj pokazati.« 
• Koliko članov štejete, kako je društvo opremljeno?
»Danes šteje društvo več kot sto članov, od tega jih je več 
kot dvajset operativnih. Aktivni smo tako v vrstah članov 
in članic, kot veteranov in mladine. Danes je društvo mo-
derno in sodobno opremljeno z vso potrebno gasilsko in 
reševalno opremo in operativni člani so usposobljeni za 
ukrepanje ob vsakem času in trenutku. Po 15 letih spet na-
črtujemo nakup novega in modernejšega ter operativno 
bolj uporabnega gasilskega vozila. Nakup naj bi opravili v 
letu 2019, kot je bilo to določeno z dolgoročnim programom 
opremljanja gasilskih enot v občini Kranjska Gora.«

• Pomlad je čas raznih tekmovanj. Se jih udeležujete, 
kakšni so rezultati?
»Res je, čeprav aktivnosti v društvu potekajo praktično vse 
leto. Letos smo se z mladimi s kar petimi ekipami udeležili 
tekmovanja v orientaciji v okviru gasilske zveze in dosegli 
tretje in peto mesto. Glavnina tekmovanj še prihaja, na-
men pa je zagotovo preveriti usposobljenost in pripravlje-
nost naših članov ter spoznavanje opreme.« 
• Prostovoljna društva opažajo, da je vedno manj zani-
manja mladih za vključevanje v delo. Kako je s tem pri 
vas? Koliko je podmladka?
»Pri nas ni tako. Skoraj v vsaki družini v vasi je kdo gasilec 
ali član društva, zato zgledi vlečejo. Seveda je veliko odvi-
sno tudi od mentorjev mladine in mi imamo dobre, pridne 
in delavne. Biti gasilec je danes veščina, ki ni odveč v vsa-
kodnevnem življenju, in takšno znanje in vedenje prideta 
zagotovo vedno prav.«
• Ste tudi predsednik Gasilske zveze Kranjska Gora. Kaj 
lahko rečete o sodelovanju vseh društev v občini, o gasil-
ski opremljenosti v celotni občini? Kakšne večje investi-
cije načrtujete letos?
»Lani 1. decembra je Gasilska zveza Kranjska Gora prazno-
vala že dvajsetletnico delovanja. Namen delovanja gasil-
ske zveze je povezovanje društev, izvajanje izobraževanj 
in usposabljanj ter skrb za enotno opremljanje v skladu z 
merili opremljanja gasilskih enot. Pri svojem delovanju se 
držimo programa in finančnega plana, ki ga potrdimo na 
organih zveze. Večino sredstev seveda prispeva lokalna sku-
pnost, del pa prispevamo tudi sami, predvsem z izvajanjem 
požarne straže na večjih prireditvah v občini in s sodelova-
nji na raznih razpisih. Oprema v društvih je na visokem ni-
voju, letos pa poleg vseh aktivnosti in nalog načrtujemo še 
nakup dodatnih vozil za gasilski društvi Podkoren in Dovje. 
Nekaj od tega bodo društva zbrala tudi sama s prispevki in 
donacijami občanov ter drugih društev ali skupnosti.« 
• Jubilej PGD Gozd - Martuljek boste obeležili z veselico 
in zanimivim spremljevalnim programom.
»Gasilci iz gasilskega društva Gozd - Martuljek letos pra-
znujemo osemdesetletnico delovanja. Zato bomo v petek, 
6. julija, ob 17. uri  izvedli sektorsko gasilsko vajo in ob 
20. uri imeli slavnostno sejo, na kateri bomo podelili tudi 
društvena priznanja za dolgoletno delo zaslužnim članom 
društva. V soboto, 7. julija, pa se bo ob 18. uri začel slavno-
stni del praznovanja v šotoru pri gasilskem domu, sledila 
pa bo veselica z ansamblom Mladi Gamsi, srečelovom in 
zabavnimi igrami. Vabljeni vsi, zelo vas bomo veseli.«

Visok jubilej gasilstva v Gozdu - Martuljku 
V kraju pod Špikom že osemdeset let delujejo marljivi gasilci, ki prihitijo na pomoč, 
ko jih sokrajani potrebujejo. V društvu prav tako redno skrbijo za usposabljanja in 
se udeležujejo raznih tekmovanj. Pogovarjali smo se s predsednikom Prostovoljnega 
gasilskega društva Gozd - Martuljek Robertom Plavčakom.
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Kamp Kamne na Dovjem že vrsto let po-
membno prispeva k pestrosti ponudbe 
za turiste in druge obiskovalce krajev 
pod Triglavom ter na širšem območju 
Zgornjesavske doline. Svoj čar mu daje 
čudovito okolje s pogledi na Julijske 
Alpe z očakom Triglavom. Predvsem je 
priljubljen med tisti, ki iščejo mirno bi-
vanje v naravi. Lastnik France Voga ga je 
pred tridesetimi leti postavil na svojem 
zemljišču. Šlo je za kar drzno odločitev, 
da se iz svojega poklica v Železarni poda 
v turizem. "To je bilo nekako tako, kot 
če bi iz vode skočil v ogenj ali obratno. V 
Železarni sem delal kot metalurški teh-
nik, potem pa preusmeritev v turizem. 
Doma smo začeli skromno, z majhnim 
kampom. Spomnim se, da so bili prvi 
gostje izključno Nizozemci in Nemci. 
Potem so bile širitve do obsega, kakršen 
je danes – in takšen bo ostal. Sedaj pri-
hajajo gostje iz vse Evrope, iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik. Vesel sem, da 
ga po mojem odhodu v pokoj deset let 
vodi hčerka Ana Voga. O kapacitetah 
in ponudbi pravi: "Naš kamp je postal 
predvsem pohodniško naravnan. Naj-
več se ustavlja pohodnikov, planincev, 
družin, ki rade kolesarijo. Imamo dve 

apartmajski hišici, več enostavnejših 
bungalovov. Sprejmemo vse, ki pridejo 
s šotorom, prikolicami, avtodomi."
Pestra je športna in rekreativna po-
nudba v samem kampu, tenis, nami-
zni tenis, otroška igrala. Pomembno 
dodano vrednost mu daje širša po-
nudba v Mojstrani in okolici, številne 
sprehajalne poti, možnost lažjih in 
zahtevnih planinskih tur. 
France Voga, ki je še vedno vpet v delo 
kampa, poudarja, da k ugledu in obi-

sku pomembno prispeva prav celotna 
ponudba v kraju. Več let je bil predse-
dnik Turističnega društva Dovje - Moj-
strana in veliko je njegovih zaslug, 
da je turizem spet v vzponu. "Kamp 
sam ne more ponuditi vsega, zato je 
še kako dobrodošla širša ponudba. To 
so sedaj planinski muzej, ferate, nova 
sprehajalna pot do kampa, pripravlja 
se povezava do kolesarske steze. Kraj 
mora dihati s turizmom, ker le vsi 
tvorimo celoto v turistični ponudbi. 
Mojstrana je na odlični poti, da posta-
ne, kar je v zgodovini že bila – pojem 
turizma."
Tridesetletni jubilej poteka v delovnem 
vzdušju, saj se je začela prava sezona 
in ni časa za praznovanje. So pa Fran-
ce Voga, hčerka Ana in preostali dru-
žinski člani našli nekaj ur za prijetno 
srečanje, predvsem s tistimi, ki ob sku-
pnem sodelovanju in pomoči tvorijo 
uspešno turistično zgodbo. Obiskal jih 
je župan Janez Hrovat, pokramljali so 
o dosežkih in kakšno rekli tudi o načr-
tih. In še nekaj ne gre prezreti: dokaz o 
kvalitetni ponudbi so priznanja, ki jih 
kamp prejema skoraj vsako leto. 

Trideset let Kampa Kamne 
France Voga, hčerka Ana in preostali družinski člani so kljub obilici dela našli 
nekaj ur za prijetno srečanje, predvsem s tistimi, ki ob skupnem sodelovanju in 
pomoči tvorijo uspešno turistično zgodbo.

Družina Voga, zbrana ob tridesetletnici delovanja Kampa Kamne

V vseh enotah knjižnice v občini Kranjska Gora bo živahno tudi poleti, saj so knjižni-
čarke pripravile pester počitniški program. Poletne počitniške delavnice bo v knjižnici 
v Kranjski Gori in Mojstrani vodila Mojca Ahčin Rozman: od 9. do 13. julija se bodo v 
Kranjski Gori med 13.00 in 14.30 ukvarjali z morskim svetom, od 23. do 27. julija pa z 
naravo na splošno. Enake delavnice bodo v Mojstrani od 16. do 20. julija. V knjižnici 
v Ratečah imajo od 16. do 20. julija delavnice z naslovom Morski svet, od 23. do 27. 
julija Izdelajmo knjigo in od 30. julija do 3. avgusta Papir od a do ž. Brezplačne delav-
nice so namenjene otrokom, starejšim od pet let. Sicer pa je Knjižnica Kranjska Gora 
poleti odprta ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od 13. do 19. ure, ob torkih in petkih 
pa od 9. do 16. ure. Knjižnica Rateče je odprta ob torkih od 12. do 16. ure, v Mojstrani 
ob sredah in četrtkih od 15. do 19. ure in v Martuljku ob ponedeljkih od 15. do 19. ure.

