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Občina ovadila nekdanjega direktorja
Nekdanji koncesionar za izgradnjo in upravljanje komunalne infrastrukture je
na Dunaju vložil arbitražno tožbo proti Občini Kranjska Gora, občina je v povezavi
s sumom poneverbe in zlorabe uradnega položaja ter nevestnega dela kazensko
ovadila nekdanjega direktorja občinske uprave.
MARJANA AHAČIČ
Občinski svet je novembra v prvi obravnavi potrdili proračun
za prihodnje leto. Ta med drugim predvideva dobre tri milijone
evrov za prometno infrastrukturo, dober milijon za varovanje
okolja in naravne dediščine ter milijon in pol za izobraževanje.
Sprejeli so še soglasje k ceni storitve za pomoč na domu, ki se
je sicer povišala, a ne za končnega uporabnika, saj bo razliko
med sedanjo in novo, višjo ceno, krila občina. Prisluhnili so
tudi poročilu o poslovanju Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana v letu 2016.
V zadnjem delu seje so bili svetniki seznanjeni z dejstvom, da
je nekdanji koncesionar družba WTE zoper Občino Kranjska
Gora vložila arbitražno tožbo na Dunaju in sicer v zvezi s plačilom davka na dodano vrednost s pripadajočimi obrestmi,
kar skupaj znaša okoli devetsto tisoč evrov. Kot pojasnjuje
občinska uprava, jih je tožba presenetila, saj v predaji poslov
med nekdanjim in sedanjim županom leta 2014 niso bili
omenjeni nobeni podatki o tej obveznosti. Podjetje WTE je si-

OBČINA KRANJSKA GORA

Vabimo vas na tradicionalni
Novoletni koncert

Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, ki bo

v sredo, 27. decembra 2017, ob 20. uri
v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori.

Gosta večera bosta Maja Horvat, violinistka, študentka londonske
akademije Royal College of Music, in vokalist Mitja Šinkovec.
Koncert je brezplačen, saj ga kot novoletno darilo svojim občanom
in gostom podarja Občina Kranjska Gora.

WWW.OBCINA.KRANJSKA-GORA.SI

Vabimo vas, da se nam pridružite in preživite
prijeten večer v družbi dobre glasbe.

cer davek na podlagi odločbe davčne uprave leta 2003 plačalo,
a od občine do januarja lani ni zahtevalo, da poravna obveznost. "Januarja 2016 smo se sestali s predstavniki družbe in
sporazumno dogovorili, da koncesijska pogodba preneha,
poplačali smo tudi vse obveznosti, ki smo jih imeli do koncesionarja," je pojasnil župan.
Zahtevek je zato občina zavrnila iz naslova zastaranja od
leta 2003, prav tako, pojasnjujejo na upravi, med občinskim
gradivom ne obstajajo listine, ki bi potrjevale, da je terjatev
obstajala. So pa, kot je na seji pojasnil župan, v svežnju dokumentov, ki so prišli z dunajskega arbitražnega sodišča, našli
zapisnike pogovorov med koncesionarjem in takratnim direktorjem občinske uprave iz let 2011, 2013 in 2014, v katerih
piše, da se občina zaveda omenjenih stroškov v višini 400
tisoč evrov. "Ti zapiski so zapisani s strani nekdanjega direktorja občinske uprave. Menimo, da na svojem položaju ni
imel pooblastil za sprejemanje in prepoznavanje obveznosti,
te ima lahko samo župan. Nekdanji župan Jure Žerjav pravi,
da ne ve zanje, prav tako omenjena obveznost ni bila zavedena ob primopredaji poslov med sedanjim in nekdanjim
županom," pojasnjuje župan Hrovat. Zato je občina z namenom, da zaščiti svoje interese, podala kazensko ovadbo zoper
nekdanjega direktorja občinske uprave Rajka Puša.
Občinska uprava je še pojasnila, da je občina zoper arbitražno tožbo vložila ugovor. Opozorila je tudi, da je bila originalna koncesijska pogodba med Občino in koncesionarjem leta 1998 podpisana sočasno v slovenskem jeziku in
nemškem prevodu, med njima pa obstaja bistvena razlika
predvsem pri navedbi pristojnosti za reševanje sporov.
Stroški postopka pred dunajsko arbitražo pa so bistveno
višji, kot bi bili, če bi postopek tekel v Sloveniji.
"Zelo sem razočaran," je na seji občinskega sveta dejal župan Hrovat. "V prevzemnem protokolu smo občino prevzeli
brez kreditov, navidezno brez obveznosti. Kasneje smo videli,
kakšne so bile v resnici obveznosti, skrite pod preprogo, kažejo se nam še zdaj. Hvala vsem, ki ste v prejšnjem mandatu sprevideli, da je ta koncesija in vse delovanje okoli nje za
občino pogubno, drago in škodljivo. Ko ste leta 2012 na pošto
oddali odpoved, ste nam dali možnost, da se ta odpoved tudi
sprovede in se ta nesrečna kanalizacija vrne v roke javne občinske službe in se s tem začne vršiti nadzor nad gradnjo,
nad čiščenjem in vsem, kar se s kanalizacijo dogaja. Garantiram, da bo to upravljanje s kanalizacijskem sistemom za
občane zdaj ugodnejše. Zavoženega in drago plačanega je
bilo že veliko preveč." Nekdanji župan zadeve za zdaj ne komentira.
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Rezultati dobri, pričakovanja velika
Ob koncu leta smo se z županom Janezom Hrovatom pogovarjali o uspehih
iztekajočega se leta, ki ga je zaznamovala v vseh ozirih rekordna poletna
turistična sezona, in načrtih za prihodnje. Ena od prioritet je obnova
infrastrukture na Dovjem.
MARJANA AHAČIČ

• Letos je zima pohitela, žičničarji so že pognali prve

Župan Janez Hrovat
prihodnje leto predvideli sredstva v podobni višini za ureditev vasi Dovje. Obnavljala se bo celotna vas: cesta, vodovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava .... V proračunu je načrtovanih za okoli 2,5 milijona evrov investicij
– 500 tisoč od tega bo šlo za Kranjsko Goro, 400 tisoč za
kanalizacijski sistem."

OBČINA KRANJSKA GORA

Spoštovane občanke in občani,
bliža se praznični prednovoletni čas, ko je v navadi,
da si zaželimo zdravja, veselja in čim več dobrega.
Zato vam zaželimo vesel božič in lepe novoletne
praznike. V letu, ki prihaja, pa vam želimo, da
bi bili srečni in da bi znali srečo delili tudi z drugimi.
Župan Janez Hrovat,
Občinski svet in Občinska uprava
Občine Kranjska Gora

WWW.OBCINA.KRANJSKA-GORA.SI

naprave. Kakšno sezono pričakujete?
"Dobro, tudi na podlagi vseh teh ocen in priznanj, ki jih je
Slovenija oziroma Kranjska Gora dobila v letošnjem letu.
Veliko priložnost predstavlja uvrstitev Julijskih Alp kot
regije med destinacije, ki jih je po nasvetu priljubljenega
popotniškega vodnika Lonely Planet treba obiskati v letu
2018, nekaj pozitivnih premikov pa pričakujem tudi zaradi
nove energije v RTC Žičnice Kranjska Gora, ki imajo od letos novega lastnika. Z zasneževanjem so začeli ob prvem
mrazu, tako da lahko pričakujemo vsaj sto smučarskih
dni. Kot občina smo letos prvič po vzoru avstrijskih zgornjekoroških občin uvedli brezplačne smučarske vozovnice
za domače otroke. Šolarji, stari od šest do petnajst let, bodo
tako to zimo imeli brezplačne vozovnice; kranjskogorski
za smučišča v Kranjski Gori, mojstranški pa za Mojstrano.
Prepričan sem, da je ta poteza v pomoč tako družinam kot
tudi upravljavcem žičnic."
• Pričakovanja so velika tudi glede na izjemno poletno
sezono, kajne?
"Seveda, presegla je vsa pričakovanja, podrla vse rekorde.
Zgornja Gorenjska, kamor sodi tudi Kranjska Gora, je bila
vse čas izredno obiskana kot turistična destinacija; to pričakujemo tudi za naprej. Zavedamo se problema preobremenjenosti krajev in delamo veliko v smeri, da se uredijo
tako parkirne cone kot promet v alpske doline pa tudi da
se z denarjem, ki priteka v občinski proračun iz turizma,
olajša življenje za vse prebivalce, ki bivajo v tej občini."
• Se odlična poletna sezona pozna tudi v občinskem
proračunu?
»Se pozna, predvsem pri turistični taksi, koncesnini za
igralništvo in povečanih transferjih za opremljenost
stavbnih zemljišč, pozna se tudi, da je v Kranjski Gori spet
oživel nepremičninski trg. Proračun za leto 2018 bo tako za
okoli 200 tisoč evrov višji, kot je bil lani. To pomeni tudi,
da veliko lažje gradimo infrastrukturo, da omogočamo vse
tisto, kar ljudje vsak dan potrebujemo in uporabljamo – od
pločnikov, cest, povezav do komunalne infrastrukture ... "
• Kateri so glavni projekti, ki ste jih izpeljali letos?
"Rateče so bile največji izziv in največji projekt: obnova celotne vasi – centra, trga, infrastrukture ... Vrednost je bila
kar več kot 600 tisoč evrov. Vsako leto ne moremo speljati več takšnih investicij, delamo postopoma. Tako smo za
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• Kaj je v načrtu za Kranjsko Goro?

"Letos smo uredili cesto od hotela
Larix do uvoza za osnovno šolo, prihodnje leto bomo tam nadaljevali,
tako da bo center Kranjske Gore lepo
urejen. Vzpostavili bomo modro cono
prometa, s čimer želimo doseči, da se
v središču vasi ne bo parkiralo za daljša obdobja. To velja posebej za zimo,
ko ljudje puščajo avtomobile in gredo
smučat, včasih celo za več dni. Prav je,
da je dostopanje do lokalov nemoteno.«
• Je stavba starega gasilskega doma
v Podkorenu že obnovljena?
»Je. V njej so prostori za vsa društva iz
vasi in tudi za agrarno skupnost."
• Zadovoljni ste tudi z razpletom v
Zelencih, kajne?
"S tem, ko smo se dogovorili za dolgoročni najem parkirišča, smo odpravili še zadnjo packo na popotovanju po
naši občini in spomladi lahko začnemo z urejanjem parkirišča. Vse je dogovorjeno; takoj, ko bo vreme dopuščalo, začnemo z delom. Urejeno bo
parkirišče, razsvetljava, vstop, nameščeno kakšno igralo, klopce, sanitarije.
Želim si, da se počasi plastične mobilne sanitarije dokončno odstranijo iz
doline in se tam, kjer je mogoče, nadomestijo s pravimi WC-ji, tam, kjer ni
možnosti priklopa, pa z dehidracijskimi – takšnimi, kakršen je tisti, ki smo
ga letos prvič postavili v Srednji Vrh.
Podobnega, lesenega, bomo postavili
tudi pri mostu na Tabrah."
• Kako pa kaže v Martuljku?

»Vse je pripravljeno na začetek rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika.
Občina bo v izgradnjo pločnika investirala okoli 400 tisoč evrov. Sicer pa
smo spet resno štartali s pridobivanjem dovoljenj za naravno kopališče
Jezerci, za katerega so nam vodarji
zdaj vendarle prižgali zeleno luč. V
Martuljku bomo odkupili cesto do hotela Špik in bloka in tam sanirali cestišče ter uredili javno razsvetljavo."
• Belca pa je že vso jesen gradbišče.
"Za pločnik na Belci smo namenili 230
tisoč evrov, postavili smo javno razsvetljavo in uredili avtobusne postaje, pri
čemer smo uporabili granit, tako da
bodo postajališča zdaj urejena za daljši
čas. Pričakujem, da bo na Belci, ko bo
cesta dokončno urejena, tudi bistveno
manjša dovoljena hitrost vožnje, kar
bo pomembno vplivalo na varnost."
• Letošnje leto so zaznamovale tudi
številne aktivnosti v Mojstrani. Katera je za vas najpomembnejša?
"To, da smo Mojstrano popolnoma pripojili Kranjski Gori, da se ne čuti več razlike med Mojstrano in Kranjsko Goro.
Tudi v Mojstrani je prisotna neka nova
energija, turist se ne počuti več, kot da je
v nekem predmestju, temveč je takoj v
središču dogajanja destinacije Kranjska
Gora. Z mislijo na to pravzaprav delamo ves čas. Urejamo dolino od začetka
do konca. Želim, da je Kranjska Gora od
vhoda pri Jesenicah do izhoda na Korenu oziroma do italijanske meje in Vršiča
nova, urejena zgodba. Hočem, da bi lju-

Zelence je občina v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave uredila že lani, spomladi
bodo začeli urejati še parkirišče.