Poletje v knjižnici



Pred nami so topli poletni dne-
vi, ko nam misli vedno pogosteje 
uhajajo k morju in drugim počitni-
škim destinacijam. Da si boste le-
tošnje poletje lahko privoščili več, 
obiščite najbližjo pošto in uresni-
čite svoje želje. Preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas 
pripravili v sodelovanju s turistično 
agencijo Sonček, ter svoje najdraž-
je presenetite z nepozabnimi poči-
tnicami.  
Info & rezervacije: 02 220 80 00 in 
www.posta-potovanja.si. 
Vsi, ki se boste odpravili v sosednjo 
Hrvaško, pred odhodom ne poza-
bite na hrvaške kune, na poštah 
pa lahko kupite tudi vse vrste vi-
njet za slovenske avtoceste. 

Za sproščena potovanja kar na 
pošti sklenite turistično zava-
rovanje za tujino Vzajemna z 
medicinsko asistenco. 
Pred odhodom na počitnice 
preverite ponudbo v spletni tr-
govini mojpaket.si, kjer lahko 
med več kot 35.000 izdelki izbi-
rate tudi med različnimi izdelki 
za šport in prosti čas, s katerimi 
si lahko polepšate dopustniške 
dni. Vaš nakup vam bomo dosta-
vili domov, v službo, na bencinski 
servis Petrol ali v PS Paketomat. 
Enostavno, ugodno in hitro lahko 
naročite izdelke iz spletne trgovi-
ne mojpaket.si tudi na poštnem 
okencu. 

Privoščite si več  
s Pošto Slovenije 

V času dopusta poskrbite tudi 
za vaše poštne pošiljke

Pošiljke lahko Pošta Slovenije dostavi tudi na 

izbrani naslov (npr. k sorodniku, sosedu …), 

na izbrano pošto, paketomat ali na Petrolov 

bencinski servis, kjer potem prevzamete pošilj-

ko. Po dogovoru z vami pa vas pošiljka lahko po-

čaka tudi na dogovorjenem prostoru (npr. na 

terasi, pod nadstreškom, na po vašem mnenju 

primernem prostoru oz. lokaciji). 

Za čas dopusta ali druge odsotnosti lahko za do-

ločen čas uredite prepošiljanje pošiljk na drug 

naslov. Lahko pa se dogovorite, da vas v hišnem 

ali izpostavljenem predalčniku čakajo tudi pri-

poročena pisma brez dodatnih storitev, čeprav 

prejema pošiljke niste potrdili s podpisom. 

V primeru večdnevne odsotnosti vas lahko 

pošilj ke čakajo tudi na pošti. Strošek 30-dnev-

nega hranjenja pošiljk kot poštno ležeče znaša 

za fizične osebe le 4,67 EUR z DDV, za pravne 

osebe pa 9,00 EUR z DDV. Za najlepše želje in pozdrave. Samo en naslov je pravi! 

V poplavi socialnih omrežij in različnih možnosti za elektronski prenos 

voščil velja osebno voščilo še vedno za najdragocenejše. LX-telegram 

Pošte Slovenije je pošiljka, s katero lahko:

 čestitate za rojstni dan, ob osebnih in ostalih praznikih …,

 voščite ob rojstvu otroka,
 voščite ob poroki,
 čestitate ob osebnih in poslovnih dosežkih,

 nekoga enostavno presenetite in mu s tem polepšate dan …

Telegram lahko 24 ur na dan naročite prek www.posta.si, na brezplačni 

telefonski številki 080 14 00 vsak delovni dan med 7. in 21. uro in ob so-

botah med 7. in 16. uro  ter na vseh poštah, razen pogodbenih, v okviru 

njihovega delovnega časa.

Telegrame za naslovnice v porodnišnici lahko na spletni strani odda-

te po nižji ceni, za dostavo telegrama boste namesto 7,20 EUR plačali 

samo 6,90 EUR. www.posta.si

 Izbirajte tudi med ostalimi storitvami Pošte Slovenije. 

Ujemite svoje najlepše trenutke na osebne poštne 

znamke! Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo 

osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in 

B) ali 10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih 

znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni strani 

www.posta.si izberite akcijo Poletje, v polje Geslo vpi-

šite besedo Norčije in z nekaj kliki oblikujte in naročite 

svoje osebne poštne znamke. Popust velja za spletna 

naročila in naročila, oddana po e-pošti, od 1. junija  

do 30. septembra 2018.
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• Nedavno predstavljene številke za 
preteklo leto govorijo o uspešnem 
poslovanju javnega podjetja Komu-
nala, kajne?
"Prvo leto mojega mandata na čelu 
javnega podjetja Komunala Kranjska 
Gora smo zaključili z lepim dobičk-
om 127 tisoč evrov, za kar gre zasluga 
tudi vsem zaposlenim, ki se jim ob tej 
priložnosti tudi zahvaljujem. Skupaj 
uresničujemo program, ki sem ga so-
delavcem predstavil na začetku man-
data. Dober poslovni rezultat je pred-
vsem posledica posodobitev procesov 
– največ smo jih naredili na področju 
odvoza odpadkov, kjer zadeve še ve-
dno posodabljamo. Na tem procesu 
tudi v letošnjem letu pričakujemo 
zelo dober rezultat. Predvsem se osre-
dotočamo na posodobitve v zbirnem 
centru, kjer smo les začeli zbirati v 
32-kubične zabojnike, zmanjšali smo 
število prevozov, s pogajanji pa smo 
znižali ceno za prevzem odpadnega 
lesa. Naš cilj je, da odpadni material, 
ki ga zberemo, oddamo brezplačno 
oziroma z njim celo zaslužimo. Tu bi 
poudaril predvsem zbiranje vej, lesa, s 
čimer smo samo lani zaslužili več kot 
6.500 evrov. Tudi na ta način zmanj-
šujemo stroške. V letošnjem letu smo 
se vključili v projekt zbiranja odpa-
dnega olja. Akcija je bila zares uspe-
šna. Sredstva, ki jih bomo dobili od 
prodaje odpadnega olja, bomo porabi-
li za osveščanje in nakup plastenk za 
zbiranje odpadnega olja. S podjetjem 
Jeko pa smo pristopili k skupnemu 
projektu Center ponovne uporabe, v 
okviru katerega odpadne predmete, 
ki so primerni za ponovno uporabo, 
oddamo v prodajalno na Jesenicah. 
Da je potrebno artikle, ki so primerni 
za ponovno, uporabo zbirati in oddati 
pooblaščenim družbam, pa nam na-

rekuje Uredba o zbiranju komunalnih 
odpadkov. Poleg tega pa sodelujemo v 
krožnem gospodarstvu."
• Prihranke ste, ker ima Komunala 
po novem lasten silos s soljo za posi-
pavanje, pričakovali tudi na podro-
čju zimske službe.
"Predvsem bi pri tem poudaril varnost 
zaposlenih pred finančnimi učinki. 
Kljub temu smo za kar 15 odstotkov 
znižali ceno soli. Občutno smo zmanj-
šali tudi čas nakladanja, s 45 na 10 
minut, vendar kot sem že povedal, je 
najbolj pomembno dejstvo, da se je pri 
tem najbolj povečala varnost zaposle-
nih: strojniki polnijo vozila na doma-
čem dvorišču in ne več dobesedno na 
cesti, tako kot prej. Iz istega, varno-
stnega razloga smo zamenjali obleko 
naših delavcev, ki sedaj nosijo visoko 
vidna zaščitna oblačila."
• Letošnja zima je bila dokaj dolga. 
Kako ste obvladovali razmere?
"Razmere so bile zelo zahtevne, skoraj 
vsak drugi dan je padal sneg. V prvem 
letu se je silos izkazal za upravičeno 
investicijo, predvsem v smislu hitre-

ga odziva v času poledic, ko nam je 
uspelo reagirati v zelo kratkem času, 
največ trideset minut. Oba nakupa, ki 
smo jih opravili v letu 2017, tako silos 
kot rovokopač, ki je v dobrega pol leta 
opravil že petsto delovnih ur, sta se iz-
kazala kot zelo upravičena."
• V vmesnem obdobju med obema 
sezonama ste se pripravljali na po-
letje. Tudi Komunala je predvsem 
s službo vzdrževanja eden od po-
membnih deležnikov pri delovanju 
kranjskogorskega turizma.
"Res je, takoj iz zimske sezone smo vsto-
pili v letno. Na začetku, ko je letošnjo 
pomlad skoraj vsak dan deževalo, smo 
imeli na področju urejanja krajev kar 
nekaj težav. A nam je kljub slabemu vre-
menu v aprilu in maju uspelo Kranjsko 
Goro urediti tako, da je primerno ureje-
na pričakala poletno turistično sezono."
• Na seji občinskega sveta je bilo 
poudarjeno, da bi prav na tem po-
dročju potrebovali nekaj dodatnih 
delavcev. Ste ta problem že rešili?
"Na seji občinskega sveta smo predla-
gali novo sistemizacijo delovnih mest, 

Varnost zaposlenih je pred finančnimi učinki
Z direktorjem javnega podjetja Komunala Kranjska Gora Blažem Knificem smo 
se pogovarjali o lanskih poslovnih uspehih, dosežkih in izzivih letošnje zimske 
sezone ter pripravah na poletno. 

Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora / Foto: Gorazd Kavčič



POGOVOR | 15 

s kuponom do 31. 8. 2018.

v kateri je upoštevana zaposlitev dveh 
novih delavcev, predvsem v procesu 
urejanja javnih površin. S tem bomo 
tudi zagotovili dodatne strojnike, ki so 
najpomembnejši za urejanje tega po-
dročja našega dela."
• V poročilu, ki ste ga pripravili za 
občinski svet, ste napovedali tudi 
menjavo plastičnih vreč za odpadno 
embalažo z novimi zabojniki. Kaj je 
bil razlog za to?
"Občinski svet je potrdil spremenjeni 
način pobiranja plastične embalaže. 
Vrečke menjamo z zabojniki; Občina 
Kranjska Gora je konec leta kupila 
320 zabojnikov, ki jih bomo v poletnih 
mesecih razdelili občanom. Razpis za 
brezplačno podelitev bo objavljen v 
Zgornjesavcu. Zabojniki so namenje-
ni občanom, ki plačujejo komunalne 
storitve v občini Kranjska Gora. Ra-
zlog za menjavo je zavedanje dodatne 
onesnaženosti s plastiko, ki jo pred-
stavljajo plastične vreče za odpadke. 
V zadnjih dveh letih smo jih razdelili 
75 tisoč! Po drugi strani pa želimo iz-
boljšati tudi vizualno podobo občine. 
Akcijo bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnje, občane namreč želimo spod-
buditi k dodatnemu zmanjševanju 
odlaganja plastične embalaže. Zato 
želimo, da bi se čim več občanov odlo-
čilo za zabojnike."
• Ali odlaganje najrazličnejših od-
padkov na ekološke otoke še pred-
stavlja težavo?
"Žal moram potrditi, da imamo s sta-
njem na eko otokih še vedno težave. 
Lani smo opravili nekaj inšpekcijskih 
kontrol. Občanom, ki so nepravilno 
odlagali odpadke, je medobčinska in-
špekcija izdala plačilne naloge. Še ve-
dno sicer največ opozarjamo, a če ne 
gre drugače, se poslužujemo tudi ka-
zni. Tudi letos bomo, predvsem poleti, 
opravljali nadzor na eko otokih, prio-
riteta na tem področju pa ostaja oza-
veščanje."
• Kakšni so načrti za drugo polovico 
leta?
Trudili se bomo, da bomo delali do-
bro, v korist občanov in tudi turistov, 
ki obiskujejo naše kraje, predvsem da 
bi se v naši občini vsi dobro počutili. 
Naj kot zanimivost povem, da bomo 
sredstva, ki jih bomo pridobili iz na-

slova prodaje vejevja in hlodovine, v 
jesenskih mesecih porabili za posadi-
tev novih dreves po vsej občini. Pred-
vsem se bomo osredotočili na dreve-
sa, ki so pomembna za ptice. To so 
na primer jerebika, glog, bor, gorski 
javor in jesen, ki prevladujejo v naši 
občini. Zasaditev nam izvaja posebno 
vrtnarsko podjetje, ki tudi sicer stro-
kovno skrbi za drevesa v naši občini. 
Na tem področju odlično sodelujemo 
tudi z blejsko enoto Zavoda za gozdo-
ve Slovenije. Na vseh gradbiščih, ki jih 
vidite po občini Kranjska Gora, obna-
vljamo vodovod. V drugi polovici leta 
bomo obnovili tudi cevovod v Gozdu 
- Martuljku v dolžini dvesto metrov. 
Junija smo zaključili s čiščenjem in 
snemanjem meteornega in fekalne-
ga kanala od hotela Lek do železni-

škega mostu. V prvih dneh julija bodo 
lastniki objektov, ki niso priklopljeni 
na javno fekalno kanalizacijo, prejeli 
pozive za odpravo nepravilnosti. 
Sicer pa nadaljujemo s posodobitvijo 
voznega parka. V juniju smo uspešno 
zaključili razpis za dva poltovornja-
ka, ki bosta olajšala delo in povečala 
varnost zaposlenih. Urejamo, poveču-
jemo deponijo za skladiščenje in odla-
ganje gradbenega materiala. Odločili 
smo se tudi za menjavo logotipa ozi-
roma grafične podobe družbe. Poslov-
ni stavbi smo že opremili z novimi 
napisi, pridobili pa smo tudi soglasje 
za postavitev svetlobne table na vho-
du v poslovno cono. Naš cilj je, da je 
Komunala lepa in urejena, v ponos 
ne le vsem zaposlenim, temveč tudi 
vsem občanom."

MARJANA AHAČIČ

Obnovitvena dela na cesti čez prelaz Vršič so po dobrem letu dni v glavnem končana. 
Država je za projekt namenila nekaj več kot pol milijona evrov, v sklop obnove je bila 
zajeta tudi rekonstrukcija devet metrov visokega zidu, ki je bil v zelo slabem stanju. 
Med obnovo je bila cesta občasno popolnoma zaprta, promet pa je večino lanske po-
letne sezone potekal izmenično enosmerno z občasnimi kratkotrajnimi zaporami. A to 
večjih težav ni povzročalo, saj, kot pravi Janko Rabič iz Planinskega društva Jesenice, 
na obisk Vršiča in okoliških vrhov bolj kot razmere na cesti vpliva vreme. Kot zado-
voljno ocenjuje župan Janez Hrovat, je zdaj cesta sanirana do višine tristo metrov nad 
Kočo na Gozdu, v prihodnjih letih pa naj bi država načrtovala še drugo fazo obnove. 
"Po besedah direkcije za ceste je v naslednjih letih načrtovana sočasna obnova celo-
tnega preostalega odseka ceste čez prelaz Vršič," je zatrdil župan.

Končana obnova ceste čez Vršič



V Občinah in komunalnih podjetjih Zgornje Gorenjske se zave-
dajo, da je z ozaveščanjem potrebno začeti že pri najmlajših, 
zato so četrtošolce, njihove učitelje, posledično pa tudi starše, 
sorodnike in sosede povabili k sodelovanju v zbiranju odpad-
nega jedilnega olja iz gospodinjstev. V projekt se je vključilo 
kar 26 osnovnih šol iz občin Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Gor-
je, Jesenice, Radovljica, Tržič in Žirovnica, financirale pa so 
ga posamezna komunalna podjetja in občine. Projekt je vodilo 
podjetje JEKO, d. o. o. 

V okviru projekta so bila v marcu 2018 izvedena izobraževan-
ja četrtošolcev glede pravilnega zbiranja odpadnega jedilne-
ga olja, nato pa so učenci odpadno jedilno olje iz gospodin-
jstev prinašali v zbirne centre, 19. in 21. junija 2018 pa sta 
bila, kot zaključek projekta, organizirana izleta v Piran za 

zmagovalne oddelke četrtih razredov, ki so zbrali največ od-
padnega jedilnega olja v povprečju na učenca. Iz vsake občine, 
ki je sodelovala v projektu, so na izlet peljali po en oddelek 
(skupno osem oddelkov razredov). 

Projekt zbiranja odpdnega jedilnega olja 
iz gospodinjstev uspešno zaključen
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V občini Kranjska Gora so učenci  
4. a Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana zbrali največ olja izmed 
vseh osmih sodelujočih občin, in to v 
povprečju neverjetnih   
53 litrov olja na učenca.

Nagradni izlet je vključeval voden ogled akvarija v Piranu, nato so se učenci in njihovi učitelji peš odpravili v Fieso,  
kjer so šli na kosilo in sladoled, se kopali in imeli razne športne igre.



Projekt zbiranja odpdnega jedilnega olja 
iz gospodinjstev uspešno zaključen

Predstavniki podjetja KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d. o. o. pravijo, da v gospodinjstvih nastane precej odpadnega jedil-
nega olja, a ga večina ne konča na pravem mestu. Pogosto se znajde v naravi, kanalizaciji ali na kompostu, s tem pa ne 
poskrbimo, da bi se ta odpadek ponovno uporabil. Odpadno jedilno olje je namreč treba ločevati in shranjevati posebej, nato 
pa ga prinesti v lokalni zbirni center, kamor so postavili posebne zabojnike za zbiranje. 

Zakaj ločevati odpadno jedilno olje? 
Kaj storiti z oljem, ki vam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne zlijte v straniščno školjko, greznico ali odtočni sistem, 
saj s tem lahko ustvarite veliko škodo v odtočno-kanalizacijskem sistemu, saj lahko zamašite odtočne cevi ali celo čistilne 
naprave. 

Kaj pridobimo iz odpadnega jedilnega olja? 
Reciklirano olje je mogoče predelati v  bio-dizel, torej ekološko gorivo, ki ne onesnažuje 
okolja. Glicerin, ostanek pri predelavi, pa se uporablja v farmacevtski industriji.