dje, ki pridejo v naše kraje tako po cesti
kot po kolesarski stezi ali peš, začutili,
da je razvoj v naših krajih pod nadzorom, da je občina negovana in urejena,
da je v urejanje vložene veliko energije,
da ljudje živimo za svoje lepe kraje, da
jih čuvamo. V ta kontekst sodijo tudi
prizadevanja za sonaravno urejanje alpskih dolin. Podžupan Janša mi pri tem
pomaga, predvsem v Vratih, kjer bi radi
uredili trajnostno mobilnost z asfaltiranjem ceste, zmanjšanjem prometa
in zadrževanjem ljudi v Mojstrani ter z
uvajanjem sodobnih, ekološko prijaznih
načinov prevoza. Model bi želeli uveljaviti tudi na Vršiču, kjer se srečujemo s
podobnimi težavami kot v Vratih."
• Med pomembnimi pridobitvami
je tudi novi vodohran nad Podkorenom.
"Seveda, ampak pri tem gre za nekaj,
kar mora biti samoumevno. Kakovostna pitna voda mora biti v današnjih
časih res ves čas na voljo. Občina vsako
leto veliko vlaga v sanacijo obstoječega
sistema kanalizacije, predvsem v naselju Kranjska Gora, pa v izgradnjo manjkajočih delov vodov, ki jih je treba še
dograditi. Temu vsako leto namenimo
med 400 in 500 tisoč evrov in tako bo še
kar nekaj let, vsaj do leta 2021, ko se izteče direktiva o zaprtih kanalizacijskih
sistemih. Do takrat moramo sistem
urediti; verjamem, da bo tako. Poudarjam, da smo zadovoljni, da sistem zdaj
upravlja naša Komunala, kar je garancija za najnižjo možno ceno, saj imamo
nad svojim javnim podjetjem nadzor.
Se pa zavedam, da je bila kanalizacija
v Kranjski Gori grajena zelo drago in
pomanjkljivo, zaradi česar je zelo velika
tudi obremenitev občanov. Trudimo se,
da jo zmanjšamo in bo občina tudi na
tem področju občanom prijazna."
• Kakšna bo letos praznična okrasitev krajev v občini?
"Letos bomo k dosedanji okrasitvi še
kar nekaj dodali, Alpsko vasico bomo
povečali še na manjši trg pred hotelom
Razor pa tja do drsališča pred Larixom.
Bolj okrašena bo tudi Mojstrana, postavili bomo nekaj novih elementov
okrasitve, tako da pričakujem pestro
praznično dogajanje po vseh krajih v
občini in v vsem adventnem času, ne
le okoli božiča in novega leta."
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BÜRGERMEISTER MIT DER ENTWICKLUNG
DER GEMEINDE ZUFRIEDEN
Bürgermeister Janez Hrovat ist zufrieden damit, wie die
Orte in der Gemeinde auf die Wintersaison vorbereitet
sind. Es gab eine rekordmäßige Sommersaion nach dem
Besuch von ausländischen und inländischen Touristen,
groß ist auch die Anzahl der Auszeichnungen, die Destination mit der Ordentlichkeit, Freundlichkeit und Gastfreundschaft, schöner Natur und einer gut ausgebauten Infrastruktur gewonnen hat. Das alles scheint in der Zukunft
der Fall zu sein; letztendlich platzierte der Medienriese
im Bereich Reiseinhalte Lonely Planet auch Julische Alpen
und mit ihnen Kranjska Gora nicht zuletzt auf den hohen
dritten Platz auf der Liste der zehn Regionen gewählt, die
Reisende im Jahr 2018 besuchen sollen. Auch im ausgehenden Jahr widmete die Gemeinde die Ressourcen und
die Aufmerksamkeit auf die harmonische Entwicklung
aller Orte in der Gemeinde von Rateče bis Mojstrana. Zu
den wichtigsten Leistungen auf dem Gebiet des Tourismus
ist sicherlich der Rastplatz Topolino, geordneter Eingangspunkt in das touristische Zentrum von Kranjska Gora, wo
den Besuchern einige zehn Parkplätze zur Verfügung stehen und in einem eleganten Holzhaus wird im Sommer
ein Touristeninformationszentrum betrieben.

MAYOR CONTENT WITH MUNICIPALITY DEVELOPMENT
The Mayor Janez Hrovat is content with how the places
within the municipality are prepared for the winter season. The summer was a record breaking one in terms
of visits by domestic and foreign tourists, and the destination also earned numerous awards for its orderliness,
kindness and hospitality, wonderful nature, and good infrastructure. It seems that this will also be the future; after all, this autumn the media giant for travelling, Lonely

Planet, placed the Julian Alps including Kranjska Gora on
a very high third place on the scale of ten regions, which
travellers should visit in 2018. As previously, the municipality also invested assets into an even development
of all parts of the municipality this year, from Rateče to
Mojstrana. Among the most important acquisitions regarding tourism, we must certainly list the resting spot
Topolino, an orderly entry point into the Kranjska Gora
tourist area, where there a few dozen parking spaces for
the visitors, while a neat wooden cottage houses a tourist
information centre in the summer.

IL SINDACO È SODDISFATTO DELLO SVILUPPO
DEL COMUNE
Il sindaco Janez Hrovat è soddisfatto di come le località
del territorio municipale si sono preparate alla stagione invernale. L’estate ha battuto tutti i record, sia per
presenze straniere sia nazionali. Grande è stata anche
l’incetta di premi che la destinazione ha ricevuto per
l’organizzazione, la gentilezza, l’ospitalità, la splendida natura e l’infrastruttura funzionale. Gli attuali segnali fanno
presagire un prosieguo in questa direzione. Non per ultimo, in autunno il gigante mediatico per quanto riguarda i
viaggi, Lonely Planet, ha inserito le Alpi Giulie e Kranjska
Gora al terzo posto tra le regioni che i viaggiatori dovrebbero visitare nel 2018. Anche nell’anno che sta finendo, il
Comune ha stanziato mezzi e attenzione per uno sviluppo
uniforme in tutte le località, da Rateče a Mojstrana. Tra
le principali acquisizioni turistiche recenti figura sicuramente l’area di sosta Topolino, ossia un migliorato punto
d’accesso alla zona turistica di Kranjska Gora, dove ora vi
è una decina di posti macchina a disposizione, nonché la
casetta in legno dove d’estate opera il centro turistico-informativo.

Društva lahko podprete z dohodnino
MARJANA AHAČIČ
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) tik pred
koncem leta opozarja na možnost občanov, da delovanje društev v svoji občini lahko
podprejo tako, da jim podarijo pol odstotka svoje dohodnine. "V občini je 24 društev,
ki jim lahko podarite del svoje dohodnine in jim tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za tovrstno potezo ne odločite, gre namreč vašega pol odstotka dohodnine
nazaj v proračun. Ni treba, da se odločite le za eno društvo; če bi radi pol odstotka
razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet,"
pojasnjujejo na centru nevladnih organizacij. Darujete lahko preko sistema e-Davki ali
pa se pri društvih samih pozanimate, kako to lahko storite. Lahko pa obiščete spletno
stran dobrodelen.si, kjer je objavljen seznam vseh društev iz naše občine – poiščite
jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga
do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica
oziroma spremembe prejemnikov.

Povabilo kmetom
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pripravlja
spletno orodje Katalog živil za javno naročanje, ki bo javnim zavodom omogočilo poenostavljeno oblikovanje javnih
naročil hrane, predvsem pa po kategorijah smiselno oblikovanje oblikovanje izvzetih sklopov. Katalog ali t.i. aplikacija
je sestavljena iz dveh delov. Zelena košarica so ponudbe vseh, ki želijo sodelovati
v rednem javnem naročilu. Rjava košarica
so ponudbe vseh, ki želijo prodajati v javne zavode preko izvzetih sklopov Vabilo
je objavljeno na spletni strani Občine
Kranjska Gora.
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Kranjska Gora začenja zimsko sezono
S petkovim ognjenim spektaklom v Podkorenu, kjer so se predstavili parkeljni
iz Slovenije, Italije in Avstrije, ter prvim smučarskim dnem na smučišču
v Kranjski Gori se je v Zgornjesavski dolini začela letošnja zimska sezona.
MARJANA AHAČIČ
Kot je na novinarski konferenci nekaj dni pred tem povedal Blaž Veber,
direktor Turizma Kranjska Gora, se
bodo vsi, ki delajo v turizmu, potrudili, da se bo do pomladi v vseh krajih
po občini, ne le na smučišču, zvrstilo
veliko število raznolikih prireditev, s
katerimi želijo destinacijo narediti
še bolj privlačno tako za turiste kot
dnevne obiskovalce.
»Trudimo se, da iz leta v leto izboljšujemo turistično ponudbo, čeprav ne z
velikimi finančnimi vložki. Tako letos
na primer razširjamo adventni sejem,
saj je ob začetku zime do 20. decembra
Kranjska Gora običajno manj zanimiva za obiskovalce. Alpsko vasico bomo
tako razširili čez celotni center vasi in
pripravili vrsto glasbenih nastopov,
uličnih predstav, ognjenih šovov in animacij. Prav tako pestro dogajanje v času
adventnega decembra pripravljamo
tudi na Trgu olimpijcev v Mojstrani.«
Poleg tradicionalnih prireditev, kot
sta Pokal Vitranc in Planica, tako

Jure Žerjav, vodja Nordijskega centra Planica, Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska
Gora, Fedja Pobegajlo, direktor podjetja Hit Alpinea, in Klavdija Gomboc, predstavnica
kranjskogorskih žičničarjev
znova pripravljajo tudi vrsto drugih
manjših športnih in kulturnih prireditev. Januarja bodo med drugim
pripravili Zimsko klasiko na jezeru
Jasna in nočni tek po ulicah Kranjske Gore, načrtujejo tudi nova zimska
razvedrila. Če bodo razmere dopušča-

le, bo jezero Jasna naravno drsališče,
na umetnem drsališču pred hotelom
Kompas pa bodo pripravljali disko večere. Ponudili bodo tudi nočno sankanje in krpljanje ter uredili nove tekaške proge v Radovni. Rdeči turistični
avtobus pa se bo pozimi spet prelevil v
skibus, s katerim se bodo gostje Kranjske Gore lahko brezplačno odpeljali
na smučišča.

PRENOVLJENI HOTEL KOMPAS

Prejšnji petek, na prvi dan smuke v letošnji zimski sezoni na kranjskogorskem smučišču
/ Foto: Gorazd Kavčič

Na zimo so dobro pripravljeni tudi
v največjem hotelirskem podjetju v
destinaciji, Hit Alpinei, kjer sicer poudarjajo, da je obdobje med dvema
glavnima sezonama, poletno in zimsko, iz leta v leto krajše. Kot je povedal
direktor družbe Fedja Pobegajlo, v teh
dneh zaključujejo prenovo sob v hotelu Kompas, ki je osnovni hotel za športnike v Kranjski Gori; to so upoštevali
tudi pri prenovi in opremi sob. Načrtujejo še prenovo apartmajev Vitranc,
kot privlačno novost pa pred hotelom
Kompas uvajajo tako imenovano Pot
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znanih športnikov v slogu hollywoodskega pločnika slavnih. Na zvezdah, vtlakovanih v pločnik, so imena znanih
športnikov in ekip, ki so doslej bivali v hotelu Kompas.
V popolnoma novi preobleki pa se bo v zimski sezoni predstavil Hotel Best Western Kranjska Gora, to je nekdanji hotel Lek. Poleg znamčenja hotela in že izvedenih obsežnih
obnov recepcije, restavracije, bazenov in savn, ta mesec
teče še prenova hodnikov in delna prenova hotelskih sob.

NOVOSTI TUDI V PLANICI
Prav tako je nekaj novosti v Nordijskem centru Planica, ki
končuje drugo leto obratovanja. Kot je povedal vodja centra Jure Žerjav, so v celoti prenovili objekt Kavka ob vznožju
letalnice, posodobili so tudi hotel Dom Planica, ki je zdaj v
upravljanju centra, zato se več reprezentanc odloča za treninge in priprave v Planici. Kot poudarja Žerjav, pa je njihova naloga ob začetku zime predvsem čim prej pripraviti
skakalnice: na skakalnici HS 102 m so skakalci v sredo že
opravili prve skoke, prav tako so s snegom, ki je bil čez poletje v podzemnih garažah, začeli pripravljati tekaške proge.
»Ugotavljamo, da je Planica s svojo slikovitostjo in dobro
ponudbo vse bolj priljubljena za organizacijo različnih
prireditev, kot je bilo na primer srečanje slovenskih turističnih delavcev v oktobru. Obenem je naš koledar poln
športnih dogodkov, med katerimi je najprej že decembra
državno prvenstvo v skokih na Bloudkovi skakalnici, janu-

arja pa kontinentalni pokal v skokih za dekleta ter svetovni pokal v tekih. Med 6. in 9. marcem pa gostimo svetovno
veteransko prvenstvo v skokih, ki se ga bo udeležilo 150
nekdanjih vrhunskih smučarskih skakalcev z vsega sveta,« je zadovoljen Žerjav. Finale svetovnega pokala v skokih in poletih bo letos od 22. do 25. marca.

ŽIČNICE ŽE OBRATUJEJO

Kranjsko Goro je že konec prejšnjega meseca pobelil prvi letošnji sneg, in ker so temperature ponoči večinoma vztrajale pod lediščem, je kranjskogorskim žičničarjem uspelo do
prejšnjega tedna zasnežiti dovolj smučišča, da so pognali
prvo žičnico – Malo Mojco. Večjih investicij v infrastrukturo letos niso imeli, so pa, kot je povedala Klavdija Gomboc
iz podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora, veliko pozornosti in
sredstev vložili v preglede starejših žičniških naprav ter nakup snežnih topov za hitrejše in kvalitetnejše zasneževanje.
Posodobili so tudi sistem zasneževanja na poligonu smučišča Podkoren, kar bo tekmovalcem omogočalo nemotene
treninge, turističnim smučarjem pa varno in neovirano
smuko. Cene vozovnic ostajajo enake kot lani: za dnevno
vozovnico bo treba odšteti 32,50 evra (20 otroci ter 27 mladina in seniorji). "V Kranjski Gori smo veseli, da nas je letos
narava obdarila tudi z nekoliko naravne snežne podlage,
za trženje smučišča in vse ostale promocijske aktivnosti in
prodajo je to zelo pozitivno. Upamo, da bodo temperature še
naprej dovolj nizke za izdelovanje umetnega snega."

Slastne domače jedi
so tokrat pripravljene
v sodobnejši podobi –
ponujene so v skledi
ali skledici, da jih lahko
jemo le z žlico ali
vilicami. Avtorica, znana
po blagovni znamki
Jagababa, je mojstrica
domače kuhe, njena
najpomembnejša
vodila pa so: sveže,
lokalno, sezonsko.
V knjigi so zbrani
raznovrstni recepti:
bogate solate,
enolončnice,
krepke juhe, golaž s
prilogami, testeninske
sestavljenke, jedi s
polento, ješprenjem,
pa tudi nekaj sladic.

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava
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

19

EUR

+ po

št ni n a

Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
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

3285
EUR

+ po

št ni n a
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KRANJSKA GORA BEREIT FÜR DEN WINTER
Am vergangenen Freitag fuhren die ersten Skifahrer in
diesem Winter auf die verschneiten Pisten von Kranjska
Gora. Blaž Weber, Tourismusdirektor von Kranjska Gora,
hat zu Beginn der Saison versichert, dass die Touristenarbeiter alles daran setzen werden, um sicherzustellen,
dass bis zum Frühjahr in allen Teilen der Gemeinde, nicht nur an den Skipisten, eine Vielzahl von Veranstaltungen stattfindet. Neben traditionellen Veranstaltungen wie
Pokal Vitranc und Planica bereiten sie wieder eine Reihe
weiterer kleinerer Sport- und Kulturveranstaltungen vor.
Wenn es die Umstände zulassen, wird der See Jasna zum
Natureisbahn, und auf der Kunsteisbahn vom dem Hotel
Kompas finden Diskoabende statt. Sie werden auch Nachtrodeln und Schneeschuhwandern anbieten und neue
Laufstrecken in Radovna einrichten. Der rote Tourismusbus wird im Winter wieder zum
Skibus, mit dem die
Gäste von Kranjska Gora kostenlos zu den Skipisten fahren
können.

KRANJSKA GORA PREPARED FOR WINTER
Last Friday, the first skiers of this winter descended the
snowy slopes of Kranjska Gora skiing grounds. Blaž Veber,
director of Tourism Kranjska Gora, ensured at the start
of the season, that the tourist workers will do their best
that, until spring, in all parts of the municipality, not only
the skiing grounds, there will be numerous and diverse
events. Along with the traditional events like Vitranc cup

and Planica, they are also preparing a number of other,
smaller sports and cultural events. If conditions allow, the
lake Jasna will be a natural skating rink, while the artificial skating rink in front of the Kompas hotel will host
disco nights. They will also offer night-time sledding and
snowshoeing, as well as arrange new cross country skiing
routes in Radovna. Red tourist bus will once again become
a skibus in the winter, with which the guests at Kranjska
Gora hotels will be able to ride to skiing grounds for free.

KRANJSKA GORA È PRONTA PER L’INVERNO
Lo scorso venerdì i primi sciatori di questo inverno sono
scesi dalle piste di Kranjska Gora. All’inizio della stagione,
Blaž Veber, direttore dell’ente turistico locale, ha assicurato che gli operatori turistici s’impegneranno acciocché fino
alla primavera tutte le località, e quindi non solo le piste
sciistiche, offriranno molte manifestazioni variegate. Oltre
ai tradizionali eventi quali la Coppa Vitranc e quella di Planica, sono quindi in preparazione molti altri appuntamenti
sportivi e culturali minori. Se le condizioni meteo lo permetteranno, il lago Jasna diverrà una pista da pattinaggio
naturale, mentre su quella artificiale davanti all’albergo
Kompas si terranno delle serate disco. Nell’offerta anche le
discese notturne in slittino e l’uso delle racchette da neve.
È stata anche messa a posto la pista da corsa di Radovna.
L’autobus turistico rosso si trasformerà d’inverno in uno
skibus, col quale gli ospiti di Kranjska Gora potranno recarsi
gratuitamente verso le piste.

Predavanje prestavljeno

Alpska vasica

LAS Občine Kranjska Gora sporoča, da je predavanje za starše z naslovom Mladi in
nove droge, ki je bilo načrtovano za petek, 24. novembra, odpadlo. V družbo dr. Andreja Kastelica vas bodo povabili v začetku leta 2018.

Center Kranjske Gore bo tudi letos popestrila slikovita Alpska vasica. Lesene
hiške bodo v prvi polovici meseca odprte
ob koncih tedna, to je ob petkih in sobotah od 12. do 20. ure, ob nedeljah pa od
12. do 19. ure. Od 22. decembra do 14.
januarja prihodnje leto bo obratovalni
čas Alpske vasice vse dni v tednu, in sicer
med tednom od 15. do 20. ure, ob koncih
tedna (petek–nedelja) pa od 12. do 20.
ure, ob nedeljah do 19. ure.
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Novi investiciji za lažje delo
Letos bodo ceste v Kranjski Gori posipali s soljo, ki jo bodo na vozila za pluženje
in posipanje nakladali iz lastnega silosa. Postavili so ga tik ob stavbi Komunale
Kranjska Gora na Tabrah in ga sredi novembra tudi slovesno predali namenu.
MARJANA AHAČIČ
Kot je povedal direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora Blaž Knific, bodo z novo tehnologijo zmanjšali
stroške zimske službe pa tudi olajšali in poenostavili delo
izvajalcev, ki so doslej sol na vozila prelagali na za to ne
najbolj primernem mestu v Ratečah.
"Investicija je kar visoka, 150 tisoč evrov smo namenili za
silos in novi rovokopač skupaj. Za silos smo se odločili predvsem zaradi varnosti in nižanja stroškov, pred tem smo
namreč kamione polnili v Ratečah, na deponiji gorenjske
gradbene družbe, tako rekoč na cesti. Rovokopač pa je stroj,
ki ga komunala vedno potrebuje, predvsem za nakladanje
in obračanje komposta ter pripravo mešanice za posipanje.
Novost v letošnji zimski sezoni je tudi, da za posipanje ne
uporabljamo več morske soli, temveč zelo kvalitetno štirimilimetrsko kameno sol, ki ima le en odstotek vlage in jo
kopljejo na Siciliji. Zato zdaj v posipalcih ne prihaja do zastojev, posip, ki ga opravljamo z avtomatskimi posipalci, pa
je prav zaradi visoke kvalitete soli enakomeren.
Na Komunali Kranjska Gora zaradi nove investicije pričakujejo prihranke v višini tridesetih odstotkov; nekaj zaradi
nižje cene soli, v veliki meri pa zaradi nižjih stroškov nakladanja in spremenjenega procesa posipanja v celoti, je
še pojasnil Knific.
Župan Janez Hrovat je ob tem poudaril, kako pomembna je
za občino, kot je Kranjska Gora, dobro organizirana komunalna služba. »Turizem je povezan s čistočo in urejenostjo,
ki jo lahko zagotovi samo kvalitetna in dobro organizirana
komunala.«

Direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific je sredi novembra
predstavil novi pridobitvi: silos za sol in rovokopač.
Ob tem je poudaril, da niti najsodobnejša tehnologija ne
more nadomestiti dobrih, zadovoljnih in motiviranih delavcev, zato je, kot je dejal, zadovoljen, ker nova tehnologija zmanjšuje obremenjenost ljudi. Zagotovil je še, da kljub
napovedanim prihrankom zimske službe občina sredstev
za komunalo ne bo zmanjševala. "Sredstva, ki se prihranijo pri zimski službi, bodo porabljena na drugih področjih urejanja občine – čiščenja, urejanja parkov in zelenic,
skratka naših skupnih prostorov," je zagotovil župan.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Župan Janez Hrovat je takole s soljo iz novega silosa napolnil prvi
tovornjak.

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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Umirjanje prometa v dolino Vrata
Dolina Vrata že vrsto let kliče po ureditvi prometa in Občina Kranjska Gora
se je letos odločno lotila reševanja problema. Podžupan Bogdan Janša vodi
projekt, prek katerega želi doseči, da Vrata postanejo vzorčen primer umirjanja
prometa v alpske doline.
MARJANA AHAČIČ
Dolina Vrata je širši javnosti najbolj znana kot vstopna točka za vzpon na Triglav
ter kot odlična pohodniška destinacija.
Zato ni nenavadno, da se število obiskovalcev iz leta v leto povečuje. Na vrhuncu sezone, še posebej ob koncih tedna v
juliju in avgustu, je v dolini na dan med
300 in 500 vozil, letno pa se število bliža
10 tisoč; neuradna številka naj bi bila še
za tretjino višja, opozarja Janša.
Opravljene študije kažejo, da obiskovalci za dostop v dolino, v katero vodi
osem kilometrov dolga, večinoma
makadamska cesta, pretežno, v 80 odstotkih, upravljajo osebne avtomobile.
Le del obiskovalcev pride z avtobusi,
nekateri tudi s kolesi.
Onesnaženost doline, tako z avtomobilskimi izpuhi kot s prahom, ki se ob
daljših sušnih obdobjih dviguje z makadamske ceste in dolino zamegli, je
izjemno velika, prav tako obremenitev
z odpadki – tako na urejenih zbirališčih
kot v naravi. Po podatkih Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora so samo
v letošnjem letu v Vratih obiskovalci
odložili skoraj sto tisoč litrov mešanih
odpadkov in več kot tri tisoč litrov embalaže.
In nič ne kaže, da bi se razmere brez
odločnega posredovanja lahko umirile. Nasprotno, pravi Janša, pričakovati je, da bodo alpske doline zaradi
vročih in suhih poletij vedno bolj obiskane, tako poletna kot zimska turistična sezona se podaljšujeta. Ker so
bile Julijske Alpe nedavno uvrščene
na visoko tretje mesto seznama regij, ki jih za prihodnje leto priporoča
popotniški medijski velikan Lonely
Planet, pa je že v naslednjih sezonah
utemeljeno pričakovati eksponentno
povečanje pritiska obiskovalcev.

Bogdan Janša, podžupan občine Kranjska Gora
Odprtost dolin in nekontrolirana dostopnost ne bo več prednost, ampak
težava, je prepričan Janša, ki meni, da
je razmere treba začeti reševati takoj,
v prvi vrsti z umirjanjem in reguliranjem prometa v dolini.
Hkrati pa je treba takoj po ureditvi doline Vrata že razmišljati o režimu za
preostali dve dolini, in sicer Krmo in
Kot, ter seveda Radovno, ki se nahaja
nekje na sredini.
• Kaj je cilj urejanja prometa v dolino Vrata?
„V prvi vrsti preprečevanje negativnih
vplivov prometa na naravo, zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki bo
pozitivno vplivala na prometno varnost, doživljajsko pestrost in naravno
vrednost doline ter hkrati zagotavljala
vzdržno stanje za domačine, trajnostni razvoj turizma, ki bo zagotavljal
višjo kakovost ponudbe in nadzorovan obisk. To pomeni manj hrupa,
čist zrak in voda ter posledično člo-