Katera olja zbiramo kot odpadna jedilna olja?
 rastlinska olja (npr. olivno olje in olja iz različnih semen)
 rastlinske maščobe (npr. margarina ali maslo, ki ostanejo po cvrtju).
 Avtomobilskega olja ne smemo zmešati z odpadnim jedilnim oljem.

NASVET ZA ZBIRANJE: 
Za zbiranje lahko uporabite plastenke od olja, pijač, kozarce  
za vlaganje …, ki so predhodno očiščeni prejšnje vsebine.

Odpadno jedilno olje je največji sovražnik pitne vode. En liter odpadnega olja onesnaži 
kar 1000 litrov vode. Zato z njim ravnajte odgovorno. Odločite se modro – odpadno 
olje shranjujte v plastenke, ki jih nato odpeljite v najbližji zbirni center. Nikakor ga ne 
vlivajte v straniščno školjko ali lijak!

Iz Komunale Kranjska Gora, d. o. o. 
sporočajo, da so z rezultati oziroma 
zbrano količino odpadnega jedilnega 
olja izredno zadovoljni, saj so se učenci 
zelo potrudili in v osmih občinah zbrali 
skupno več kot 11,5 tone tega odpad-
ka. Rezultati kažejo, da so med vsemi 
sodelujočimi največ odpadnega jedil-
nega olja zbrali ravno v naši občini, in 
sicer v 4. a  razredu Osnovne šole 16. 
decembra Mojstrana, v povprečju kar 
53 litrov olja na učenca, sicer pa je bilo 
povprečje vseh 35 oddelkov šol, ki so 
od dali zbirne kartončke, 17 litrov na 
učenca.  

Ker se je takšen način ozaveščanja izkazal za zelo uspešnega,  
so se občine in komunalna podjetja odločili, da bodo s projektom v takšni obliki 

nadaljevali tudi v prihodnje.

KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d. o. o.,  
Občina Kranjska Gora in podjetje JEKO, d. o. 
o., se vsem sodelujočim v omenjenem projektu 
zahvaljujejo za ves trud in prizadevnost pri zbiranju 
odpadnega jedilnega olja, zmagovalnemu oddelku 
pa čestitajo za zmago. 

Tako učenci kot tudi učitelji so bili z izvedbo  
projekta zadovoljni in pravijo, da bodo odpadno 
jedilno olje iz gospodinjstev tudi v prihodnje 
prinašali v zbirni center.

Zabojnik 
za zbiranje 
odpadnega 

jedilnega olja, 
ki se nahaja v 

Zbirnem  
centru Tabre
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LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Kam med počitnicami ?  
Aktivno preživljanje prostega časa
izvajalec program ciljna skupina trajanje programa kraj Informacije

Občinska knjižnica 
Jesenice - Kranjska Gora

MORSKI SVET od 5. leta dalje
od 9. do 13. julija 
od 13.00 do 14.30

Knjižnica Kranjska Gora
Petra Divjak, 04 5834 215,
petra@knjiznica-jesenice.si

NARAVA od 5. leta dalje
od  23. do 27. julija 
od 13.00 do 14.30

Občinska knjižnica  
Jesenice - Rateče

IZDELAJMO KNJIGO od 5. leta dalje
od 23. do 27. julija 
od 11.30 do 13.00

Knjižnica RatečePAPIR OD A DO Ž od 5. leta dalje
od  30. julija do 3. 
avgusta  
od 11.30 do 13.00

MORSKI SVET od 5. leta dalje
od  16. do 20. julija
od 11.30 do 13.00

Občinska knjižnica  
Jesenice - Dovje -  
Mojstrana

NARAVA od 5. leta dalje
od 16. do 20. julija 
od 13.00 do 14.30 

Knjižnica Mojstrana

MORSKI SVET od 5. leta dalje
od  2. do 6. julija 
od 13.00 do 14.30

Društvo Center za pomoč 
mladim, podružnica 
Kranjska Gora, in  
Planinsko društvo Gozd 
Martuljk, Mladinski 
odsek

IGRAJMO SE V RUTAH od 5. do 10. leta 
25. avgusta
od 10.00 do 18.00

Teniško igrišče v GozdU 
- Martuljku ali jasa za 
Vomočem, v primeru 
slabega vremena pa v 
Gasilskem domu

Polona Petrovič Erlah, 041 883 206,  
polona.petrovic-erlah@amis.net

DPM Dovje - Mojstrana DELAVNICE ZA OTROKE od 7. do 15. leta 
7. julij
od 14.00 do 18.00

Mojstrana
Darja Grilc in Danijela Gregorčič  
Kopavnik0 41 337 808, 
danijela.kopavnik@guest.arnes.si

PD Dovje - Mojstrana

VEČERNI POHOD NA  
DOVŠKO BABO

od 6. do 21. leta
11. avgust 
od 18.30 do 23.00

Dovška Baba
Vesna Lotrič,
mladina.pddovjemojstrana@gmail.
com

DVODNEVNI TABOR  
TRIGLAV 2018

od 6. do 21. leta od 7. do 8. julija Triglavsko pogorje
Andrej Skumavc,
mladina.pddovjemojstrana@gmail.
com

MEDNARODNI PLANINSKI 
TABOR ALPE ADRIA ALPIN 
(AVSTRIJA)

od 6. do 21. leta od 12. do 15. julija
Kötschach – Mauthen 
(Avstrija)

Nina Možina, Andrej Skumavc,
mladina.pddovjemojstrana@gmail.
com

Župnija Kranjska Gora ORATORIJ 2018 mladi
od 6. do 12. 
avgusta

Kranjska Gora
Janez Šimenc, 04 588 11 03
zupnija.kranjska.gora@rkc.si

Župnija Dovje ORATORIJ 2018 od 5. leta dalje
od 28. junija do  
1. julija

Dovje Franc Juvan, 04 5891 050

Društvo mladih  
Kranjska Gora

URADNE URE, 
LIKOVNE DELAVNICE,
PREDAVANJA IN  
OKROGLE MIZE,
ŠPORTNE AKTIVNOSTI  
ZA MLADE,
DRUŽABNI VEČERI

mladi skozi celo leto Mojstrana
Gregor Miklič, 051 370 845,  
mladi.kg@gmail.com

DPM Kranjska Gora
LETOVANJE ŠOLSKIH 
OTROK

šoloobvezni 
otroci

od 24. julija do  
3. avgusta

Novigrad
Anja Lukan, 031 560 590, 
dpmkrgora@gmail.com
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Ena izmed aktivnosti LAS Občine Kranj-
ska Gora je tudi vzpodbujanje aktivnega 
preživljanja prostega časa mladih. Še 
zlasti želijo, da bi se v času poletnih po-
čitnic odvijalo čim več aktivnosti, kamor 
bi se lahko vključili mladi iz vseh krajev 
v občini. Zato so tudi letos povabili k or-
ganizaciji čim več različnih programov za 
mlade. V široki paleti ponujenih progra-
mov bo prav gotovo vsakdo našel nekaj 
zase. Če pa si želite še kakšno aktivnost, 
ki jo pogrešate v letošnjih programih, vas 
vabijo, da to sporočite na naslov: vlasta.
skumavc@kranjska-gora.si.

Kam med počitnicami

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je 
uspešno zaključila projekt Mladi raz-
veseljujemo starejše, ki ga financira 
Občina Kranjska Gora. "Petim medge-
neracijskim srečanjem, ki so potekala 
med marcem in majem, je 13. junija 
sledil zaključni izlet. Tokrat smo se s 
stanovalci Doma Viharnik in otroci iz 
Vrtca Kranjska Gora odpravili v Moj-
strano. Udeležence je ob prihodu v 
Mojstrano sprejel in pozdravil župan 
Janez Hrovat," je povedala Urška Luks 

iz agencije. "Starejši so radi podelili 
tudi svoje spomine na obiske gora in 
kolikokrat se jim je uspelo povzpeti na 
sam Triglav. Po prijetnem in poučnem 
druženju smo se sprehodili do Trga 
olimpijcev, se malo posladkali in se za-
vrteli ob spremljavi harmonike. Vsem 
sodelujočim – Domu Viharnik, Osnov-
ni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora 
in Vrtcu Kranjska Gora – se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. 
Veselimo se novih skupnih izzivov."

Mladi za starejše
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Letos obeležujemo 240. obletnico prvega pristopa na Triglav. Pla-
ninska zveza Slovenije, Triglavski narodni park in Planinski muzej 
so ob tej priložnosti pripravili sklop dogodkov in prireditev. O Tri-
glavu so tako v začetku meseca razpravljali strokovnjaki, udele-
ženci dvodnevnega simpozija v Slovenskem planinskem muzeju. 
S številnimi prispevki so se osredotočali tudi na okoljski vidik obi-
skovanja tega med domačimi in tujimi turisti tako priljubljenega 
gorskega vrha. V Bohinju pa so pripravili posebno jubilejno pot na 
najvišji slovenski vrh. Kot že ime pove, bodo planinci, ki se bodo 
podali na to pot, stopali po poteh, ki so jih pred 240 leti preho-
dili štirje srčni možje. Pohodniki bodo lahko pot prehodili sami 
s pomočjo knjižice ali se bodo podali na enega od dveh vodenih 
pohodov – prvega pripravljajo 6. julija, drugega pa 29. septembra.

Obletnica prvega vzpona na Triglav

Anniversary of the first ascent  
on Triglav
In 2018 we are celebrating 240 years since the first ascent on 
mt. Triglav. The Slovenian Alpine Association, the Triglav Natio-
nal Park and the Alpine Museum prepared a series of events and 
performances on this occasion. At the end of the month experts, 
the participants of the two-day symposium at the Slovene Alpi-

ne Museum were discussing Triglav. With a number of con-
tributions, they also focused on the environmental aspect 
of visiting this mountain peak, which is so popular among 
domestic and foreign tourists. In Bohinj, they prepared a 
special jubilee route to the highest Slovenian peak. As the 
name suggests, the mountaineers who will go on this path 
will walk along the trails that 240 years ago four hearted men 
traversed. Hikers will be able to walk on their own with help 
of a booklet or they will take one of two guided tours - the first 
being prepared on July 6 and the second on September 29.

Jubiläum des ersten Aufstiegs 
auf Triglav
Wir feiern in diesem Jahr das 240-jährige Jubiläum des ersten 
Aufstiegs auf Triglav. Der Slowenische Gebirgsverband, Tri-
glav-Nationalpark und das Gebirgsmuseum haben zu dieser 
Gelegenheit viele Veranstaltungen und Ereignisse organisi-
ert. Über Triglav haben am Anfang des Monats auch Exper-
ten, die Teilnehmer an dem Symposium in dem Slowenischen 
Gebirgsmuseum, diskutiert. Mit zahlreichen Beiträgen haben 
sie sich dem Umweltaspekt des Besuchs der slowenischen 
und ausländischen Touristen auf diesem so beliebten Berg 
gewidmet. In Bohinj wurde ein spezieller Jubiläumsausflug 
auf diesen höchsten slowenischen Berg organisiert. Wie 
der Name selbst schon sagt, werden die Wanderer, die sich 
auf diesen Weg begeben werden, auf dem selben Weg den 
Triglav besteigen, wie damals vor 240 Jahren vier herzvolle 
Männer. Die Wanderer können sich alleine mit Hilfe eines 
Büchleins auf den Weg begeben oder an einer der geführten 
Wanderungen – die erste findet am 6. Juli und die zweite am 
29. September statt – teilnehmen.

L’anniversario della prima  
scalata sul Triglav (Tricorno)
Quest’anno celebriamo il 240esimo anniversario della pri-
ma scalata sul monte Triglav (Tricorno). In quest’occasione, 
l’Unione alpinistica slovena, il Parco nazionale del Tricorno e 
il Museo dell’alpinismo hanno preparato un ciclo di eventi e 
manifestazioni. Già a inizio mese hanno parlato del Tricorno 
vari esperti, in ambito ai due giorni di simposio tenuto pres-
so il Museo alpinistico sloveno. Le loro numerose relazioni 
hanno trattato anche l’aspetto ecologico-ambientale delle vi-
site della cima, tanto apprezzata dai turisti nostrani e strani-
eri. Da Bohinj è stata organizzata una particolare arrampicata 
celebrativa verso la cima del più alto monte sloveno. Gli al-
pinisti che vi prenderanno parte avranno l’occasione di riper-
correre i sentieri attraversati 240 anni fa dai quattro temerari 
che per primi hanno abbattuto questa barriera. I partecipanti 
potranno incamminarsi da soli con l’ausilio dell’apposita pu-
bblicazione oppure prendere parte a una delle due escursio-
ni guidate, con la prima in programma il 6 luglio e la seconda 
il 29 settembre.

KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI 
FESTIVAL KULTURE, 

ŠPORTA IN KULINARIKE

19.-21.
JULIJ

20
18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE / ABBA MIA 
SLAVKO IVANČIČ / TINKARA KOVAČ / EROIKA AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI / FESTIVAL LAJNARJEV 
ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE / STAND UP

KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com
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Ker so me naše noge (stopala) vedno zanimala, saj so naše tako imenovano prevozno sredstvo, sem se v začetku 
lanskega leta odločila, da se izšolam za pedikerko in refleksoterapevtko. Šolala sem se v Ljubljani na AKADEMIJI 
AI in opravila strokovne predmete na VIST-u. Ko sem opravila vse izpite in pridobila potrdila in certifikat, sem se 
odločila, da se preizkusim na svoji poslovni poti. Zato vas vabim v svoj salon Beauty & Health, d. o. o., na Cesti 
maršala Tita 29, če imate mogoče težave z:
 vraščenimi nohti, kjer vam s korekcijsko sponko pomagam rešiti sam noht in pa odpravo bolečine,
 poškodovanim nohtom – naredim vam novega s posebno maso,
 težave z razpokami na petah (ragadam),
 imate glivične nohte in stopala,
 imate otiščance ali kurja očesa, ki vas bolijo,
 želite samo umivanje nog ter striženje in oblikovanje nohtov,
 lakiranje nohtov z navadnim lakom, 
 lakiranje nohtov z GEL lakom pod LED-lučko,
 samo posvet in svetovanje,
 ali pa mogoče refleksno masažo stopal?

Vse to nudimo v novo odprtem salonu BEAUTY & HEALTH, d. o. o., na Jesenicah.
Delovni čas je po dogovoru. Naročite se na telefonski številki 070 762 800 ali na e-pošti natasakastelic3mail.com.

ČE PA STE STAROSTNO ALI INVALIDNO OMEJENI IN NE MORETE K MENI, POTEM VAS OBIŠČEM NA VAŠEM DOMU.

Sem Nataša Kastelic, bivša zaposlena 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergel-
ja Jesenice. Kot socialna oskrbovalka 
(pomoč na domu) sem skozi vsa leta 
videla oz. opazovala, kako hude težave 
imajo lahko ljudje s svojimi stopali.

Člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora bodo pred domačim 
gasilskim domom tudi letos pripravili gasilsko veselico s srečelovom, kegljanjem in 
zabavnimi igrami. Veselica bo v soboto, 21. julija, z začetkom ob 16. uri. Za zabavo bo 
skrbel ansambel Obvezna smer.

Veselica v Kranjski Gori

KARMEN SLUGA

Športno društvo Vaniše Podkoren je na 
praznični ponedeljek, 25. junija, na do-
mačem športnem igrišču znova pripravilo 
tradicionalni nogometni turnir. Kljub ne-
koliko slabšemu vremenu je moči merilo 
šest ekip. Samo Cuznar iz društva se je 
zahvalil vsem, ki so kakor koli pomagali 
pri izvedbi turnirja, in povabil k obisku 
športnega parka. Kot je povedal, se na 
Vanišah veliko dogaja. Pripravili bodo še 
vaški nogometni turnir, dobro pa so obi-
skani tudi igrišče za odbojko na mivki, 
balinišče in otroška igrala. Prav tako park 
in objekte oddajajo za razne prireditve in 
srečanja.

Nogometni turnir
Od 29. junija do 1. julija so se na pobudo Občine Trbiž v okviru projekta ACES na ob-
močju občin Kranjska Gora, Podklošter in Trbiž odvijale igre mladih treh dežel. Občina 
Kranjska Gora je bila zadolžena za izvedbo košarkarskega turnirja, ki se je odvijal v 
Osnovni šoli Josipa Vandota. V Podkloštru je bil nogometni turnir, v Trbižu pa tenis in 
odbojka. Kranjsko Goro so na igrah zastopale mlade košarkarice iz Košarkarskega klu-
ba Kranjska Gora in tenisači Teniškega kluba Top Ten Mojstrana. Čeprav je bilo bistvo 
iger sodelovanje in druženje, velja omeniti, da je košarkarska ekipa osvojila drugo 
mesto, teniška pa tretje. Na Trbižu so sicer ves konec tedna potekale spremljajoče 
prireditve, na eni izmed njih je nastopil tudi Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.

Turnir brez meja
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MARJANA AHAČIČ

Tik pred začetkom poletja je društvo Naše gore list izdalo eno 
od pravljic Josipa Vandota – Kekec in Pehta – tudi v angleškem 
jeziku. "Zgodbe o Kekcu je napisal Josip Vandot, domačin iz 
Kranjske Gore. Rodil se je leta 1884, v času, ko je njegov kraj še 
živel starosvetno življenje pastirjev in kmetov. V tem svetu so 
zrasle Kekčeve zgodbe, dragocene predvsem zato, ker so vzete 
iz resničnega življenja v Kekčevi deželi," je v imenu založnika 
povedala Dušica Kunaver. Pripoved o Kekcu in Pehti, ki jo pri-
naša angleški prevod, delo Mini Marinšek Čadež, je le ena od 
številnih Vandotovih zgodb o Kekcu. Prvič je bila objavljena v 
reviji Zvonček leta 1924 z ilustracijami Ivana Erbežnika. Prav te 
ilustracije prinaša tudi angleški prevod zgodbe.

Kekec in Pehta tudi v angleščini

Knjigo Kekec in Pehta je Dušica Kunaver v soboto predstavila 
v Liznjekovi domačiji.