veku prijaznejše okolje. Zmanjšalo se
bo tudi število konfliktnih situacij, s
katerimi se srečujemo sedaj, ko velik
problem predstavljajo divje parkiranje in kampiranje, oviranje dostopa
do parcel ter slabša prometna varnost
na splošno.“
• Kako bi bilo po vašem mnenju
najbolj učinkovito umiriti promet?
„Z režimom, ki bo nadziral, hkrati pa
informiral in obveščal o načinu in
številu vozil, ki vstopajo v dolino, ter
določanjem maksimalnega števila
vozil za vsako od treh območij: za prvo
območje bi veljala sama dolina od
Mojstrane do Aljaževega doma, predvsem za ožje območje pred vstopno
zapornico na parkirišču pred Aljaževim domom, kjer je že zdaj parkirišče,
v drugo območje bi sodila Mojstrana
in Dovje, v tretje pa celotna dolina,
od izstopa iz avtoceste na Hrušici in
vstopa v naselje Mojstrana in seveda
posledično v vsa ostala naselja. Na
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teh območjih bi uredili tudi parkirne
površine, zagotovili javni, naravi prijazen nadomestni prevoz in predvsem
spodbujali obiskovalce, da dolino obiščejo peš oziroma s kolesom, morda
tudi s konjsko vprego in podobno.
Predvsem pa bomo morali poskrbeti tudi za dobro komunikacijo – novi
prometni režim mora obiskovalce
motivirati in hkrati ozaveščati.“
• Projekta se boste lotili po fazah,
kaj je v načrtu najprej?
"Najprej bi bilo treba asfaltirati del ceste v dolžini približno pet kilometrov,
ki je še makadamski. S tem izničimo
vpliv prahu, ki se v poletnih suhih
mesecih dviga v ozračje in posledično
vpliva na podrast in zelene površine,
izboljšamo pa tudi prometno varnost."
• Lastnica ceste je država, bo tako
ostalo?
"Občina si prizadeva, da bi z državo
našla možnost in rešitev, ki bi po preplastitvi občini omogočala tak status
ceste, da bo lahko v popolnosti in suvereno izvajala režim, ki ga predvideva projekt. Resen namen občina izkazuje že drugo leto zapored, saj ima v
proračunu rezervirana sredstva za
delno sofinanciranje preplastitve."
• Če bo promet v dolino omejen,
potrebujemo parkirišča ter sistem
obveščanja in usmerjanja. Kako bo
deloval, kje načrtujete ureditev parkirišč?
"Tudi v tem primeru je občina že postorila nekaj pomembnih korakov, in
sicer je pripravljen nabor parcel izven
doline, predvsem v naseljih Mojstrana in Dovje, kjer se nahajajo parcele,
ki so v občinski lasti in po prostorskih
aktih omogočajo izgradnjo parkirnih
površin. Po sprejetju proračuna za leto
2018 bomo pristopili k izdelavi potrebne dokumentacije za parkirišča. Trudimo se, da bi bile parkirne površine
maksimalno izkoriščene in namenjene tudi kolesarjem in ostalim obiskovalcem krajev in doline.
Pri prometni ureditvi gre v prvi vrsti
za sezonski ukrep, v veljavi od sredine
junija do konca septembra. Sam parkirni režim bo kombinacija parkirišč
zaprtega sistema z zapornicami in plačilom parkirnine ter odprtega sistema
brez zapornic in plačila s parkomati. Po

vzoru in praksi sosednjih alpskih držav
menim, da se mora neposreden vstop
v dolino smatrati kot nadstandarden.
Vse, ki bodo vozilo pustili na parkiriščih
izven doline in uporabili javni prevoz ali
kakšno drugo obliko (kolo, pohod), pa
želimo s primerno ceno parkiranja in
javnega prevoza na neki način 'nagraditi'. Informacijski sistem bo omogočal
pridobivanje informacij prek vseh aplikacij in platform, in sicer o zasedenosti
parkirišč, stanju v dolini in vseh ostalih
informacij za obiskovalce doline in celotne destinacije. Projekt upošteva tudi
poseben status za lastnike zemljišč in
objektov, domačine in pa ciljno skupino
planincev, ki v dolino vstopajo zgodaj,
npr. pred peto uro zjutraj, z namenom
obiska Triglava in ostalih vrhov v Julijcih. Seveda bodo imela tudi nemoten
vstop v dolino vozila oseb s posebnimi
potrebami, reševalna vozila in vozila za
dostavo in oskrbo planinskih objektov."
• Kako boste osnovni sistem nadgradili?
"Zavedamo se, da je v poletnih mesecih regionalna cesta od izstopa z
avtoceste na Hrušici in naprej v Zgornjesavsko dolino vsako leto bolj obremenjena. Zato želimo v nadaljevanju
projekt razširiti tako, da bi ob koncih
tedna skupaj s slovenskimi železnicami po vzoru nekaterih občin uvedli
kolesarski vlak do Jesenic, naprej pa s
kolesom, saj obstoječa kolesarska steza v dolino poteka že od Jesenic."
• Kako vidite razvoj območja v naslednjih desetih, dvajsetih letih?
"Vizija in pogled v prihodnost morata
biti pogumna. Že Jakob Aljaž je davnega leta 1904 imel vizijo široke, urejene
ceste do Aljaževega doma v Vratih, naprej do Kredarice pa zobato železnico.
In ideja, da bi nekoč v prihodnosti v
dolino peljala visokostebrna, elektromagnetna fotovoltaična železnica,
ki bi povezala dolino Vrata in Trento, hkrati pa bi omogočala edinstven
ogled naravnih znamenitosti in popolnoma ustrezala okoljskim standardom varovanja narave, ni tako revolucionarna, saj podobni projekti že
potekajo v razvitih državah."
• V kakšnem časovnem obdobju
lahko pričakujemo uresničitev posameznih faz projekta?

"Trenutno potekajo usklajevanja s
pristojnimi institucijami glede ceste,
vzporedno pa že potekata druga in
tretja faza, to je priprava dokumentacije za parkirišča in iskanje rešitev
za najprimernejši prometno-informacijski sistem in uvedbo javnega
prevoza. Verjetno vse naenkrat ne
bo šlo, sem optimist in menim, da
bi lahko te tri faze speljali v dveh do
treh letih, sploh če bi država zagotovila določen del sredstev za parkovne občine, kar ji ne nazadnje določa
tudi Zakon o TNP. Ne glede na vse bo
občina na tem delala s polno paro in
iskala sredstva tudi na ostalih razpisih. Ne predstavljam si, kako bo videti, če slučajno pride do popolne zasedenosti doline in kolapsa režima, ki
je trenutno v veljavi."
• Kakšna je ocenjena vrednost projekta?
"Ocenjujemo, da je skupna vrednost
brez zadnje faze (fotovoltaična železnica) blizu milijon in pol evrov."
• Kako ga sprejemajo domačini in
širša javnost?
"Sam se kot krajan Mojstrane, ki mimogrede dolino obiščem vsaj 50-krat
letno, zavedam, da nam bo brez podpore krajanov projekt težje izpeljati.
Zato vzporedno s pogovori s strokovno javnostjo potekajo pogovori s
krajani. Projekt je bil že predstavljen
predsednikom društev v krajevni
skupnosti, potem na zboru krajanov,
predstavili smo ga na dveh okroglih
mizah na temo umirjanja prometa v alpskih dolinah. Ves čas ga bo
mogoče spremljati na spletni strani
občine, izdelana pa je tudi posebna informacijska brošura projekta.
Glede na odzive je bil projekt dobro
sprejet in ima podporo. Sam se bom
maksimalno trudil, da skupaj z vsemi deležniki pri projektu: TNP, MOP,
DRSI, lastniki zemljišč, Agrarno skupnostjo, PZS, PD Dovje Mojstrana in
TD Dovje Mojstrana, predvsem pa s
krajani Dovjega in Mojstrane, sledimo skupnemu cilju. Ta pa je, da dolino Vrata uredimo tako, da bo ostala
našim zanamcem v takem stanju, če
ne še boljšem, kot je danes. Za to je
vredna prav vsaka minuta časa, ki ga
temu projektu namenjam."
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Prejeli turističnega oskarja
Ramada Resort Kranjska Gora vnovič najboljši smučarski hotel v Sloveniji.
Že petič prestižna nagrada World Ski Award
MARJANA AHAČIČ

Borovška 74
Kranjska Gora
www.sport-point.si
04 5884 0892

Steve Rider, gostitelj, Fedja Pobegajlo, Tanja Švigelj in animator na podelitvi v Kitzbühlu
da je potrditev dobrega dela in pozitivnega odnosa, ki ga vlagamo v delovanje vseh naših hotelov. Še posebno
nas veseli dejstvo, da sta se nagradi
za najboljši smučarski hotel letos
pridružila dva pomembna certifikata – mednarodni trajnostni certifikat
Travelife in Slovenia Green Accommodation. Ta priznanja opozarjajo
na uresničevanje naših prizadevanj
na različnih področjih, s ciljem zagotoviti čim večje udobje bivanja in

Trgovina Sport Point
Vam želi
vesel Božič in
veliko sreče
v letu 2018!

kakovostne storitve za naše goste.«
Dogodek in tekmovanje World Ski
Awards združujeta globalno pobudo
za prepoznavanje in nagrajevanje
odličnosti v smučarskem turizmu, še
pojasnjujejo v Hit Alpinei. O smučarskih nagradah World Ski Awards, ki
so jih prvič podelili leta 2013, odloča
glasovanje strokovnjakov, ki delajo v
smučarski industriji, organizatorjev
potovanj, medijev ter zainteresirane
javnosti.

Samo za
NAŠE SOKRAJANE

poseben
popust

40%

*

SAVE
THE DUCK

s tem kuponom na blagovni znamki
puhovk Save the Duck in JOTT!
* Popusti se ne seštevajo

HIGH QUALITY

SYNTHETIC DOWN

R

FAMA TREND D.O.O., BOROVŠKA CESTA 93 A, KRANJSKA GORA

Kranjskogorski hotel Ramada Resort je
že petič zapored osvojil prestižno mednarodno nagrado World Ski Awards v
kategoriji najboljši smučarski hotel v
Sloveniji in s tem potrdil svoj primat
med slovenskimi smučarskimi hoteli,
so sporočili z družbe Hit Alpinea, las
tnice hotela Ramada Resort.
Ramada Resort Kranjska Gora je tako
imenovanega turističnega oskarja za
najboljši smučarski hotel v Sloveniji
prejel med letošnjimi štirimi slovenskimi nominiranci in kot edini predstavnik gorenjske regije. "To je vnovična potrditev priljubljenosti hotela,
katerega glavna odlika je njegova lokacija, ki gostom omogoča, da iz hotela stopijo neposredno na smučišče
ter v izteku prog na t. i. Snežni plaži
uživajo v pogledih na urejeno smučišče. To že vrsto let privablja družine,
smučarje začetnike in ljubitelje snežnih strmin, ki se lahko namestijo v
pred kratkim prenovljenih sobah in
uživajo v velikem vodnem svetu z neposrednim pogledom na zasneženo
smučišče," poudarjajo v Hit Alpinei.
Nagrado sta v Kitzbühlu prevzela
vodja hotela Tanja Švigelj in direktor
družbe Hit Alpinea, Fedja Pobegajlo,
ki je po podelitvi dejal: »Nova nagra-
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Pnevmatike, stare tudi deset let
Kranjskogorski policisti so tudi letos izvedli preventivno akcijo Čista stekla
in dober profil za varno vožnjo pozimi.
KARMEN SLUGA
Voznike so povabili v Mojstrano, Gozd - Martuljek, Kranjsko Goro, Podkoren in Rateče. Akcija obsega brezplačni
pregled pnevmatik, motornega olja, hladilne tekočine,
svetlobnih teles, brisalcev in akumulatorjev. Vsak, ki je z
motornim vozilom sodeloval pri pregledu, pa je prejel strgalo za čiščenje stekla vozila, merilec profila pnevmatik
in parkirno uro. »Z odzivom voznikov smo zadovoljni,« je
povedal pomočnik komandirja Policijske postaje Kranjska
Gora Roland Brajič: »Pregledali smo 60 osebnih vozil in tri
tovorna vozila. Največ pomanjkljivosti je bilo opaženih pri
pnevmatikah, a na akciji smo udeležence le opozarjali in
jih pozvali k odpravi napak. Najstarejše pnevmatike so bile
stare že deset let, pri enih pa je bil profil manj od zahtevanih treh milimetrov.«
Zimska oprema na vozilih je predpisana za čas od 15. novembra do 15. marca. Uporabiti jo je treba tudi izven tega
časa, če se na cestah pojavijo zimske razmere. Če vozilo
ni pravilno opremljeno za zimo, vas lahko doleti 40 evrov
kazni. Če bi zaradi vas, ker ne bi imeli ustrezne zimske
opreme, nastal zastoj ali bi ovirali promet, pa vas čaka 500
evrov in pet kazenskih točk. Zelo pomembno je tudi, da je
vozilo očiščeno. Na vozilu ne sme biti snega, ledu, vode.
Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista. Če tega
ne boste storili, vam policist lahko napiše 200 evrov globe.

Akcija obsega brezplačni pregled pnevmatik, motornega olja,
hladilne tekočine, svetlobnih teles, brisalcev in akumulatorjev.

Srečno 2018!

Očistite stekla vozila
Kranjskogorski policisti so novembra v zgodnjih jutranjih
urah v kratkem poostrenem nadzoru preverjali, ali imajo
vozniki na vozilih očiščena stekla. Pri dveh udeležencih so
bila stekla pomrznjena, vidljivost iz enega od teh dveh vozil pa delna in je bil v zelo omejenem polju mogočen samo pogled skozi prednje vetrobransko steklo. Zato
policisti opozarjajo, da je skozi stekla vozila treba videti
celotno dogajanje in situacije pred in za vozilom ter tudi s
strani. Ne smejo se videti le obrisi, kar se dogaja pri zaledenelih in zarošenih steklih. Ker voznik ne vidi vsega, vožnja
pri takih pogojih tudi onemogoča pravočasne in pravilne
reakcije. Pri trčenju v pešca to pomeni, da bo voznik vanj
lahko trčil z nezmanjšano hitrostjo in je to za pešca lahko
tudi usodno. Na cesto se vozniki zato odpravite samo z očiščenimi stekli, svetujejo kranjskogorski policisti.

Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite
z našo izbrano vročo čokolado, kavo ali čajem v
RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI.
Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure
Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995,
kranjskagora@cokoladnica.si

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

ČOKOLADNICA, D.O.O., BRNČIČEVA 13, LJUBLJANA

KARMEN SLUGA
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Ognjeni spektakel v Podkorenu

MARJANA AHAČIČ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Zadnji petek v novembru se je s prihodom parkeljnov v
Podkoren v Zgornjesavski dolini simbolično začela letošnja zimska sezona. Na trgu je okoli lipe norelo 22 skupin,
skupaj blizu dvesto parkeljnov iz Slovenije, Avstrije in Italije. Tresli so ograje, strašili z baklami in opletali z rogatimi
glavami. Letos je bilo domačih skupin osem, med njimi
Parkeljni iz Kranjske Gore in domačega Podkorena pa tudi
z bližnje Planine pod Golico ter Kanala ob Soči pa Godeške
udobe, Hudobe sorške in Goričanski parkeljni. Kot je v imenu organizatorjev povedal Blaž Veber, direktor Turizma
Kranjska Gora, je namen prireditve predvsem ohranjanje
starih običajev, ki so značilni za ta konec doline, obenem
pa domačinom predstaviti tudi kulturo, ki jo gojijo v sosed
njih obmejnih krajih.
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FEUERSPEKTAKEL IN PODKOREN
Am letzten Freitag im November startete mit der Ankunft
der Krampusse in Podkoren im Oberen Sava-Tal symbolisch die diesjährige Wintersaison. Am Markt in der Nähe der
Linde tobten fast 200 Krampusse aus Slowenien, Österreich
und Italien. Sie rüttelten an Zäunen, ängstigen mit Fachkeln und wackelten mit ihren gehörnten Köpfen. In diesem
Jahr gab es 8 heimische Gruppen, darunter Krampusse aus
Rute, Kranjska Gora und heimischen Podkoren, sowie aus
der nahen Planina unter Golica und Hrušica. Wie Blaž Veber,
Tourismusdirektor von Kranjska Gora, im Namen der Organisatoren sagte, besteht der Zweck der Veranstaltung in
erster Linie darin, die für dieses Tal typischen alten Bräuche
zu bewahren und gleichzeitig die Kultur den Einheimischen
in den angrenzenden Grenzgebieten zu präsentieren.

azza giungono a festeggiare circa 200 diavoli provenienti
da Slovenia, Austria e Italia. Fanno tremare le ringhiere,
spaventano con le fiaccole e con i loro corni. Quest’anno
erano presenti otto gruppi nazionali, tra cui quelli di Rute,
Kranjska Gora e Podkoren, ma anche dalla vicina Planina
pod Golico e di Hrušica. Come dichiarato da Blaž Veber,
direttore dell’ente turistico di Kranjska Gora, lo scopo della manifestazione è principalmente mantenere le antiche
usanze, tipiche di questa valle, presentando al contempo agli abitanti locali anche la cultura appartenente alle
località confinanti.

FIERY SPECTACLE AT PODKOREN
On the last Friday of November, with the arrival of traditional parkeljni to Podkoren at upper Sava valley, this year's
winter season has symbolically started. Around 200 parkeljni from all over Slovenia, Austria and Italy were going
crazy on the main square around the linden tree. They
shook fences, waved their torches and threatened with
their horned heads. This year, there were eight local groups, among them Parkeljni from Rute, Kranjska Gora and
Podkoren itself, as well as from the nearby Planina pod
Golico and Hrušica. As Blaž Veber, the director of Tourism
Kranjska Gora, told us in the name of the organisers, the
purpose of the event is mainly the preservation of old customs, which are characteristic for this end of the valley,
as well as presenting the locals with the culture as it is
maintained in the neighbouring border areas.

PREŠERNI
DECEMBER KRANJ
2.– 31. DECEMBER 2017

PRIŽIG LUČI, KONCERT:
ALENKA GODEC
5. 12.
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
6.–17. 12. KONCERTI POD BOŽIČNO
SMREKO
10.–31. 12. PRAVLJIČNI GOZD
21. 12.
ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT,
NINA PUŠLAR
20.–30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI NA
GLAVNEM TRGU (CARMEN
2. 12.

MANET, TUBA BOŽIČKI, ABBA MIA,
AVTOMOBILI, THE HARLEM VOICE…)

31. 12.

LO SPETTACOLO INFUOCATO A PODKOREN
L’ultimo venerdì di novembre, con l’arrivo dei tipici diavoli
a Podkoren nella valle dell’Alta Savinja, si dà simbolicamente inizio alla stagione invernale. Attorno al tiglio in pi-

SILVESTROVANJE S SKUPINO
POP DESIGN

www.visitkranj.si
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Dvajset let pod
skupnim imenom
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora finančno podpirata obe občini,
katerih ime nosi. Dne 27. decembra
bodo na tradicionalnem novoletnem
koncertu nastopili v dvorani Vitranc.
JANKO RABIČ
Člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora se letos spet lahko pohvalijo s samostojnimi koncerti ter
nastopi na različnih prireditvah, ob
praznikih in ob drugih priložnostih.
Ob vseh uspelih koncertih je bil eden
še posebej pomemben. Pripravili so ga
ob dvajseti obletnici, odkar nosijo ime
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora. Pri delu ga finančno podpirata
obe sosednji občini, Jesenice in Kranjska Gora. Čestitke za kvalitetno delo
in uspehe je godbenikom na koncertu

Čestitke za kvalitetno delo in uspehe je godbenikom na koncertu
izrekel župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat.

izrekel župan občine Kranjska Gora
Janez Hrovat. Letos so v okviru sodelovanja z občino Kranjska Gora med
drugim izvedli izredno uspel promenadni koncert v Kranjski Gori, nastopili so v Domu upokojencev Viharnik, na Vaškem dnevu v Ratečah, ob
120-letnem jubileju rateških gasilcev
in na srečanju zamejskih planinskih
društev v Vratih.
Občina Kranjska Gora jim je lani zagotovila nove obleke, rateške noše, v
katerih so še bolj prepoznavni in pravi
ambasadorji Gornjesavske doline. Letos so jih dopolnili še s klobuki, obleke

pa so dobili tudi mladi godbeniki, ki
so se priključili orkestru. Organizatorji, ki jih vabijo na nastope, kar postavijo pogoj, da morajo zaigrati v narodnih nošah. Sedaj so godbeniki pod
vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča
sredi resnih priprav na tradicionalni
novoletni koncert, ki bo 27. decembra
ob 20. uri v dvorani Vitranc v Kranjski
Gori. Spet se obeta prijeten praznični
program, kot gosta bosta nastopila
violinistka Maja Horvat, študentka
londonske akademije Royal College of
Music, ter izvrsten vokalist in glasbenik Mitja Šinkovec.

Ljudski dom pokal
po šivih
KARMEN SLUGA
Kulturno prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora je
v začetku novembra že dvajseto leto zapored izvedlo Lavtižarjeve dneve. Ti so vedno dobro sprejeti in dobro obiskani,
letos pa je bila dvorana Ljudskega doma skoraj premajhna za vse, ki so želeli poslušati predavanje Ivice Kostelića,
nekdanjega vrhunskega alpskega smučarja, o poti po Grenlandiji. »Ivica je skupaj z Miho Podgornikom, s komer je v
objemu snega, ledu in vetra preživel neverjetno življenjsko
izkušnjo, že pred Lavtižarjevimi dnevi predaval v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Tam je dvakrat napolnil dvorano. Prav zato smo se odločili, da ga povabimo
še v Kranjsko Goro, čeprav nismo vedeli, kakšen obisk naj
po takem navalu v Mojstrani sploh pričakujemo. Veseli nas,
da smo se odločili prav, saj je bil tudi Ljudski dom skoraj
premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti nekdanjemu smučarskemu asu,« zadovoljstva ni skrival organizacijski vodja
Lavtižarjevih dni Stane Jakelj. Prav tako so bili zelo dobro

Na predavanju Ivice Kostelića / Foto: Stane Jakelj
obiskani vsi ostali dogodki, ki so jih pripravili. Z mladostjo,
entuziazmom in jekleno voljo je navdušil Tomaž Humar
mlajši, ki je kot najmlajši Zemljan prekolesaril svet. Otroci so bili veseli predstave Tinko Polovinko, ljubitelji dobre
glasbe pa koncerta zasedbe Il Divji, ki jo sestavlja pet fantov
s Štajerske. Prepevajo slovenske, angleške in dalmatinske
pesmi, tako da se je za vsaka ušesa nekaj našlo. Lavtižarjevi
dnevi so se končali s smehom in zabavo. S komedijo Peep
show je v goste prišlo Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
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December pod Triglavom
Živahno in pestro dogajanje bo sicer praznično obarvalo
ves december v Mojstrani.
MARJANA AHAČIČ
Uvod v praznično dogajanje je bil že včerajšnji prihod
parkeljnov in prižig lučk na novoletni smrečici na Trgu
olimpijcev, kjer so dogajanje popestrili tudi pevski zbori.
Drevi ob 18. uri bo v Slovenskem planinskem muzeju še
družabno-literarni večer z naslovom Brati gore.V torek v
kulturnem domu na Dovjem pripravljajo otroško predstavo Grozdje in prihod Mikalvža; za prireditev, ki se bo začela
ob 16. uri, prijave zbira župnik. Ob 17.30 bo prižig novoletne
smrečice na Dovjem. V četrtek, 14. decembra, bo v prostorih mojstranške osnovne šole osrednja prireditev, s katero
bodo obeležili krajevni praznik in 110-letnico delovanja Turističnega društva Dovje Mojstrana.
Na Trgu olimpijcev bo decembra ob petkih in sobotah ter
od 26. do 31. decembra med 17. in 20. uro božično-novoletna tržnica, v Slovenskem planinskem muzeju bodo 15.

decembra pripravili božično-novoletno delavnico, v cerkvi
sv. Mihaela na Dovjem pa 24. decembra ob 18. uri otroško
polnočnico. Tudi letos bodo v soteski Mlačca med prazniki
v živih jaslicah uprizorili v ledeno kraljestvo ujeto božično
zgodbo, v prostorih turističnega društva v Mojstrani pa bo
od 25. do 31. decembra med 16. in 19. uro na ogled razstava
Mojstrana skozi čas.
26. december bo posebej bogat s prireditvami. Začel se bo
ob 16. uri z Božičkovim tekom pred Slovenskim planinskim
muzejem, ob 17. uri bo na Trgu olimpijcev nastop pevke
Sente in prihod Božička, ob 19. uri pa v cerkvi na Dovjem
še božično-novoletni koncert. Na zadnji dan v letu bodo na
Trgu olimpijcev najprej pripravili silvestrovanje za otroke
z lutkovno predstavo in prihodom Dedka Mraza ob 15. uri,
od desete zvečer pa še silvestrovanje z Gajst'n bandom. Šestega januarja bo sklop prazničnih prireditev zaokrožilo še
tradicionalno Koledovanje.

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv
CLIO 1.2 16v Life
že za 9.290€

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega
modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Renault Financiranje ni pogoj za
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija
trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
renault.si

Renault priporoča

Finžgarjeva 2, Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450
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Spomnili so se vseh
mrtvih
MARJANA AHAČIČ
Organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Dovje - Mojstrana in Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana sta tudi letos ob
dnevu spomina na mrtve pripravila žalno slovesnost v spominskem parku na Dovjem. "Za trenutek smo ustavili korak,
misel, besedo in se z globokim spoštovanjem poklonili vsem,
ki so kakorkoli zaznali ali začrtali naše življenje. Dan spomina na mrtve, dan bolečine ob spominu na pokojne svojce,
sorodnike, prijatelje in znance, ki jim je smrt pretrgala nit
življenja. A ozrli smo se tudi v preteklost in se spomnili vseh
znanih in neznanih junakov, borcev, ki so s puško v roki ali
z vrvjo okoli rok in kolov, na betonskih tleh, v krematorijih
umirali, a so si želeli le svobodo. Življenja so darovali na oltar
domovine v različnih obdobjih in pogojih, tako v času prve in
druge svetovne vojne in v času zadnje, čeprav kratke, a odločilne vojne za našo samostojnost, za našo državo. Za vsa plemenita dejanja niso potrebne velike besede, saj so bili to mali
preprosti ljudje, katerih imena z velikimi črkami zapišemo
v našo zgodovino," je v imenu borcev povedala Sonja Mirtič.
"O tem, kako velik je bil krvavi davek naših krajev, pripovedujejo imena, vklesana na ploščah v spominskem
parku na Dovjem, v gozdovih in senožetih. Veliko krvi je
bilo prelite, nekateri domačini so bili ustreljeni v Dragi,
zaprti v Begunjah, mučeni in ustreljeni, drugi so zgoreli
na kurirski postaji v Karavankah. Med njimi sta bila tudi

Zveza borcev za vrednote NOB in Krajevna skupnost Dovje Mojstrana sta tudi letos pripravili žalno slovesnost na Dovjem.
/ Foto: Jože Mirtič
Rusa, borca Andrej in Miha, ki sta se vračala iz Koroške in
tisto noč prespala pri nas. Nemci so napadli kurirsko postajo G-31 in ubili sedem borcev. Sovražne sile so številne
družine izgnale iz toplega ognjišča ali pa požgale cele vasi.
Upamo in verujemo, da se ta krvava dejanja ne bodo nikoli
več ponovila, vendar ne pozabimo preteklosti, naj nam bo
opomin, da tisti, ki so umrli, niso umrli zaman."
V znak zahvale in spoštovanja do ustreljenih mladih fantov, krajanov Dovjega in Mojstrane, je delegacija nesla venec in sveče v Drago in Begunje. Na slovesnosti so nastopili: mladinca Matevž in Aljaž, osnovnošolca Anže in Lovro
ter člani vokalne skupine Triglavski zvonovi in predstavniki Mednarodnega kluba slovanskih rojakov Ruslo.