Kekec and Pehta also in English
Just before the beginning of the summer, the association Naše 
gore list published one of the fairy tales of Josip Vandot - Kekec 
and Pehta - also in the English language. „The stories about 
Kekec were written by Josip Vandot, a writer from Kranjska 
Gora. He was born in 1884, at a time when his place still li-
ved the old-fashioned life of shepherds and peasants. In this 
world stories about Kekec have been created. These stories 
are precious because they are taken from the real life in Kek-
čeva dežela,” said Dušica Kunaver on behalf of the publisher. 
The English translation of the story about Kekec and Pehta, 
the work of Mini Marinšek Čadež, is just one of many Vandot's 
stories about Kekec. This story was first published in the Zvon-
ček magazine in 1924 with the illustrations by Ivan Erbežnik. 
The same illustrations bring to life also an English translation 
of the story. 

Kekec e Pehta anche in inglese
Alle porte dell’estate, l’associazione “Naše gore list” (Il foglio 
della nostra montagna), ha pubblicato una delle fiabe di Jospi 
Vandot – Kekec e Pehta – anche in lingua inglese. “Le storie su 
Kekec sono state scritte da Josip Vandot, residente di Kranjska 
Gora. Nacque nel 1884, quando la sua località natale viveva an-
cora in modo tradizionale con pastori e contadini. È in questo 
mondo che si sono sviluppati i racconti su Kekec, i quali hanno 
un peculiare valore perché rappresentano effettivi spaccati di 
vita del tempo nella terra del protagonista”, così Dušica Kuna-
ver a nome dell’editore. Il racconto su Kekec e Pehta, proposto 
nella versione inglese curata da Mini Marinšek Čadež, è solo 
uno dei numerosi lavori di Vandot sul suo Kekec. È stato pub-
blicato per la prima volta nel 1924 nella rivista “Zvonček” con le 
illustrazioni di Ivan Erbežnik. Proprio queste compaiono anche 
nella nuova versione in inglese.

Kekec und Pehta in Englisch
Kurz vor Sommerbeginn gab der Verein „Naše gore list“ ein von 
den Märchen des Schriftstellers Josip Vandot – Kekec in Peh-
ta – auch in englischer Sprache heraus. „Die Geschichten über 
Kekec wurden von Josip Vandot geschrieben, einem Einheimi-
schen aus Kranjska Gora. Geboren wurde er 1884, in der Zeit, 
wo im Ort noch Schäffer und Bauern nach der alten Tradition 
gelebt haben. In dieser Welt sind auch die Geschichten von 
Kekec entstanden, die auch deshalb so wertvoll sind, weil sie 
aus dem echten Leben im Kekec-Land entnommen wurden“, 
erzählte im Namen des Verlegers Dušica Kunaver. Die Geschi-
chte von Kekec und Pehta, wurde von Mini Marinšek Čadež in 
englische Sprache übersetzt, und ist nur eine von zahlreichen 
Geschichten von Kekec, die von Vandot geschrieben wurden. 
Zum ersten mal wurde die Geschichte in der Illustrierte Zvonček 
1924 zusammen mit Illustrationen von Ivan Erbežnik veröffentli-
cht. Und genau die gleichen Illustrationen wurden auch in der 
englischen Übersetzung verwendet.

Uspehom, ki jih letos enega za drugim niza jogistka Ana Kersnik 
Žvab iz Kranjske Gore, ni videti konca. Potem ko se je iz Nepala 
vrnila s srebrno olimpijsko medaljo, je junija postala še evrop-
ska prvakinja v jogi. Tekmovanje je potekalo v Pragi, Ana pa je 
imela močno konkurenco tridesetih sotekmovalk, ki so prišle iz 
Ukrajine, Češke, Velike Britanije, Francije in Slovaške. Sodniki 
so ocenjevali šest asan – dve od njih določi komisija, druge pa 
tekmovalka izbere sama. In očitno je Ana znala oceniti sama 
sebe in izbrati take asane, ki so ji najbolj pisane na kožo in z 
njimi lahko pridobi vse možne sodniške točke. Poleti bo mlada 
Kranjskogorčanka pri jezeru Jasna znova vodila tečaj joge, ko-
nec letošnjega leta pa se odpravlja še na svetovno prvenstvo v 
Združene države Amerike.

Ana je evropska prvakinja
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KARMEN SLUGA

V Kranjski Gori že potekajo sestanki o organizaciji spomin-
ske svečanosti pod Vršičem. Letos bo ta v soboto, 28. julija, 
ob 10. uri pri Ruski kapelici. Dan pozneje je namreč v Sankt 
Peterburgu dan ruske mornarice. Tam bo tudi predsednik 
Vladimir Putin in delegacija, ki bo prišla v Slovenijo, želi 
biti takrat že doma. Kranjskogorčani so prošnji za spre-
membo termina takoj ugodili. Častno pokroviteljstvo nad 
prireditvijo pa je letos prevzel predsednik republike Borut 
Pahor. "Kranjskogorski župan Janez Hrovat je pisal tudi 
patriarhu Kirilu, ki mu je odgovoril, da bo letos vodja ru-
ske delegacije pod Vršičem škof Nazarij. Ženski pevski zbor 
duhovne akademije iz Sankt Peterburga bo na petek zve-
čer nastopil pod lipo v Kranjski Gori. V Zgornjesavsko doli-
no pa na spominsko slovesnost pride še štiridesetčlanski 
operni pevski zbor, ki bo imel koncert tudi na ljubljanskem 
festivalu," je povedal Simon Oblak iz Društva Slovenija – 

Rusija. Tudi letos je dan odprtih vrat Ruske kapelice vsak 
ponedeljek v juliju in avgustu od 9. do 12. ure. Simon Oblak 
vas bo z veseljem pričakal pri kapelici in povedal tudi kaj o 
njeni zanimivi zgodovini.

Priprave v polnem teku
Ruska kapelica pod Vršičem bo zadnji konec tedna v juliju znova prizorišče 
tradicionalne slovesnosti v spomin na umrle ruske vojne ujetnike. Osrednja 
prireditev bo tokrat na prošnjo ruskih gostov v soboto.
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URŠA PETERNEL

Matic Benet iz Kranjske Gore je 23-letni študent na magi-
strskem študiju arhitekture. Je ljubitelj potovanj, fotogra-
fije, arhitekture, dizajna ... Predvsem pa je zelo ustvarjalen 
fant, ki je pred tremi leti izdelal svoj prvi blokec – planer, 
z njim najprej navdušil prijatelje in sorodnike, zatem pa 
ljubitelje lepo oblikovanih papirnatih izdelkov po vsej Slo-
veniji. Ustvarja pod blagovno znamko Organized, kjer na-
stajajo blokci, planerji, nalepke, drobni papirnati izdelki, 
majice, peresnice iz filca ... Njegovi izdelki so na voljo na 
spletni strani Slovenske ustvarjalke, v nekaterih trgovi-
nah, tudi v Kranjski Gori, z njimi se predstavlja na sejmih, 
kot sta Artish in Art Market v Ljubljani. Ogledati si jih je 
mogoče na Instagramu in Facebooku. 
Pri oblikovanju ga vodijo ravne linije in črna ter bela barva. 
Ter trikotniki. »Starša sta se ločila in še nekaj prelomnih 
dogodkov se je zgodilo v mojem življenju, skratka, svet se 
mi je podrl. Potem sem si na zapestje vtetoviral trikotnik, 
ki mi daje moč vsakič, ko je težko. Ima globok pomen, ki ga 
poznam samo jaz ...« A če ima prvi trikotnik na levem zape-
stju skrivni pomen, drugi, ki krasi njegovo desno podlaket, 
simbolizira dom. Narediti si ga je dal po vrnitvi iz Nemčije, 
kjer je leto dni študiral in tam zaključil četrti letnik arhitek-
ture. »V Nemčiji ni bilo vedno lahko, novo okolje, novi ljudje, 
zato mi dom še toliko več pomeni,« pripoveduje Matic, ki se 
že vrsto let preživlja sam, dela kot natakar v eni od kranj-
skogorskih igralnic. »Včasih je kar problem, ker me zanima 
preveč stvari. Arhitektura, notranje oblikovanje, dizajn, fo-
tografija ...« pravi. Na področju arhitekture se lahko pohvali 
z dvema večjima uspehoma; tako je prejel prvo nagrado na 

medseminarskem tekmovanju za prenovo gasilskega doma 
na Lavrici, v Nemčiji pa drugo nagrado na natečaju za preu-
reditev železniške postaje v hotel. 
Matica pa v začetku prihodnjega leta čaka še en izziv: sku-
paj s še nekaj študenti arhitekture se podajajo v afriško 
Gambijo, kjer bodo pod okriljem humanitarne organizacije 
študentov in mentorjev fakultet za arhitekturo in gradbe-
ništvo Streha za vse načrtovali in zgradili šolo in vrtec za 
tamkajšnje otroke. S tem želijo pripomoči k izboljšanju ži-
vljenja prebivalcev v manj razvitih delih sveta. Ta čas še 
zbirajo sredstva in iščejo sponzorje, v sklopu kampanje pa 
so na voljo tudi majice, ki jih je oblikoval prav Matic. Upo-
dobil je povodnega konja, in to iz le ene neprekinjene črte ...

Ravne linije, trikotniki, črna in bela barva
Študent arhitekture Matic Benet je zasnoval blagovno znamko Organized,  
pod okriljem katere ustvarja blokce, planerje, nalepke ...

Blokec s seznamom za pakiranje prtljage, s pomočjo katerega 
lahko odkljukaš potrebne stvari za potovanje.  
/ Foto: Uroš S. Abram

Bodoči arhitekt in snovalec blagovne znamke Organized Matic 
Benet / Foto: Kristijan Švab

Konec lanskega leta je urad predsednika 
republike pri Maticu, ki ustvarja pod blagovno 
znamko Organized, naročil serijo unikatnih 
planerjev, kar je posebno priznanje Matičevi 
ustvarjalnosti. In zanimivo, poiskali so ga 
sami, potem ko so se navdušili nad njegovimi 
izdelki.
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Petek, 6. julij • Kranjska Gora, Ljudski dom, 18.00

ALPSAX SUMMER 2018: KONCERT UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE

Organizator: Kulturno društvo Sekvoja, info: tgz@tgz.si 

Petek, 6. julij • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, ob 8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 6. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Petek, 6. julij • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 21.00 

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi. Organizator: HIT Alpinea, d. o. o. 
Info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Petek, 6. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: SKUPINA PANDA

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

Petek, 6. julij–sobota, 7. julij • Gozd - Martuljek, prostor pred gasil-
skim domom, od 17.00 

PA DAMAČ'M RUTAH – PRAZNOVANJE 80-LETNICE PGD  
GOZD - MARTULJEK

Organizator: PGD Gozd - Martuljek, info: pgd.rute@gmail.com, 04 588 00 93

Petek, 6. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 
21.00 in 23.00

ARY ANN MUSIC QUARTET

Glasbeni večer

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

Petek, 6. julij–četrtek, 12. julij • Kranjska Gora, Casinò Korona

DNEVI ITALIJANSKE KUHINJE

Posebna ponudba v restavraciji

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

Sobota, 7. julij • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 14.00 do 18.00

POLETNE DELAVNICE ZA OTROKE 2018

Športne delavnice s Chorchypom, izdelava preprostih glasbil, Aljažev 
stolp in zastavice, postavljanje možicev

Organizator: Društvo prijateljev mladine Dovje - Mojstrana 
Info: Danijela Gregorčič Kopavnik, 070 130 785

Sobota, 7. julij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: FILCAMO PLANINSKE ROŽE

Izvajata Franc in Liza Filc

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 7. julij • Kranjska Gora, trg pred Sport Point caffee,  
ob 10.00 

9. DRUŽINSKI KOLESARSKI DAN

Organizator: TD Kranjska Gora 
Info: td@td-krgora.si, Klavdija Gomboc 04 5809 401

Sobota, 7. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.00

ALPSAX SUMMER 2018: SAKSOFON POD ZVEZDAMI: OTO VRHOVNIK 
IN SAKSOFONSKI ORKESTER

Organizator: Kulturno društvo Sekvoja, info: tgz@tgz.si 

Sobota, 7. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 7. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GRIFF & ZUCCHERO CELEBRATION BAND

Glasbeni večer

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

Sobota, 7. julij • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Nedelja, 8. julij • Kranjska Gora, Ljudski dom, 18.00

ALPSAX SUMMER 2018: ORKESTER SAKSOFONOV SOSJUNIOR 
GANG'N'STARS

Organizator: Kulturno društvo Sekvoja, info: tgz@tgz.si 

Nedelja, 8. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: TRIO IZOLDA

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Ponedeljek, 9. julij–petek, 13. julij • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska 
Gora, od 13.00 do 14.30

MORSKI SVET

Brezplačne delavnice pod vodstvom Mojce Ahčin Rozman

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

Sreda, 11. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem. 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

julij 2018
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Sreda, 11. julij • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, 
od 16.30 dalje 

VEČERJA 3 DEŽEL

Kranjska Gora, Wallnerwirt Restaurant Arnoldstein in Alte Hütte Trbiž

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Četrtek, 12. julij • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT

Organizator: Turizem Kranjska Gora. 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 13. julij • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora,  
ob 8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 13. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com,  
051 623 701 

Petek, 13. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: ŠEXPIR 

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 13. julij • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 21.00 

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Petek, 13. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

KVARTET FEBRA

Glasbeni večer

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

Sobota, 14. julij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: PREPROSTE ZGODBE IN IGRE 
IZPOD SOLČAVSKIH PLANIN

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Poseben dan, zavod 
za pristna doživetja Solčava 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 14. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 14. julij • Kranjska Gora, Trg pred cerkvijo, ob 20.30

POLETJE POD VITRANCEM: MEŠANI PEVSKI ZBOR KD ODMEV

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Sobota, 14. julij • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 14. julij • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 18.00 dalje

SLOVENSKI VEČER

Zahod bend z Mašo 

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

Sobota, 14. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

MAURO BRISOTTO'S BAND

Glasbeni večer

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

Sobota, 14. julij • Mojstrana, za pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC

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

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

Nedelja, 15. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: ANZHE 

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Ponedeljek, 16. julij–petek, 20. julij • Mojstrana,  
Knjižnica Dovje - Mojstrana, od 13.00 do 14.30

NARAVA

Brezplačne delavnice pod vodstvom Mojce Ahčin Rozman

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

Ponedeljek, 16. julij–petek, 20. julij • Rateče - Planica,  
Knjižnica Rateče, od 11.30 do 13.00

MORSKI SVET

Brezplačne delavnice

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Rateče 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
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Sreda, 18. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sreda, 18. julij • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, 
od 16.30 dalje 

VEČERJA 3 DEŽEL

Kranjska Gora, Wallnerwirt Restaurant Arnoldstein in Alte Hütte Trbiž

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Četrtek, 19. julij • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 20. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.00 dalje

VEČER V BOROVŠKI VESI

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

Petek, 20. julij • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, ob 8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 20. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Petek, 20. julij • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 21.00

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Petek, 20. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, od 
20.00 dalje

60'S RIVER BAND & 7. OBLETNICA ODPRTJA PRIVILEGE CLUBA

Zabava ob praznovanju 7. obletnice odprtja Privilege cluba (pogostitev, 
srečelov, praznična torta)

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

Sobota, 21. julij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: KUHANJE PO SOLČAVSKO

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Center Rinka Solčava 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 21. julij • Mojstrana, kolesarsko postajališče Sonček, ob 16.00 

MAGIC ERIK

Otroške animacije s čarovnikom Erikom

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

Sobota, 21. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 21. julij • Kranjska Gora, pred gasilnim domom, od 16.00 dalje

GASILSKA VESELICA PGD KRANJSKA GORA

Organizator: PGD Kranjska Gora 
Info: gasilci.krgora@gmail.com, 04 5881 829 

Sobota, 21. julij • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 21. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

60'S RIVER BAND 

Glasbeni večer

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

Nedelja, 22. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: ANZHE

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Ponedeljek, 23. julij–petek, 27. julij • Kranjska Gora,  
Knjižnica Kranjska Gora, od 13.00 do 14.30

NARAVA

Brezplačne delavnice pod vodstvom Mojce Ahčin Rozman

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

Ponedeljek, 23. julij–petek, 27. julij • Rateče - Planica, Knjižnica Rate-
če, od 11.00 do 13.00

IZDELAJMO KNJIGO

Brezplačne delavnice 

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Rateče 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 25. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sreda, 25. julij • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, 
od 16.30 dalje 

VEČERJA 3 DEŽEL

Kranjska Gora, Wallnerwirt Restaurant Arnoldstein in Alte Hütte Trbiž

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o. 
Info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30
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Četrtek, 26. julij • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Četrtek, 26. julij–sobota, 4. avgust • Kranjska Gora

3. MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL KRANJSKA GORA
26. 7.–28. 7. Otroški program
29. 7. Domačica
30. 7. Pri sosedovih je trava vedno bolj zelena
31. 7.–1. 8. Poglej in spreglej

2. 8.–4. 8. Tekmovalni program

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

Petek, 27. julij • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, ob 8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 27. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Petek, 27. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: SPOONFUL

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 27. julij • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 21.00

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Petek, 27. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 
21.00 in 23.00

IDONEO

Glasbeni večer

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

Sobota, 28. julij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: ČLOVEK Z NARAVO – MOZAIK 
IZ NARAVNIH MATERIALOV

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Društvo Bicka Solčava 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 28. julij • Mojstrana, za pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC

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

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

Sobota, 28. julij • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 28. julij • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 28. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

TINA PROJECT

Glasbeni večer

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

Petek, 27. julij–sobota, 28. julij • Kranjska Gora

RUSKI VIKEND

Petek, 27. 7.

17.45 – Koncert ženskega pevskega zbora Sanktpeterburške duhov-
ne akademije in KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, trg pred Župnijsko 
cerkvijo Marijinega vnebovzetja

18.30 – Spominska maša/Ekumenska molitev v Župnijski cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja v Kranjski Gori

Sobota, 28. 7.