Razstava Na vrhu gora,
blizu neba
JANKO RABIČ
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani nadaljujejo
s pestrim programom občasnih razstav, muzejskih večerov in drugih dogodkov. V petek, 10. novembra, so odprli
fotografsko razstavo z naslovom Na vrhu gora, blizu neba.
Tokrat so klasično temo o gorah in naravi popestrili s predstavitvijo svetlobnih pojavov v gorah, kot so mavrice, strele
in podobno. Razpisali so natečaj, ki je naletel na velik odziv
– 41 avtorjev je poslalo 136 fotografij. Strokovna komisija
pod vodstvom Aleša Zdešarja je za razstavo izbrala 20 fotografij. Na odprtju so avtorjem treh najboljših podelili nagrade. Prejeli so jih: Romeo Černuta, Aleš Krivec in Miljko
Lesjak. Poleg fotografij so razstavo obogatili s strokovnimi
prikazi raziskovanja strel pri nas in v Evropi. Več o tem
je na odprtju spregovoril Goran Milev z Elektro inštituta

Strokovna komisija je za razstavo, ki bo na ogled do konca maja
prihodnje leto, izbrala dvajset fotografij.
Milana Vidmarja iz Ljubljane, Goran Ilić pa je predstavil
nekaj fizikalnih pojavov. Razstavo, ki je poučna, tako za
mlade kot odrasle obiskovalce, je odprla sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Damjana Pečnik.
Na ogled bo do konca maja prihodnje leto.
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Zimska idila in skrb za varnost na Vršiču
JANKO RABIČ
Vršič je predvsem v poletnih mesecih priljubljena izletniška točka razširjene turistične destinacije Kranjska Gora.
Privlačen je tudi pozimi, vendar zahteva dobršno mero
previdnosti, predvsem v času večjih snežnih padavin. Gorski reševalci, tako kot za ves gorski svet Julijskih Alp, tudi
za to območje priporočajo, da vsakdo svoje sposobnosti
prilagodi razmeram. Da pred načrtovano turo preveri vremensko napoved, predvsem po obilnih snežnih padavinah
pa spremlja razmere zaradi plazov. Pozimi je na Vršiču
stalno odprta in oskrbovana Erjavčeva koča, ki leži tik pod
vrhom gorskega prelaza, na nadmorski višini 1525 metrov.
Je v upravljanju članov Planinskega društva Jesenice, nova
oskrbnika Matevž Kovačič in Laura Jakin pa zagotavljata,
da se bodo vsi v letošnji zimi tam dobro počutili. Tako v
koči kot okolici, ki s pogledi na okoliške vršace ponuja pravo zimsko idilo. Več možnosti je za krajše ture, smučanje
in igre na snegu. Osvajanje vrhov in turno smučanje je pozimi le za najbolj izkušene. Možna je izvedba planinskih
tečajev. Že več let so tam redni gostje vodniki z lavinskimi psi, ki imajo idealne razmere za tečaje reševanja izpod
snežnih plazov. Koča ima certifikat Družinam prijazna

Pozimi je na Vršiču stalno odprta in oskrbovana Erjavčeva koča.
koča, tako da je tam poskrbljeno tudi za razvedrilo otrok.
Letos bo kar lepo število ljubiteljev zimske romantike v
koči silvestrovalo. Vse informacije o koči in razmerah na
Vršiču so na voljo na telefonski številki 051 399 226.

O
K
N
A
VRATA-SENČILA
Enkratna ponudba!

Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno.

Popust velja le15. 12. 2017.

MODRA ŠTEVILKA

• 080 87 74
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Zabavati se znam tudi brez ...
MARJANA AHAČIČ
Lokalna akcijska skupina za preventivo pred odvisnostmi (LAS) občine
Kranjska Gora je za osmošolce in devetošolce obeh osnovnih šol v občini
tudi letos pripravila zabavo, tokrat so
jo poimenovali Zabavati se znam tudi
brez .... Pripravili so jo v hotelu Kompas, namenjena pa je bila mladim, ki
so se v prijetnem okolju hotelske diskoteke družili in spoznavali med seboj
ter ta način lahko izkusili, da je mogoče tudi brez opojnih substanc preživeti imeniten in zabaven večer.
"Tradicionalno zabavo za osnovnošolce iz obeh šol smo pripravili v sklopu
novembrskih preventivnih aktivnosti.
Veseli smo, da so nas v hotelu Kompas
prijazno sprejeli, nam ponudili prostor,
organizirali glasbo – skratka poskrbeli,
da imamo vse pogoje za dober žur," je
v imenu LAS povedala Vlasta Skumavc
Rabič z Občine Kranjska Gora.
Zadovoljni so bili tudi mladi. "Tudi sicer ne pogrešam družbe, mladi se veliko dobivamo na vasi, pravzaprav vse
počnemo skupaj, a sem vseeno vesel,
da so nam organizirali tudi zabavo v
Kompasu. Imenitno je, še večkrat bi jo
lahko. Seveda nekateri mladi včasih
na veselicah uživajo tudi alkohol, a v
resnici ga za zabavo prav nič ne po-

Z veseljem so se pogovorili s policistko Aleksandro Ronner.
trebujemo," je povedal Jure Mertelj iz
Podkorena.
Da bi bilo lahko še več takšnih večerov, se je strinjal tudi Patrik Bullakaj
iz Kranjske Gore. "Večinoma se dobivamo pred šolo, veliko se družimo in
tudi ne morem reči, da se v kraju ne
dogaja dovolj za mlade, a bi si vseeno
želel, da bi se lahko takole srečali več
kot enkrat letno."
Svit Pačnik si želi, da bi bilo v Kranjski
Gori več koncertov, Nejc Ros iz Podkorena pa, da bi bilo več organiziranih

Kranjskogorski osmošolci in devetošolci so uživali na zabavi v hotelu Kompas.

zabav za mlade iz Doline. "Prišel sem
s prijatelji in res se imamo dobro. Čim
večkrat bi si želel takšne zabave, čeprav sem sicer rad in veliko zunaj,
doma imamo živali, traktor znam voziti, ves čas kaj počnem in mi zares ni
nikoli dolgčas."
Med mlade sta prišla tudi policista
policijske postaje Kranjska Gora Aleksandar Ronner in Marko Gačnik.
"Predstavila sva jim delo policistov,
preizkusili so tekst alkohola, malo
smo se pogovorili," je povedala Ronnerjeva. "Zdi se mi prav, da se med
seboj spoznamo, tudi zato, da na nas
ne gledajo zgolj kot na nekoga, ki se
ga morajo bati. Prav je, da otroci vidijo, da smo tudi policisti ljudje. Številni
smo tudi starši, tu smo tudi zato, da
skrbimo za otroke, svoje in druge."
Učence so na zabavo spremljale učiteljice in svetovalna delavka. "Naši
osmošolci in devetošolci se radi družijo, vključujejo in so aktivni. Zelo radi
plešejo, zato so se zabave zelo veselili.
Povezani so med seboj, radi spoznavajo vrstnike, zato mi je žal, da se za
prihod na zabavo letos niso udeležili
osmošolci in devetošolci iz Mojstrane," pa je pogovor zaključila svetovalna delavka na OŠ Josipa Vandota Tina
Kralj.
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december 2017
Petek, 1. decembra • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

Torek, 5. decembra • Dovje, Kulturni dom Dovje, ob 16.00

LJUBIM GORE, BEREM GORE

OTROŠKA PREDSTAVA GROZDJE IN PRIHOD MIKLAVŽA

Družabno-literarni večer v družbi Dušana Škodiča, Vladimirja Habjana
in Irene Mušič Habjan z odprtjem razstave nagrajenih fotografij fotonatečaja PZS

Potrebne predhodne prijave

Organizator: GMJ – SPM, PZS in Alpska konvencija
Info: sasa.mesec@planinskimuzej.si, 08/38-06-731

Torek, 5. decembra • Dovje, Trg pred hišo Pr' Katr', ob 17.30

Petek, 1. decembra • Kranjska Gora, Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00
ABBA SHOW
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali
04 587 80 00
Sobota, 2. decembra • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska
Gora (Savska cesta 1), ob 17.00
LIKOVNA DELAVNICA: IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV
Zaželene predhodne prijave
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora
Informacije: mladi.kg@gmail.com
Sobota, 2. decembra • Kranjska Gora, cerkev Device Marije
Vnebovzete, ob 18.00
MAŠA ZA SNEG
Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora; info: td@td-krgora.si
Sobota, 2. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 18.30
ODPRTJE ALPSKE VASICE S KONCERTOM VILIJA RESNIKA
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu, 04
580 94 40
Sobota, 2. decembra • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix
Od 20.00 dalje
21. OBLETNICA IGRALNEGA SALONA CASINO LARIX
Organizator: HIT Larix, d. d.; info: info@casino-larix.com, 04 588 47 18
Sobota, 2. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
GALA DANCE ORCHESTRA
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 3. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 17.00
PRIŽIG ADVENTNE SVEČE S KONCERTOM OTA PESTNERJA
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Torek, 5. decembra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

Organizator: Župnija Dovje; info: Franc Juvan, 041 265 689

PRIŽIG NOVOLETNE SMREČICE NA DOVJEM
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Torek, 5. decembra • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 10.00
OBISK MIKLAVŽA V RATEČAH
Organizator: GMJ, TD Rateče in Vrtec Rateče
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.ratece@gmj.si
04/58 76 148
Sreda, 6. decembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00
DELAVNICA: PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN IZDELOVANJE
MASLA V PINJI
Organizator: GMJ; info: neli.stular@planinskimuzej.si
muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
Četrtek, 7. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
VERONIKA & MAURO BRISOTTO'S BAND
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali
04 587 80 00
Petek, 8. decembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00
LJUDSKI MOTIVI V LESU
Odprtje muzejske razstave
Organizator: GMJ; info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si,
04/58 81 999
Petek, 8. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 17.00
ULIČNA PREDSTAVA CHARIVARI
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Petek, 8. decembra–sobota, 9. decembra • Mojstrana
Trg Olimpijcev, 17.00–20.00
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Petek, 8. decembra–sobota, 9. decembra • Kranjska Gora, Teater
Korona, Casinò & Hotel, ob 21.00 in 24.00

ALPSKA JOGA

CHRISTMAS SNOW DANCE SHOW

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

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Sobota, 9. decembra • Kranjska Gora, drsališče pred hotelom
Kompas, ob 17.00
DISCO VEČER Z DJ-EM
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Nedelja, 10. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 17.00
PRIŽIG ADVENTNE SVEČE S KONCERTOM VOKALNE SKUPINE VITA
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Torek, 12. decembra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30
ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180
Sreda, 13. decembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00
DELAVNICA: PEKA POTICE V KRUŠNI PEČI
Zaželene predhodne prijave
Organizator: GMJ, Ivica Gorjanc in Darinka Tarman
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.liznjek@gmj.si
04/58 81 999
Četrtek, 14. decembra • Mojstrana, OŠ 16. decembra Mojstrana
ob 17.00
PRIREDITEV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU – 110-LETNICA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOVJE - MOJSTRANA
Organizator: OŠ 16. decembra Mojstrana
Info: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si, 04 580 99 00
Petek, 15. decembra • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00
DELAVNICA: PLANINSKI NOVOLETNI OKRASKI
Organizator: GMJ – SPM in DPM Mojstrana
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08/38-06-732
Petek, 15. decembra–sobota, 16. decembra • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 17.00 do 20.00
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Petek, 15. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona
Casinò & Hotel, ob 20.00
SLOVENSKI VEČER & GORENJSKI KVINTET
brezplačna pogostitev // 20.00–22.00
večer narodno-zabavne glasbe // 21.00 & 22.30 dalje
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 16. decembra • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 17.00
UGRABLJENI ZAJČEK

Po lutkovni igrici M. Gavrana, priredil M. Starbek, režija: Mihael
Starbek. Prodajno mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (eno uro
pred predstavo)
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673
Sobota, 16. decembra • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 20.00
SKI OPENING AFTER PARTY: MAMBO KINGS
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 5809 440
Sobota, 16. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
ELEGANCE & CO. & IRENA VIDIC
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 17. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 17.00
PRIŽIG ADVENTNE SVEČE S KONCERTOM VOKALNE SKUPINE
TRIGLAVSKI ZVONOVI IN PEVSKIM ZBOROM ŽABICE
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Nedelja, 17. decembra • Mojstrana, soteska Mlačca, 18.00
TRADICIONALNI OGLED LEDENEGA KRALJESTVA
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; info: mladi.kg@gmail.com,
Elizabeta Skumavc 041 964 280
Torek, 19. decembra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30
ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180
Petek, 22. decembra–sobota, 23. decembra • Mojstrana
Trg Olimpijcev, od 17.00 do 20.00
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Petek, 22. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona
Casinò & Hotel, ob 20.00
LA NOCHE DE CUBA & CUBANISSIMO
Brezplačna pogostitev // 20.00–22.00
Tematska zabava // 21.00 & 22.30
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 23. decembra • Kranjska Gora, Ljudski dom
Ob 15.00, 17.15, 19.00 in 21.00
MOJ KINO
Koko in velika skrivnost // 15.00
Medvedek Paddington 2 // 17.15
Očka proti fotru 2 // 19.00
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Umor na Orient Ekspresu // 21.00
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora
(eno uro pred filmom)
Organizator: Moj Kino; Info: www.mojkino.si
Sobota, 23. decembra–nedelja, 24. decembra • Kranjska Gora, smučišče, od 9.00 dalje
DRUŽINSKI DAN NA SNEGU
Organizator: Šport Bernik in Elan; info: info@intersport-bernik.com,
04 588 47 90, 051 63 55 46, www.intersport-bernik.com
Sobota, 23. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 24.00
CUBANISSIMO
Brezplačna pogostitev // 20.00 – 22.00
Tematska zabava // 21.00 & 22.30
Organizator: HIT, d. d.; Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 24. decembra • Kranjska Gora, Alpska vasica, ob 17.00
PRIŽIG ADVENTNE SVEČE S KONCERTOM CERKVENEGA ZBORČKA
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40

Torek, 26. decembra • Dovje, Cerkev sv. Mihaela, ob 19.00
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Organizator: Župnija Dovje; info: Franc Juvan, 041 265 689
Torek, 26. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00
KVARTET FEBRA
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Torek, 26. decembra–nedelja, 31. decembra • Mojstrana
Trg Olimpijcev, od 17.00 do 20.00
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Sreda, 27. decembra • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, ob 20.00
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE - KRANJSKA
GORA Z GOSTOMA MAJO HORVAT IN MITJEM ŠINKOVCEM
Organizator: Občina Kranjska Gora; info: +386 04 5809 809
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si
Četrtek, 28. decembra–sobota. 30. decembra • Kranjska Gora
Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 21.00 in 24.00

Nedelja, 24. decembra • Dovje, Cerkev sv. Mihaela, ob 18.00

GATSBY SHOW

OTROŠKA POLNOČNICA

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

Organizator: Župnija Dovje; info: Franc Juvan, 041 265 689
Ponedeljek, 25. decembra–1. januarja 2018 • Mojstrana, soteska
Mlačca, ob 16.00, 17.00 in 18.00

Četrtek, 28. decembra • Podkoren, Cerkev sv. Andreja, ob 18.00

ŽIVE JASLICE V LEDENEM KRALJESTVU

Organizator: MPZ Kranjska Gora; info: negro1712@gmail.com
Nevenka Grozina 031 379 011

Organizator: Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana
Informacije: Elizabeta Skumavc 041 964 280
elizabeta.skumavc@gmail.com ali www.lednoplezanje.com
Pondeljek, 25. decembra • Kranjska Gora, Teater Korona
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00
RUDY VALENTINO E I BALERAS
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

BOŽIČNI KONCERT MPZ KRANJSKA GORA

Petek, 29. decembra • Rateče, Cerkev Sv. Duha, ob 18.30
BOŽIČNI KONCERT MPZ KRANJSKA GORA
Organizator: MPZ Kranjska Gora; info: negro1712@gmail.com
Nevenka Grozina 031 379 011
Sobota, 30. decembra • Kranjska Gora, cerkev Device Marije
Vnebovzete, ob 18.30

Torek, 26. decembra • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 16.00

BOŽIČNI KONCERT MPZ KRANJSKA GORA

BOŽIČKOV TEK (1 KM)
Obvezna Božičkova oblačila

Organizator: MPZ Kranjska Gora; info: negro1712@gmail.com
Nevenka Grozina 031 379 011

Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30

Nedelja, 31. decembra • Mojstrana, Trg Olimpijcev, ob 15.00

Torek, 26. decembra • Mojstrana, Trg Olimpijcev, ob 17.00

LUTKOVNA PREDSTAVA NAROBE DAN, PRIHOD DEDKA MRAZA
IN SILVESTROVANJE ZA OTROKE

GLASBENI NASTOP PEVKE SENTE IN PRIHOD BOŽIČKA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, Lutkovna skupina Ringo raja, Picerija Špajza
Info: info@mojstrana.com, 08 380 67 30
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Nedelja, 31. decembra • Kranjska Gora, dvorana Vitranc
od 16.00 dalje
OTROŠKO SILVESTROVANJE
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Nedelja, 31. decembra • Kranjska Gora, center, od 22.00 dalje
SILVESTROVANJE NA PROSTEM S SKUPINO ZAHOD BAND
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu
04 580 94 40
Nedelja, 31. decembra • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 22.00 dalje
SILVESTROVANJE Z GAJST’N BANDOM
Organizator: TD Dovje - Mojstrana; info: info@mojstrana.com
08 380 67 30
Nedelja, 31. decembra • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix
Od 19.00 dalje
SILVESTROVANJE V IGRALNEM SALONU CASINO LARIX
Organizator: HIT Larix, d. d.; info: info@casino-larix.com, 04 588 47 18
Nedelja, 31. decembra • Kranjska Gora, Casinò & Hotel, od 21.00 dalje
SILVESTROVO V CASINO & HOTEL KORONA
Happy Day, glasbena skupina
Gatsby Show, glasbeno-plesni spektakel
Novoletno nagradno žrebanje
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej;
info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30 info@planinskimuzej.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MUZEJSKA RAZSTAVA: ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Kajžnkova hiša
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Kajžnkova hiša
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA, MEDINSTITUCIONALNA
RAZSTAVA OB 100. OBLETNICI ROJSTVA
• Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Gorenjski muzej in GMJ;
info: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si
Petek, 4. avgusta–nedelja, 31. decembra • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL UDELEŽENCEV 38. SLIKARSKE LIKOVNE
KOLONIJE: VRATA 2017
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej,
PD Dovje - Mojstrana, Občina Kranjska Gora; info: 08 380 67 31,
sasa.mesec@planinskimuzej.si
Petek, 22. septembra–nedelja, 3. decembra • Kranjska Gora
Liznjekova domačija
IZ STRAŽIŠČA PO EVROPI – SITA IZ KONJSKE ŽIME
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija,
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
Petek, 10. novembra–četrtek, 31. maja • 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

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

Petek, 1. decembra–sreda, 10. januarja • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

#LJUBIM GORE, RAZSTAVA NAGRAJENIH FOTOGRAFIJ
FOTONATEČAJA PZS

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

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej
in Planinska zveza Slovenije; info: sasa.mesec@planinskimuzej.si,
08/38 06 731
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Friday, 1. December • Mojstrana, Slovene Alpine museum, at 18.00

Pre-reservations necessary.

LJUBIM GORE, BEREM GORE

Organizer: Parish Dovje; Info: Franc Juvan, 041 265 689

Social literary evening with Dušan Škodič, Vladimir Habjan and Irena
Mušič habjan with the opening of PZS photo competition exhibition
Organizer: GMJ – SPM, PZS and Alpine Convention;
Info: sasa.mesec@planinskimuzej.si, +386 08/38-06-731
Friday, 1. December • Kranjska Gora, Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 21.00 and 23.00
ABBA SHOW

Tuesday, 5. December • Dovje, Square in front of Pr' Katr' house,
at 17.30
LIGHTING THE CHRISTMAS TREE ON DOVJE
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30
Tuesday, 5. December • Rateče, Kajžnk house, at 10.00

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

VISIT OF ST. NICHOLAUS IN RATEČE

Saturday, 2. December • Mojstrana, Društvo mladih Kranjska Gora
(Savska cesta 1), at 17.00

Organizer: GMJ, TD Rateče in Kindergarden Rateče;
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.ratece@gmj.si,
+386 04 58 76 148

WORKSHOP: MAKING OF ADVENT WREATH
Pre-reservations preferred.

Wednesday, 6. December • Kranjska Gora, Liznjek house, at 16.00

Organizer: Društvo mladih Kranjska Gora ; Info: mladi.kg@gmail.com

WORKSHOP: BAKING BREAD IN HEARTH AND MAKING BUTTER
IN A PINCH

Saturday, 2. December • Kranjska Gora, Church of the Assumption of
the Virgin Mary, at 18.00

Organizer: GMJ; Info: neli.stular@planinskimuzej.si,
muzej.liznjek@gmj.si, +386 04 588 19 99

HOLY MASS FOR SNOW
Organizer: TD Kranjska Gora; Info: td@td-krgora.si
Saturday, 2. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 18.30
OPENING OF ALPINE VILLAGE WITH VILI RESNIK CONCERT
Organizer: Turizem Kranjska Gora, Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Saturday, 2. December • Kranjska Gora, Casino Larix, from 20.00
21. ANNIVERSARY OF CASINO LARIX

Thursday, 7. December --- Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 21.00 in 23.00
VERONIKA & MAURO BRISOTTO'S BAND
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si,
+386 04 587 80 00
Friday, 8. December • Kranjska Gora, Liznjek house, at 17.00
HUMAN MOTIVES CARVED IN WOOD
Opening of the museum exhibition

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

Organizer: GMJ ; Info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si,
+386 04 58 81 999

Saturday, 2. December • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 21.00 and 23.00

Friday, 8. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 17.00

GALA DANCE ORCHESTRA
Organizer: HIT d.d., Info: marketing.korona@hit.si or +386 04 587 80 00
Sunday, 3. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 17.00
LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH OTO PESTNER KONCERT
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Tuesday, 5. December • Gozd Martuljek, Hotel Špik, at 17.30
ALPINE JOGA
Organizer: Ana Pirih, Info: anapirih@gmail.com, +386 31 416 180
Tuesday, 5. December • Dovje, Kulturni dom Dovje, at 16.00
PERFORMANCE FOR CHILDREN GROZDJE AND A VISIT FROM
ST. NICHOLAUS

STREET PERFORMANCE CHARIVARI
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Friday, 8. December – Saturday, 9.December • Mojstrana, Square of
the Olympians, 17.00 – 20.00
CHRISTMAS FAIR
Organizer: TD Dovje - Mojstrana ; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30
Friday, 8. December – Saturday, 9.December • Kranjska Gora, Teater
Korona, Casinò & Hotel, at 21.00 and 24.00
CHRISTMAS SNOW DANCE SHOW
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si ali
+386 04 587 80 00
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Saturday, 9.December • Kranjska Gora, ice rink by Hotel Kompas,
at 17.00

Satuday, 16. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, at 20.00

DISCO NIGHT WITH DJ

Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 5809 440

Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
04 580 94 40
Sunday, 10. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 17.00
LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH VITA VOCAL GROUP CONCERT
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Tuesday, 12. December • Gozd Martuljek, Hotel Špik, at 17.30
ALPINE JOGA
Organizer: Ana Pirih; Info: anapirih@gmail.com, +386 31 416 180
Wednesday, 13. December --- Kranjska Gora, Liznjek house, at 16.00
WORKSHOP: BAKING BREAD IN HEARTH
Pre-reservations preferred.
Organizer: GMJ, Ivica Gorjanc and Darinka Tarman; Info:
neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.liznjek@gmj.si, +386 04 58 81 999
Thursday, 14. December • Mojstrana, Primary school 16. decembra
Mojstrana, at 17.00
CEREMONY AT A LOCAL HOLIDAY: 110TH ANNIVERSARY OF THE
TOURIST ASSOCIATION DOVJE –MOJSTRANA
Organizer: Primary school 16. decembra Mojstrana;
Info: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si , +386 04 580 99 00
Friday, 15. December • Mojstrana, Slovene Alpine Museum, at 17.00
WORKSHOP: NEW YEAR'S MOUNTAIN ORNAMENTS
Organizer: GMJ – SPM in DPM Mojstrana;
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, +386 08 38 06 732
Friday, 15. December • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 20.00
SLOVENIAN EVENING & GORENJSKI KVINTET
Free catering // 20.00 – 22.00
Evening of folk music // 21.00 & 22.30