10.00 – Spominska slovesnost pri Ruski kapelici, kulturni program 

12.30 – Prijateljsko srečanje članov Društvo Slovenija - Rusija, pod 
štorom v centru Kranjske Gore 

Organizator: Društvo Slovenija - Rusija 
Info: info@slorus.si, 01 436 95 65. Program v dopolnitvi. 

Petek, 27. julij–petek, 4. avgust • Gozd - Martuljek, kopišče

OGLARSKI DNEVI V GOZDU - MARTULJKU

Organizator: Društvo oglarjev Rute, info: Grizli 041 603 176

Ponedeljek, 30. julij–petek, 3. avgust • Rateče - Planica, Knjižnica 
Rateče, od 11.00 do 13.00

PAPIR OD A DO Ž

Brezplačne delavnice 

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Rateče 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Torek, 31. julij–petek, 3. avgust • Rateče - Planica, Kajžnkova hiša, ob 
10.00

POČITNIŠKE RAZISKOVALNICE: KO DOBIMO DOJENČKA

31. 7. – Rojstvo otroka in obisk domačinov z vprašanji o običajih ob 
rojstvu

1. 8. – Dojenčkovo ležišče, obleka in prehrana in izdelava plakatov

2. 8. – Krst novorojenčka in risanje običaja (kolaž)
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3. 8. – Igrice, uspavanke, izštevanke in varstvo dojenčka in izdelava 
igrač 

Organizator: GMJ – Kajžnkova hiša 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732. Delavnice so brezplačne.

Sreda, 1. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sreda, 1. avgust • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska 
Gora, od 16.30 dalje 

VEČERJA 3 DEŽEL

Kranjska Gora, Wallnerwirt Restaurant Arnoldstein in Alte Hütte Trbiž

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Četrtek, 2. avgust • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 3. avgust • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, ob 
8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 3. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Petek, 3. avgust–sobota, 4. avgust • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

BRASIL BAHIA SHOW

Brazilski plesni spektakel

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

Petek, 3. avgust • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00 do 21.00

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 4. avgust • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: PO POTI LEPEGA ČEVELJCA

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Odsek za varstvo 
gorske narave pri PD Gozd - Martuljek 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 4. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana, ob 
20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 4. avgust • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 4. avgust • Podkoren, na vasi Pod Lipo, od 14.00 dalje

VESELICA POD LIPO

Poskočni muzikantje

Organizator: PGD Podkoren.  
Info: podkoren.pgd@gmail.com, 041 897 117

Nedelja, 5. avgust • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA 
GORA

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Ponedeljek, 6. avgust • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.00

OBČINSKA PROSLAVA OBČINE KRANJSKA GORA

Organizator: Občina Kranjska Gora 
Info: obcina@kranjska-gora.si, 04 508 800

Torek, 7. avgust–petek, 10. avgust • Kranjska Gora,  
Liznjekova domačija, ob 10.00

KEKČEVE USTVARJALNICE 

7. 8. – Kripa – kmečki voz, izdelava pomanjšanega lesenega voza 

8. 8. – Žehta, spoznavanje načina pranja naših babic

9. 8. – Dišeče blazinice, šivanje dišečih blazinic 

10. 8. – Gajba tete Pehte, sajenje koristnih zelišč v gajbico, ustvarjanje 
zeliščnega vrtička 

Organizator: GMJ – Liznjekova domačija  
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sreda, 8. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sreda, 8. avgust • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska 
Gora, od 16.30 dalje 

VEČERJA 3 DEŽEL

Kranjska Gora, Wallnerwirt Restaurant Arnoldstein in Alte Hütte Trbiž

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o. 
Info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Četrtek, 9. avgust • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440
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Petek, 10. avgust • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora,  
ob 8.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 10. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem 
Info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Petek, 10. avgust • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: ANSAMBEL ZGORNJESAVCI

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 10. avgust • Kranjska Gora, Gostilna Oštarija, od 18.00  
do 21.00

ŽIVA GLASBA V GOSTILNI OŠTARIJA

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o., info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Petek, 10. avgust • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

ABBA MIA TRIBUTE BAND

Glasbeni večer

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

Petek, 10. avgust–sobota, 18. avgust • Kranjska Gora, Teater Korona, 
restavracija, ob 19.00

AL PICONE

Glasbena animacija v restavraciji

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

Sobota, 11. avgust • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

POLETNE PLANINSKE USTVARJALNICE: KAKO IZMERITI  
VIŠINO DREVESA?

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Tehniški muzej Slove-
nije, info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Sobota, 11. avgust • Mojstrana, za pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC

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

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

Sobota, 11. avgust • Kranjska Gora, travnik za agencijo Julijana,  
ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI: KEKČEVI FILMI

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com, 051 623 701 

Sobota, 11. avgust • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: BEER BELLY 

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Sobota, 11. avgust • Kranjska Gora, Picerija & Restavracija Napoli,  
od 19.00 do 22.00 

DUO RITEM

Živa glasba na terasi

Organizator: HIT Alpinea, d. o. o.  
Info: info@hit-alpinea.si, 080 88 30

Sobota, 11. avgust–nedelja, 19. avgust • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

EXOTICA

Akrobatski plesni spektakel

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

Nedelja, 12. avgust • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, od 20.30 dalje

POLETJE POD VITRANCEM: GAJST'N BAND 

Organizator: Turizem Kranjska Gora 
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

RAZSTAVE

Petek, 10. november 2017–nedelja, 26. avgust 2018 • Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej

NA VRHU GORA BLIZU NEBA, RAZSTAVA O NASTANKU SVETLOBNIH 
POJAVOV V GORAH 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Petek, 11. maj 2018 –torek, 31. julij 2018 • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

SOLČAVSKO – HARMONIJA TREH DOLIN

Muzejska razstava

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in TIC Rinka 
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Do nedelje, 16. septembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija 

ŽEHTA, PRANJE PERILA PRED UVEDBO PRALNIH STROJEV

Medinstitucionalna etnološka razstava

Organizator: GMJ in Gorenjski muzej Kranj  
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Do petka, 31. avgusta 2018 • Radovna, Pocarjeva domačija 

ETNOLOŠKA RAZSTAVA ŽIVLJENJE POD TRIGLAVOM

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice in Triglavski narodni park  
Info: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 
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Sreda, 20. junij 2018–petek, 31. avgust 2018 • Kranjska Gora,  
Liznjekova domačija 

WILDERNESS OF RUSSIA (RUSKI NARODNI PARKI)

Del razstave, na ogled tudi v TNP Bled, Bohinj, Trenta in TIC Kobarid

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

Petek, 3. avgust–sreda, 26. september • Mojstrana, Slovenski planin-
ski muzej

39. LIKOVNA KOLONIJA VRATA 2018

Razstava

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in PD Dovje Mojstrana 
Info: info@planinskimuzej.si, 08 38 06 73

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

MARJANA AHAČIČ

Društvo Kralji ulice se je odzvalo na pobudo Jožeta Drola, ki v 
okviru projekta ZaŽivi ulica – Smuča ulica že peto leto zanje 
organizira delovno akcijo; v začetku junija so se tako odpravi-
li v Kranjsko Goro. Namen akcije je bil združevanje prijetnega 
s koristnim, saj so brezdomni uporabniki ob izletu in druženju 
počistili smučišče v Kranjski Gori in se na ta način donatorjem, 
ki jim vsako leto omogočajo zimski športni dan, zahvalili za vsa-
koletno donacijo brezplačnih vozovnic za celodnevno smučanje 
in malico.

Kralji ulice na delovni akciji

Predstavniki TD Kranjska Gora s predsednico Klavdijo Gomboc 
so 9. junija na trgu pred cerkvijo sprejeli kolesarje na Poti miru, 
ki so se letos na pot odpravili v Arnoldsteinu, jo nadaljevali do 
Trbiža in nato prišli tudi v Kranjsko Goro. Kot je povedala Erna 
Košmrlj, se je ideja za Pot miru rodila leta 1981 v Seulu s pobu-
do za gradnjo podmorskega tunela med Korejskim polotokom 
in Japonsko, Korejci pa so začeli kolesariti in hoditi z namenom, 
da bi se Severna in Južna Koreja čim hitreje združili. Projekt se 
je razširil na mednarodno raven, saj je, s športom in umetnostjo 
lažje združiti ljudi in premagati ovire v odnosih na vseh nivojih.

Kranjska Gora na Poti miru



GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata  

s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene  
tudi za sekcijska garažna vrata različnih  

dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL  
NAŠA GARAŽNA VRATA

www.teradom.si
info@teradom.si

080 14 12
040/66-66-12
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BRUNARICA PRI INGOTU

IZLET V KULINARIČNE IN KULTURNE DOGODIVŠČINE

 V Jasenjah, planšariji nad Gozdom Martuljkom,  
je lepo ob vsakem vremenu in veselimo se vašega obiska.

T: 041 749-048, 031 749-048  
E: barbara.robic@telemach.net 

www.jasenje-priingotu.com
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2590
EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

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

www.gorenjskiglas.si