SKI OPENING AFTER PARTY: MAMBO KINGS

Satuday, 16. December • Kranjska Gora, Ljudski dom, at 17.00
THEATRE PERFORMANCE: UGRABLJENI ZAJČEK
Ticket Sale Point: Ljudski dom Kranjska Gora
(1h before the show)
Organizer: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora;
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673
Sunday, 17. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 17.00
LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH VOCAL GROUP TRIGLAVSKI
ZVONOVI AND CHILDREN'S CHOIR
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Sunday, 17. December • Mojstrana, Mlačca Gorge, at 18.00
TRADITIONAL VISIT OF THE KINGDOM OF ICE
Organizer: Društvo mladih Kranjska Gora;
Info: mladi.kg@gmail.com, Elizabeta Skumavc +386 41 964 280
Tuesday, 19. December • Gozd Martuljek, Hotel Špik, at 17.30
ALPINE JOGA
Organizer: Ana Pirih; Info: anapirih@gmail.com,
+386 31 416 180
Friday, 22. December – Saturday, 23. December • Mojstrana,
Square of the Olympians, 17.00 - 20.00
CHRISTMAS FAIR
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30
Friday, 22. December • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 20.00
LA NOCHE DE CUBA & CUBANISSIMO

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

Free catering // 20.00 – 22.00
Theme party // 21.00 & 22.30

Friday, 15. December – Satuday, 16. December • Mojstrana,
Square of the Olympians, 17.00 - 20.00

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

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

Saturday, 23. December • Kranjska Gora, Ljudski dom,
at 15.00, 17.15, 19.00 and 21.00

Satuday, 16. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò &
Hotel, at 21.00 and 23.00

MOJ KINO

ELEGANCE & CO. & IRENA VIDIC

Ticket Sale Point: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora
(1h before the movie)

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

Organizer: Moj Kino; Info: www.mojkino.si
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Saturday, 23. December – Sunday, 24. December • Kranjska Gora,
ski center, from 9.00

Tuesday, 26. December • Dovje, Church of St. Michael, at 19.00

FAMILY SNOW DAY

Organizer: Parish Dovje; Info: Franc Juvan, +386 41 265 689

Organizer: Šport Bernik in Elan; Info: info@intersport-bernik.com,
+386 04 588 47 90, +386 51 63 55 46, www.intersport-bernik.com
Saturday, 23. December • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò &
Hotel, at 21.00 and 24.00
CUBANISSIMO
Free catering // 20.00 – 22.00
Theme party // 21.00 & 22.30
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si,
+386 04 587 80 00
Sunday, 24. December • Kranjska Gora, Alpine village, at 17.00

CHRISTMAS CONCERT

Tuesday, 26. December • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 21.00 and 23.00
KVARTET FEBRA
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si, +386 04 587 80 00
Tuesday, 26. December – Sunday, 31. December • Mojstrana,
Square of the Olympians, 17.00 - 20.00
CHRISTMAS FAIR
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30

LIGHTING THE ADVENT CANDLE WITH CHURCH CHOIR

Wednesday, 27. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, at 20.00

Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40

NEWYEAR'S CONCERT OF BRASS BAND JESENICE - KRANJSKA GORA
WITH GUESTS MAJA HORVAT AND MATIJA ŠINKOVEC

Sunday, 24. December • Dovje, Church of St. Michael, at 18.00

Organizer: Municipality of Kranjska Gora; Info: +386 04 5809 809,
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si

OTROŠKA POLNOČICA
Organizer: Parish Dovje, Info: Franc Juvan, +386 41 265 689

Thursday, 28. December – Saturday. 30. December • Kranjska Gora,
Teater Korona, Casinò & Hotel, at 21.00 and 24.00

Monday, 25. December – 1. January 2018 • Mojstrana, Mlačca Gorge,
at 16.00, 17.00 and 18.00

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

LIVE NATIVITY SCENE IN THE KINGDOM OF ICE
Organizer: Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana
Info: Elizabeta Skumavc +386 41 964 280,
elizabeta.skumavc@gmail.com or www.lednoplezanje.com
Monday, 25. December • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, at 21.00 and 23.00
RUDY VALENTINO E I BALERAS
Organizer: HIT d.d.; Info: marketing.korona@hit.si,
+386 04 587 80 00
Tuesday, 26. December • Mojstrana, Slovene Alpine Museum,
at 16.00
SANTA CLAUS RUN (1KM)
Santa clothes mandatory
Organizer: TD Dovje - Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30
Tuesday, 26. December • Mojstrana, Square of the
Olympians, at 17.00
MUSICAL PERFROMANCE OF SINGER SANTA AND THE ARRIVAL
OF SANTA CLAUS
Organizer: TD Dovje - Mojstrana ; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30

GATSBY SHOW

Thursday, 28. December • Podkoren, Church Sv. Andreja, at 18.00
CHRISTMAS CONCERT BY MPZ KRANJSKA GORA CHOIR
Organizer: MPZ Kranjska Gora; Info: negro1712@gmail.com;
Nevenka Grozina +386 31 379 011
Friday, 29. December • Rateče, Church Sv. Duha, at 18.30
CHRISTMAS CONCERT BY MPZ KRANJSKA GORA CHOIR
Organizer: MPZ Kranjska Gora; Info: negro1712@gmail.com;
Nevenka Grozina +386 31 379 011
Satuday, 30. December • Kranjska Gora, Church of the Assumption
of the Virgin Mary, at 18.30
CHRISTMAS CONCERT BY MPZ KRANJSKA GORA CHOIR
Organizer: MPZ Kranjska Gora; Info: negro1712@gmail.com;
Nevenka Grozina +386 31 379 011
Sunday, 31. December • Mojstrana, Square of the Olympians, at 15.00
PUPPET SHOW »NAROBE DAN«, THE ARRIVAL OF DEDEK MRAZ AND
NEW YEAR'S CELEBRATION FOR CHILDREN
Organizer: TD Dovje – Mojstrana, Puppet group Ringa raja,
Pizzeria Špajza; Info: info@mojstrana.com, +386 08 380 67 30
Sunday, 31. December • Kranjska Gora, Hall Vitranc, from 16.00
NEW YEAR'S CELEBRATION FOR CHILDREN
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december 2017
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40

• Kranjska Gora, Liznjek Homestead

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

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

NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH ZAHOD BAND
Organizer: Turizem Kranjska Gora; Info: info@kranjska-gora.eu,
+386 04 580 94 40
Sunday, 31. December • Mojstrana, Square of the Olympians,
from 22.00
NEW YEAR'S EVE CELEBRATION WITH GAJST’N BAND
Organizer: TD Dovje – Mojstrana; Info: info@mojstrana.com,
+386 08 380 67 30
Sunday, 31. December • Kranjska Gora, Casino Larix, from 21.00
NEW YEAR’S EVE CELEBRATION IN CASINÒ LARIX
Tickets: Visitors, who are not members of our club and the members of the
club receive a ticket for New Year's Eve celebration free of charge upon the
purchase of the playing ticket in the amount of 80 Eur. Gold and exclusive
members of our club receive a ticket for New Year's Eve free of charge.
Organizer: HIT Larix d.d.; Info: info@casino-larix.com, +386 04 588 47 18
Sunday, 31. December • Kranjska Gora, Casinò & Hotel Korona,
from 21.00
NEW YEAR'S EVE CELEBRATION IN CASINO & HOTEL KORONA
Happy Day music group
Gatsby Show musical – dance spectacle
New Year's prize draw

PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION

EXHIBITION »HANDICRAFTS AND CRAFTS IN THE VALLEY«
• Kranjska Gora, Liznjek Homestead
Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice;
Info: Liznjek Homestead +386 (0)4 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
PERMANENT ETHNOLOGY EXHIBITION
• Rateče, Kajžnk House
Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice;
Info: Kajžnk House +386 (0)4 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
SUPPLEMENTARY OF PERMANENT EXHIBITIONS AND COLLECTION
OF ETHNOLOGICAL HERITAGE: »JERVAH COLLECTION«
• Rateče, Kajžnk House
Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice;
Info: Kajžnk House +386 (0)4 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
THE LEGACY OF »RUTARJAN« STANKO KOŠIR, INTERINSTITUTIONAL
EXHIBITION ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY
OF HIS BIRTH
• Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora

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

Organizer: Municipal Library Jesenice, Gorenjska museum
and The Upper Sava Museum Jesenice;
Info: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si

EXHIBITIONS

Friday, 4. August – Sunday, 31. December • Mojstrana,
Slovenian Alpine Museum

PERMANENT EXHIBITION: »RISE TO THE MOUNTAIN«

EXHIBITION OF ARTWORKS BY PARTICIPANTS OF THE 38TH ART
COLONY: »VRATA 2017«

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

Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice - Slovenian Alpine
Museum, PD Dovje-Mojstrana, Municipality Kranjska Gora;
Info: +386 08 380 67 31, sasa.mesec@planinskimuzej.si

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

Friday, 22. September – Sunday, 3. December • Kranjska Gora,
Liznjek Homestead

• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

FROM STRAŽIŠČE TO EUROPE - SIEVE FROM HORSEHAIR

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

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

PHOTO EXHIBITION: »MARKO PREZELJ - THE SPIRIT OF LIGHT«
• Mojstrana, Slovenian Alpine Museum
Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice, Slovenian Alpine Museum; Info: Slovenian Alpine Museum +386 (0)8 380 67 30,
info@planinskimuzej.si

Friday, 10. November - Thursday, 31. May • Mojstrana, Slovenian
Alpine Museum
ON THE TOP OF THE MOUNTAIN CLOSE TO THE SKY, THE EXHIBITION
ON THE LIGHT OCCURRENCES IN THE MOUNTAINS
Organizer: The Upper Sava Museum Jesenice - Slovenian Alpine
Museum; Info: neli.stular@planinskimuzej.si, +386 08/38-06-732
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Mini
cicibanova
olimpijada
KARMEN SLUGA
Zavod za šport Jesenice je v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice, Srednjo
šolo Jesenice in Olimpijskim komitejem
Slovenije tudi letos pripravil Mini cicibanovo olimpijado za otroke iz vrtcev v
kranjskogorski občini in za osnovnošolce prve triade osnovnih šol iz Mojstrane
in Kranjske Gore. V telovadnici Osnovne
šole Josipa Vandota Kranjska Gora se je
zbralo več kot 160 otrok. Po začetnem
ogrevanju je sledil mimohod olimpijske
bakle z zastavo in olimpijska zaprisega.
Zbrani otroci so se nato razdelili v vad-

Otroci so vadili v skupinah pod vodstvom dijakov vzgojiteljske smeri Srednje šole Jesenice.
bene skupine in pod vodstvom dijakov
vzgojiteljske smeri Srednje šole Jesenice izvajali različne gibalno-spretnostne
naloge. Tako zanimivo športno-zabavno

dopoldne otroci preživijo v olimpijskem
duhu, kjer so vsi, ki uspešno opravijo naloge, zmagovalci, so zapisali na spletni
strani Zavoda za šport Jesenice.

Prav poseben kulturni dan
Tik pred jesenskimi počitnicami so v Osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski
Gori pripravili kuturni dan, na katerem so gostili španskega pesnika in
pisatelja Juana Cruza.
MARJANA AHAČIČ
Pred jesenskimi počitnicami so v Osnovni šoli Josipa Vandota
Kranjska Gora gostili španskega pesnika in pisatelja Juana
Cruza. Ta je bil navdušen nad šolo, učenci in programom, ki

Otroci so se na obisk visokega gosta temeljito pripravili, tudi
tako, da so pripravili in kasneje ponudili različne značilne jedi
evropskih držav.

so ga zanj pripravili. „V Sloveniji se počutim kot doma. To, kar
sem videl danes, me je tako navdušilo, da sem brez besed.
Napisal sem majhno knjigo, ki so jo učenci in učitelji pedagoško zelo dobro didaktično osmislili in uporabili. Knjiga je
napisana za malo mlajše otroke, v šoli pa so jo uspeli uporabiti tako, da je zadovoljila različna občinstva. Kar je še posebej
pomembno, pa je, da so jo znali uporabiti tudi tako, da je bila
zanimiva za starejše otroke," je ob obisku dejal pisatelj iz Baskije, ki je sicer napisal veliko knjig za otroke; v slovenščini
jih je nekaj izdala založba Malinc iz Medvod.
"Ker z založbo sodelujemo, so nam omogočili, da je Juan
Cruz obiskal našo šolo," je povedal ravnatelj Milan Rogelj.
"Na dogodek smo se zelo pripravili. V ta namen smo pripravljali posamezne značilne evropske jedi s poudarkom
na slovenski, španski, avstrijski, angleški in italijanski
hrani. Imeli smo prireditev, na kateri so razredi predstavili knjigo Jon in hladilnik, ki govori o dečku, ki se, ko je sam
doma, boji hladilnika."
"To, kar sem videl v Kranjski Gori, je resnično medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, za kar se zahvaljujem
vsem, učiteljem in učencem," je ob koncu obiska dejal gost
iz Španije. "S seboj bom odnesel čudovite spomine."

HIT D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA 7 A, NOVA GORICA

HIT LARIX D.D., BOROVŠKA CESTA 99, KRANJSKA GORA

